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1  Biztonság

1.1  Fontos biztonsági utasítások

Az alábbi biztonsági utasításokat olvassa el, tartsa be és őrizze meg arra az esetre, ha később 
szüksége lenne rá. Vegye figyelembe a berendezésen elhelyezett és a kezelési utasításban foglalt 
figyelmeztetéseket, mielőtt használatba venné a berendezést.

1.  Tisztítás - Tisztítás előtt húzza ki a berendezést a csatlakozóaljból. Tartsa be a berendezéshez 
mellékelt utasításokat. A száraz kendő általában elegendő a tisztításhoz, de használható 
megnedvesített nem bolyhozó kendő vagy szarvasbőr is. Folyékony, illetve aeroszolos tisz-
títószereket nem szabad használni.

2.  Hőforrások - A berendezést nem szabad hőforrás – fűtőtest, hősugárzó, kályha vagy egyéb hőt 
kibocsátó berendezés, pl. erősítő – közelébe állítani.

3.  Szellőzés - A készülékházon található nyílások a szellőzést szolgálják, a túlmelegedés elkerü-
lése és a megbízható működés érdekében. Ezeket a nyílásokat nem szabad elzárni, ill. lefedni. 
A berendezést nem szabad olyan zárt térbe helyezni, ahol szellőzése, illetve a gyártó utasítá-
sainak betartása nincs biztosítva.

4.  Víz - Nem szabad a berendezést víz közelében használni: fürdőkád, mosdókagyló, mosogató 
mellett, mosókonyhában, nyirkos vagy nedves pincében, úszómedence közelében, kültéren, 
vagyis semmilyen nedvesnek minősülő helyen. A tűz és az áramütés veszélyének mérséklése 
érdekében a berendezést nem szabad esőnek, ill. nedvességnek kitenni.

5.  Tárgyak és folyékony anyagok - Nem szabad a berendezésbe tárgyakat tolni a nyílásokon 
keresztül, mert ezek nagyfeszültség alatt lévő pontokkal érintkezhetnek, vagy rövidzárlatot 
okozhatnak, ami tűhöz vagy áramütéshez vezethet. A berendezésre semmilyen folyékony 
anyagot nem szabad ráönteni. Ne tegyen folyadékkal teli edényt, pl. vázát, csészét a beren-
dezésre.

6.  Villámcsapás - A villámlással járó viharokkal szembeni fokozott védelem érdekében, továbbá 
ha hosszabb időre felügyelet nélkül hagyja a berendezést, húzza ki a készüléket a fali csatla-
kozóaljból és bontsa a kábelrendszer csatlakozásait. Ez védelmet ad a villámcsapásból és az 
elektromos túlfeszültségből származó károk bekövetkezésével szemben.

7.  Beállítások - Csak olyan beállításokat szabad elvégezni, amelyeket a kezelési utasítás megha-
tároz. Egyéb beállítások szakszerűtlen elvégzése kárt tehet a berendezésben. A meghatározot-
taktól eltérő beállítások, illetve eljárások veszélyes sugárzáshoz vezethetnek!

8.  Túlterhelés - A csatlakozóaljakat és a hosszabbító kábeleket nem szabad túlterhelni. Ez tűzhöz 
vagy áramütéshez vezethet.

9.  A csatlakozóvezeték és a csatlakozódugó védelme - A csatlakozódugót és a hálózati kábelt 
védeni kell: nem szabad rajta járni, illetve az aljzat és a berendezés közelében ráhelyezett 
tárgyakkal megfeszíteni. A 220 V, 50 Hz paraméterekre méretezett berendezések esetében 
a bemeneti és kimeneti kábeleknek meg kell felelniük az IEC 227-es és IEC 245-ös szabvány 
legutóbbi verziójának.

10.  Kikapcsolás - Függetlenül attól, hogy a berendezés rendelkezik-e Be/Ki főkapcsolóval, a beren-
dezés áram alatt van, ha csatlakozóvezetéke be van dugva a csatlakozóaljba. A berendezés 
áramtalanításának elsődleges módja tehát minden berendezés esetében a csatlakozóvezeték 
kihúzása a csatlakozóaljból. 

11.  Áramforrás - A berendezést csak a címkén megjelölt típusú áramforrásról szabad üzemeltetni. 
Csatlakoztatás előtt mindenképpen húzza ki a berendezésbe csatlakoztatandó kábelt az áram-
forrásból.

12.  Szervizelés - Ne próbálja maga javítani a berendezést. A borítás kinyitásával, ill. eltávolításával 
nagyfeszültségnek és egyéb veszélyeknek teszi ki magát. Minden szervizigénnyel képzett 
szakemberhez kell fordulni.

13.  Szervizelést igénylő sérülések - Húzza ki a berendezést a váltóáramú tápforrásból, és fordul-
jon képzett szervizszakemberhez, ha a berendezés az alábbi sérülések valamelyikét szenvedte 
el:
–  megrongálódott a hálózati kábel vagy a csatlakozódugó;
–  a berendezés nedvességet vagy vizet kapott, esőnek, hónak stb. volt kitéve;
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–  folyékony anyag ömlött a berendezés tetejére;
–  tárgy esett a berendezés belsejébe;
–  a berendezést leejtették vagy a készülékház megrongálódott;
–  a berendezés teljesítményében érzékelhető változás mutatkozik;
–  a berendezés nem működik megfelelően, jóllehet a felhasználó a kezelési utasításnak 

megfelelően üzemelteti.
14.  Alkatrészek cseréje - Győződjön meg róla, hogy a javítást végző műszerész a gyártó 

specifikációjának megfelelő pótalkatrészt használ, illetve hogy a pótalkatrész műszaki 
jellemzői azonosak az eredeti alkatrész jellemzőivel. Az engedélyezettől eltérő csere a jótállás 
megszűnéséhez, továbbá tűzhöz, áramütéshez és egyéb veszélyekhez vezethet.

15.  Biztonsági ellenőrzés - A szervizelések és javítások végeztével biztonsági ellenőrzést kell 
végrehajtani a berendezésen, a megfelelő működési körülmények biztosítása érdekében.

16.  Telepítés - A berendezést a gyártó utasításainak megfelelően és a helyi előírásokkal összhang-
ban kell telepíteni.

17.  Tartozékok, változtatások, módosítások - Csak olyan tartozékokat és kiegészítőket szabad 
használni, amelyeket a gyártó meghatároz. A berendezés minden olyan megváltoztatása és 
módosítása, amelyet a Bosch kifejezett formában nem engedélyez, a jótállás elvesztéséhez, 
továbbá – ha az engedélyt megállapodás biztosítja – az üzemeltetési engedély elvesztéséhez 
vezethet.

1.2  Biztonsági óvintézkedések

VESZÉLY! Nagyfokú kockázat:
Ez a szimbólum jelentős veszélyt jelez, pl. “veszélyes 
nagyfeszültség” jelenlétét a termékben.
Figyelmen kívül hagyása áramütést, súlyos fizikai sérülést vagy 
halált eredményezhet.

VESZÉLY! Közepes kockázat:
Veszély kialakulásának lehetőségét jelzi.
Figyelmen kívül hagyása súlyos fizikai sérülést vagy halált 
eredményezhet.

VIGYÁZAT! Közepes kockázat:
Veszély kialakulásának lehetőségét jelzi.
Figyelmen kívül hagyása kisebb vagy közepes sérülést
eredményezhet.
A jelzés a berendezésre vonatkozó valamilyen fontos utasításra 
hívja fel a felhasználó figyelmét.

VIGYÁZAT! Csekély kockázat (veszélyességi szimbólum nélkül):
Veszély kialakulásának lehetőségét jelzi.
Figyelmen kívül hagyása anyagi kárt vagy a berendezés 
károsodását eredményezheti.

FIGYELEM!
Ez a szimbólum tájékoztatást jelez, vagy olyan gyártói irányelvet, 
amely közvetlenül vagy közvetve a dolgozók biztonságával vagy a 
vagyonbiztonsággal kapcsolatos.
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1.3  Fontos figyelmeztetések

Tartozékok - Ne állítsa a berendezést labilis állványra, háromlábra, konzolra, talapzatra. A beren-
dezés leeshet, ami súlyos sérüléshez, illetve a berendezés megrongálódásához vezethet. Csak olyan 
kocsi, állvány, háromláb, konzol vagy asztallap használható, amilyet a gyártó meghatároz. Kocsi 
használata esetén figyelmet kell fordítani arra, hogy a kocsi és a berendezés együttes mozgatásakor a 
berendezés lebillenése ne okozzon sérülést. A hirtelen megállás, a túlzott erő használata és az 
egyenetlen talaj a kocsi és a berendezés együttesének felborulását okozhatja. A berendezést a gyártó 
utasításainak megfelelően kell felszerelni.
Mindenpólusú megszakító kapcsoló - Az épület elektromos rendszerébe ún. mindenpólusú megsza-
kító kapcsolót kell beszerelni, legalább 3 mm érintkezőtávolsággal minden póluson. Ha szervizelés 
céljából vagy más ok miatt ki kell nyitni a készülékházat, ezt a mindenpólusú kapcsolót kell használni 
a berendezésnek az elektromos hálózatról történő leválasztásához.
Elemcsere - A berendezés elemtartó házában egy lítium szárazelem található. A robbanásveszély 
elkerülése érdekében az elem cseréjét az utasításnak megfelelően kell végrehajtani. Cserére csak 
ugyanolyan vagy azonos típusú elemet szabad használni, a gyártó ajánlásának megfelelően. A lecseré-
lt elemet környezetbarát módon kell ártalmatlanítani. Minden szerviztevékenységet képzett 
szervizszakemberre kell bízni.

VIGYÁZAT!
I. osztályú lézeres berendezés
Láthatatlan lézersugárzás a készülék felnyitásakor. A lézersugárral 
való érintkezést kerülni kell!

Ez a figyelmeztetés csak azokra a modellekre érvényes, amelyekben olyan belső DVD-író van, amelyik 
tanúsított I. osztályú lézerrel működik.
A koaxiális kábel földelése:
–  Földelni kell a kábelrendszert, ha a berendezéshez külső kábelrendszer csatlakozik.
–  Kültéri berendezést a berendezés bemeneteibe csak akkor szabad csatlakoztatni, ha a 

berendezés földvezetékét földelt csatlakozóaljba csatlakoztatták, illetve ha földcsatlakozója 
megfelelő földeléshez van csatlakoztatva.

–  Ha a berendezés földelt csatlakozódugóját ki akarja húzni, illetve földelését bontani kívánja, a 
csatlakoztatott kültéri berendezést előbb ki kell húzni a bemeneti csatlakozóból.

–  Be kell tartani a vonatkozó biztonsági előírásokat, például a berendezéshez csatlakoztatott 
kültéri berendezések földelésével kapcsolatban.

Csak az USÁ-ban forgalmazott modellek esetében - A National Electrical Code, ANSI/NFPA No.70. 
számú szabvány 810. szakasza intézkedik a szerelvények és a tartószerkezet megfelelő földeléséről, a 
koaxiális kábel kisütő egységhez történő földcsatlakozásáról, a földelő elektródákhoz történő csatla-
kozásról és a földelő elektródákra vonatkozó követelményekről.

FIGYELEM!
A berendezés csak nyilvánosan használható.
A Egyesült Államok szövetségi jogszabálya szigorúan tiltja a 
beszélgetések titokban történő rögzítését.

Ártalmatlanítás - Az Ön Bosch gyártmányú terméke olyan kiváló minőségű anyagokból és 
összetevőkből készült, amelyek újrahasznosíthatóak és újrafelhasználhatóak. Ez a szimbólum azt 
jelzi, hogy azokat az elektromos és elektronikai berendezéseket, amelyek használhatatlanná váltak, a 
háztartási hulladéktól elkülönítve kell összegyűjteni és ártalmatlanítani. A használaton kívül helyezett 
elektromos és elektronikai termékek számára általában külön begyűjtési rendszer áll rendelkezésre. 
Szíveskedjen e berendezéseket környezetvédelmi kompatibilitással rendelkező újrahasznosító üzem 
igénybevételével ártalmatlanítani, a 2002/96/EK uniós irányelv értelmében.
Környezetvédelmi nyilatkozat - A Bosch erősen elkötelezett a környezet védelme mellett. 
Ezt a berendezést úgy terveztük, hogy a környezeti szempontokra a lehető legnagyobb mértékben 
tekintettel legyen.
Elektrosztatikusan érzékeny berendezés - Az elektrosztatikus kisülés elkerülése érdekében a 
CMOS/MOS-FET áramkörökre vonatkozó óvintézkedéseket kell alkalmazni.
MEGJEGYZÉS: Az elektrosztatikusan érzékeny nyomtatott áramköri kártyák kezelésekor a megkívánt 
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földelt csuklópántokat kell viselni, és be kell tartani az ESD biztonsági előírásokat.
A biztosíték méretezése - A berendezés biztonsági védelme érdekében a használt áramkört maxi-
mum 16 A-es biztosítékkal kell védeni. Ennek összhangban kell lennie a NEC800 szabvánnyal (CEC 
60. szakasz).
Földelés és pólusok - Elképzelhető, hogy a berendezés polarizált váltóáramú csatlakozódugóval van 
ellátva (amelyiken az egyik érintkezőkés szélesebb, mint a másik). Ez a biztonsági tulajdonság szava-
tolja, hogy a tápforrásba a dugót csak egyféleképpen lehessen bedugni. Ha a dugót nem tudja bedug-
ni a dugaszolóaljba, forduljon szakképzett villanyszerelőhöz helyben, az elavult dugaszolóalj cseréje 
érdekében. A földelődugó biztonsági funkcióját nem szabad kiiktatni.
Az is elképzelhető, hogy a berendezés hárompólusú földelt csatlakozódugóva van ellátva (a dugó 
harmadik kése a földelésé). Ez a biztonsági tulajdonság arról gondoskodik, hogy a dugót csak földelt 
csatlakozóaljba lehessen bedugni. Ha a dugót nem tudja bedugni a dugaszolóaljba, forduljon szak-
képzett villanyszerelőhöz helyben, az elavult dugaszolóalj cseréje érdekében. A földelődugó bizton-
sági funkcióját nem szabad kiiktatni.
Áthelyezés - A berendezést áthelyezése előtt ki kell húzni a tápforrásból. A berendezést óvatosan kell 
mozgatni. A túlzott erő, ill. rázkódás kárt tehet a berendezésben és a berendezés merevlemezeiben.
Kültéri jelek  - A kültéri jelek vételéhez a telepítést, különösen a villamosvezetékektől és villám-
hárítóktól való távolság tekintetében, valamint a túlfeszültség-védelmet a NEC725 és NEC800 szab-
ványok (CEC 16-224. szabály és CEC 60. szakasz) értelmében kell meghatározni.
Tartósan csatlakoztatott berendezés - Az épület vezetékrendszerébe könnyen hozzáférhető szét-
kapcsoló berendezést kell beépíteni.
Dugaljba csatlakoztatható berendezés - A csatlakozóaljat a berendezés közelébe kell telepíteni, 
hogy könnyen hozzáférhető legyen.
A tápfeszültség lekapcsolása - Az elektromos berendezések mindaddig feszültség alatt vannak, amíg 
a hálózati kábel be van dugva a tápforrásba. A berendezés áramtalanításának elsődleges módja tehát 
minden berendezés esetében a hálózati kábel kihúzása a csatlakozóaljból.
Keretbe szerelés
–  Szellőzés – Ne helyezze a berendezést olyan beépítési helyre, ill. keretbe, ahol nincs megfelelő 

szellőzés, ill. amely nem felel meg a gyártó utasításainak. A berendezés nem lépheti túl a 
maximális üzemi hőmérsékletet.

–  Mechanikus terhelés – Megfelelően szerelje be a keretbe a berendezést. Így elkerülhetők a 
nem megfelelő mechanikus terhelésből fakadó veszélyes helyzetek.

Biztonsági törpefeszültség - Valamennyi be- és kimeneti csatlakozó biztonsági törpefeszültségű 
(SELV) áramkörre csatlakozik. A SELV áramkörök csak más SELV áramkörökhöz csatlakoztathatók.
Képveszteség - A képveszteség a digitális képrögzítés velejárója, így a Bosch Security Systems nem 
tehető felelőssé semmilyen olyan kárért, amely a képi adatok hiányából fakad. A digitális adatok 
elvesztésének minimalizálása érdekében a Bosch Security Systems többszörös, redundáns rögzítési 
rendszerek használatát ajánlja, valamint az analóg és digitális adatok biztonsági mentését.

FCC és ICES információk (lakóhelyen telepített berendezések)
(Csak az USÁ-ban és Kanadában forgalmazott modellek esetében)
A berendezés bevizsgálása megtörtént, ennek alapján a berendezés megfelel a B. osztályú digitális 
berendezésekre vonatkozó határértékeknek az FCC Rules 15. részének megfelelően. A határértékek 
megállapítása úgy történt, hogy ésszerű védelmet nyújtsanak a káros interferenciákkal szemben, 
lakóhelyi környezetben történő telepítés esetén. A berendezés rádiófrekvenciás energiát hoz létre, 
használ és sugározhat, és amennyiben nem az utasításoknak megfelelően telepítik, zavaró 
interferenciát okozhat a rádiótávközlésben. Nincsen azonban garancia arra, hogy valamely egyedi 
telepítés során nem keletkezik interferencia. Ha a berendezés zavaró interferenciát okoz a rádió- vagy 
a televízió-vételben, ami a berendezés ki- és bekapcsolásával ellenőrizhető, a használó az 
interferenciát az alábbi intézkedések valamelyikével vagy kombinációjával küszöbölheti ki:
–  változtassa meg az antenna tájolását, vagy helyezze át az antennát;
–  növelje meg a távolságot a berendezés és a vevőkészülék között;
–  csatlakoztassa a berendezést olyan dugaszolóaljba, amelyik nem ugyanarra az áramkörre 

kapcsolódik, mint a vevőkészülék;
–  forduljon tanácsért kereskedőjéhez, vagy tapasztalt rádió-, ill. televízió-szerelőhöz.
Akaratlanul vagy szándékosan nem szabad olyan módosításokat végrehajtani a berendezéseken, ame-
lyeket a megfelelőségért felelős fél nem hagy kifejezetten jóvá. Bármilyen ilyen módosítás a beren-
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dezés üzemeltetési jogának elvesztéséhez vezethet. Ha szükséges, a használónak kereskedőjéhez 
vagy tapasztalt rádió-, ill. televízió-szerelőhöz célszerű fordulnia a hiba kijavítása érdekében.
A felhasználók számára hasznos lehet a Szövetségi Távközlési Bizottság (FCC) „How to Identify 
and Resolve Radio-TV Interference Problems” című tájékoztató füzete. Kapható az Egyesült Államok 
Kormányzata Nyomdahivatalában (U.S. Government Printing Office), Washington, DC 20402, kész-
letszám 004-000-00345-4.
Felelősséget kizáró nyilatkozat
Az Underwriter Laboratories Inc. („UL”) nem vizsgálta a termék teljesítményét, biztonsági megbíz-
hatóságát és jelközlő tulajdonságait. A UL vizsgálata a termék által jelentett tűzveszélyre, áramütéssel 
kapcsolatos veszélyre és sérülésveszélyre terjedt ki, a UL informatikai berendezésekre vonatkozó bizton-
sági szabványaiban (UL 60950-1) foglaltaknak megfelelően. A UL tanúsítványa nem terjed ki a termék 
teljesítményére, biztonsági megbízhatóságára és jelközlő tulajdonságaira.
A UL A TERMÉK TELJESÍTMÉNYÉRE, BIZTONSÁGI MEGBÍZHATÓSÁGÁRA ÉS JELKÖZLÉSSEL 
KAPCSOLATOS TULAJDONSÁGAIRA VONATKOZÓAN NEM NYILATKOZIK, NEM AD JÓTÁLLÁST ÉS NEM 
BOCSÁT KI TANÚSÍTVÁNYT.
Szerzői jogok
Ez a használati útmutató a Bosch Security Systems szellemi tulajdona, szerzői jogi védelem alatt áll.
Minden jog fenntartva.
Védjegyoltalom
Az ebben a dokumentumban használt összes hardver- és szoftvertermék-név bejegyzett márkavédjegy 
lehet, és e szerint kezelendő.

FIGYELEM!
Ezt a kezelési utasítást nagy gondossággal állítottuk össze, 
és a benne foglalt információkat alaposan ellenőriztük. A 
nyomdába adás időpontjában a szöveg teljes és pontos volt. 
A folyamatos termékfejlesztés következtében a használati 
útmutató tartalma külön értesítés nélkül megváltozhat. A Bosch 
Security Systems nem tartozik kárfelelősséggel olyan károk 
miatt, amelyek közvetlenül vagy közvetve a használati útmutató 
hibáiból, hiányosságaiból, illetve az útmutató és a termék közötti 
eltérésekből származnak.

További információk
További tájékoztatásért lépjen kapcsolatba a Bosch Security Systems Önhöz legközelebbi kirendelt-
ségével, vagy keresse fel internetes oldalunkat a www.boschsecurity.com címen.



8   hu | Biztonság Digitális képrögzítő berendezés

F01U | 2.0 | 2008.12 Használati útmutató Bosch Security Systems



Digitális képrögzítő berendezés    Bevezetés | hu  9

Bosch Security Systems  Használati útmutató F01U | 2.0 | 2008.12

2  Bevezetés  

2.1  Terméktulajdonságok

• Stabil beépített operációs rendszer. 

• Kis fájlméretek MPEG-4 tömörítéssel.

• 2 TB belső tárkapacitás. 

• Választható NTSC vagy PAL képformátum.

• Teljes valósidejű rögzítés: 

- 480IPS-ig @352 X 240: DVR-16K, DVR-16L NTSC
- 400IPS-ig @352 X 288: DVR-16K, DVR-16L PAL
- 240IPS-ig @352 X 240: DVR-8K, DVR-8L NTSC
- 200IPS-ig @352 X 288: DVR-8K, DVR-8L PAL

• Különféle rögzítési felbontások és minőségi szintek: 

- 4CIF(704x480), 2CIF(704x240), CIF(352x240): NTSC
- 4CIF(704x576), 2CIF(704x288), CIF(352x288): PAL.
- Öt fokozatú minőség (leggyengébb, gyenge, normál, jó, legjobb).

• Könnyű kezelés a különböző felhasználói felületek és grafi kus felhasználói felületek révén:

- Optikai egér, teljes funkcionalitású infravörös távirányító, forgatógomb/gyűrű
• Kitűnő multifunkcionalitás:

- Egyidejű élő megjelenítés, rögzítés, lejátszás, hálózati adatátvitel, biztonsági mentés.
• Többféle keresési funkció:

- Dátum és idő keresése, eseménykeresés, keresés könyvjelzőre, speciális keresés.
• Eseményadatok védelme eseménypartícióra történő rögzítéssel.

• Rögzítés a riasztási esemény előtt (akár 1 perc).

• Rögzítés mozgásérzékeléssel, a mozgásérzékelés érzékenységének előnézeti tesztje.

• A rögzítési képszám és -minőség beállítása a használt kamerának megfelelően.

• Kiváló programozott rögzítés. 

• Azonnali lejátszás élő üzemmódban.

• Tökéletes kép-hang-szinkronizáció.

• Automatikus biztonsági mentés programozás szerint.

• Felvételek hitelesítése (vízjel).

• Három USB 2.0 csatlakozó a biztonsági mentéshez szükséges illesztésekhez.

• Konfi gurációs beállítások exportálása és importálása USB memóriaegységről vagy hálózatról.

• Egyszerű rendszerszoftver-frissítés USB memóriaegységről vagy hálózatról.

• A Control Center számítógépes szoftver max. 100 digitális képrögzítő berendezést képes 
vezérelni.

• Max. öt ügyfél fér hozzá egyidőben egy DVR-szerverhez. 

• Szabályozható hálózati sávszélesség:

- A sávszélesség automatikus beállítása a berendezés hálózati sebességstátusza szerint.
• Távoli riasztás PC-szoftver vagy e-mail segítségével.

• Idő- és dátumszinkronizálás NTP-szerverről. 

• Nyári időszámítás.
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• Kameravédelem a kamera rejtésével.

• Felhasználók kezelése (hozzáférési szintek szabályozása).

• PTZ vezérlése:

- Részletekért lásd a „8.2.4. Támogatott PTZ kamerák” fejezetet.
- Dome kamera távolságmérés-vezérlése (dome OSD vezérlés).

Megjegyzés:
Ebben a kezelési utasításban a berendezés jellemzőinek, működésének 
és részleteinek ismertetésekor a DVR-16L (16 csatornás) modellt vesszük 
alapul.

2.2  Tartozékok

Távirányító AAA típusú szárazelemek a 
távirányítóhoz

Az elemház fedele 

Egér Divar MR PC szoftver Az elemház fedelének rögzítő 
csavarjai

SHIELD

CTRL   1

1A
1B
2A
2B

1
2

3
4

5
6

7
8

9
10

11
12

13
14

15
16

GND

GND

GND

GND

R
E
L
A
Y

3A
3B
4A
4B

SHIELD

CTRL   2

IN

IN

IN

IN

SHIELD

CTRL   3

SHIELD

CTRL   4

SHIELD

SHIELD
CTRL   5

Elektromos csatlakozódugók Csatlakozókártya a riasztás 
I/O és a Biphase csatlakozó 

számára

2.1. ábra  Tartozékok
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2.3 Előlap

DVR-16K / DVR-16L

a b c d e f

g h i j k l

DVR-8K / DVR-8L

a b c d e f

g h i j k l

2.2. ábra  Előlap

a Iránygombok (b B v V): A menüpontok kiválasztása, a menüpontok közötti lépegetés.

 (ENTER): A kiválasztott menüpont megerősítése.

b Funkciógombok

:  A beállítómenü megjelenítése.

:  Az A. monitor beállítómenüjének megjelenítése a képernyő teljes méretűre, ill. 4, 6, 8, 9 
vagy 16 osztásúvá állításához. A kimeneti képjel VGA módba állítása.

:  A B. monitor beállítómenüjének megjelenítése. A kimeneti képjel MON A módba ál-
lítása.

:  A berendezés PTZ üzemmódba állítása a csatlakoztatott PTZ kamera vezérléséhez.

:  Megnyomására különböző többképernyős üzemmódok jelennek meg.

:  Az összes csatorna megtekintése sorban egymás után.

:  A keresés menüjének megjelenítése.

:  A kiválasztott kamerával történő azonnali rögzítés elindítása és leállítása (sárga keret).

:  A riasztás aktiválásának törlése, visszatérés a rendszer riasztás aktiválása előtti állapo-
tához.
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c Lemeztálca (csak DVR-8L és DVR-16L)
Ide kell betenni a lemezt.

d Csatornaválasztó gombok  
A csatornaválasztó gombokkal számokat lehet betáplálni. Az ALT gombbal együtt a 
csatornaválasztó gombokkal alfunkciókat lehet elérni. (A 8 csatornás digitális képrögzítő 
berendezés COPY, IRIS +, SET, CLEAR, MOVE és TOUR gombjai az ALT gomb nélkül hívják meg 
az alfunkciókat.)

• A gombon lévő LED az alábbi státuszokat jelzi:
- Kikapcsolva: Az aktuális státusz az élő üzemmód.
- Vörös: Rögzítés.
    Eseménykor villog.

• (1) Megnyitás: Nyitja és zárja a lemeztálcát (csak DVR-8L és DVR-16L).
• (2) LOCK: Megjeleníti a lezárás menüt a felhasználó típusának megváltoztatásához, 

illetve a rendszer működésének letiltásához.
• (3) ZOOM - / (4) ZOOM +: Beállítja a PTZ kamera zoomját.
• (5) LOG: Megjeleníti és eltünteti a rendszernaplót.
• (6) INFO: Megjeleníti és eltünteti a rendszeradatokat.
• (7) FOCUS - / (8) FOCUS +: Beállítja a PTZ kamera fókusztávolságát.
• (9) COPY: A rögzített adatokat külső eszközre másolja.
• (10) MARK: A rögzített anyagban történő kereséshez jelölési pontot visz be. A jelölési 

pont a rögzített adatok egycsatornás lejátszása során vihető be.
• (11) IRIS - / (12) IRIS +: Beállítja a PTZ kamera rekeszét.
• (13) Beállít: Regisztrálja a PTZ kamera beprogramozott pozícióját.
• (14) Mindent: Törli a PTZ kamera beprogramozott pozícióját a memóriából.
• (15) Mozgatás: A PTZ kamerát a beprogramozott pozícióba viszi.
• (16) TOUR: Végighalad a PTZ kamera beprogramozott pozícióin.

e Forgatógyűrű: Elforgatásával keresés a felvételben gyors előre- és hátracsévéléssel.

f Forgatógomb: Képkocka keresése előre és hátra.
Pillanatmegállításkor a rögzített felvételt kockáról kockára játssza le végtelenítve. Növeli, ill. 
csökkenti a kívánt értéket.

g ESC: Visszatérés az előző szintre vagy kilépés a menükből mentés nélkül.

h A lejátszás vezérlőgombjai
- X: A lejátszás pillanatmegállítása.
- m: Keresés hátrafelé a felvételben.
- bB: A felvétel lejátszása, ill. lejátszása hátrafelé.
- M: Keresés előrefelé a felvételben.
- x: A lejátszás leállítása.

i Jelzőfények

 : Világít, ha a digitális képrögzítő berendezés áram alatt van.

 : Villog, ha a merevlemez használatban van.

 : Világít, ha a riasztás aktív.

 : Világít, ha hálózati kábel van csatlakoztatva a berendezéshez.

j USB Port
Külső USB eszköz csatlakoztatása lejátszáshoz vagy biztonsági mentés készítéséhez. 

k A távirányító érzékelője
Ide kell irányítani a távirányítót.

l ALT
Akkor kell aktiválni, ha a csatornaválasztó gombokkal alfunkciókat kívánunk elérni. 
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2.4 Hátlap

DVR-16K / DVR-16L

a b c

d e f g h i j k flm n o

DVR-8K / DVR-8L

a b c

d e f g h i j k l m n o

2.3. ábra  Hátlap

a VIDEO INPUT: A kamera képkimenete ezekbe a BNC csatlakozókba csatlakoztatható.

b LOOP OUT: A VIDEO INPUT csatlakozóba érkező jelet a berendezés ide adja ki.

c Hálózati kábel bemenete (AC IN): Ide csatlakozik a hálózati kábel. 

d AUDIO OUT: Külső berendezés hangbemenetének csatlakoztatására szolgál.

e BIPHASE: A pan/tilt/zoom vezérlőegység csatlakoztatása 15 pólusú D. típusú 
csatlakozókártyával (tartozék).

f AUDIO IN: Külső berendezés hangkimenetének csatlakoztatására szolgál.

g ALARM I/O: Akár 16 riasztási bemenet csatlakoztatása a 25 tűs D. típusú csatlakozókártyával 
(tartozék). Akár 8 riasztási kimeneti jelfogó csatlakoztatása a 25 tűs D. típusú 
csatlakozókártyával (tartozék).

h RS-422/485 terminálok: RS422/485 kompatibilis kamerák csatlakoztatása.

i KBD IN: Bosch CCTV billentyűzet csatlakoztatására szolgál a KBD IN aljzatba. 

j COM1: RS-232C csatlakozóval ellátott gazdaberendezéshez (pl. személyi számítógéphez) 
történő csatlakozásra szolgál. 

k ETHERNET port: Az Ethernet 10/100Mbps hálózati kábel csatlakoztatásával a berendezés PC 
hálózaton keresztül vezérelhető.
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l MON B (BNC típusú csatlakozó): Spot monitor vagy megjelenítő eszköz csatlakoztatására 
szolgál.

m MON A (BNC típusú csatlakozó): Az alapmonitor vagy megjelenítő eszköz csatlakoztatása.

n VGA: VGA monitor csatlakoztatása.

o USB portok: Opcionális USB bővítmények (pl. egér, memóriaegység) csatlakoztatása.

2.5 Távirányító

2.4. ábra  Távirányító.

•  LOCK: Megjeleníti a lezárás menüt a felhasználó típusának megváltoztatásához, illetve a 
rendszer működésének letiltásához.

•  ACK: A riasztás aktiválásának törlése, visszatérés a rendszer riasztás aktiválása előtti 
állapotához.

•  : Az A. monitor beállítómenüjének megjelenítése a képernyő teljes méretűre, ill. 4, 6, 8, 9 
vagy 16 osztásúvá állításához. 

•  : A B. monitor beállítómenüjének megjelenítésével lehetővé teszi a spot monitor 
vezérlését.

•  : Megnyomására különböző többképernyős üzemmódok jelennek meg.

•  : Az összes csatorna megtekintése sorban egymás után.
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•  ESC: Visszatérés az előző szintre vagy kilépés a menük rendszeréből mentés nélkül.

•  MENU: A beállítómenü megjelenítése.

•  Iránygombok (b B v V): A menüpontok kiválasztása, a menüpontok közötti lépegetés.

•  ENTER: A kiválasztott menüpont megerősítése, továbbá többképernyős üzemmódban a 
kiválasztott kamera képének teljes képernyőssé tétele. Újabb megnyomására visszatérés a 
többképernyős megjelenítéshez a teljes képernyős megjelenítésről.

•  COPY: A rögzített adatokat külső eszközre másolja.

•  SEARCH: A keresés menüjének megjelenítése.

•  MARK: A rögzítési kereséshez jelölési pontot ad. A jelölési pont a rögzített adatok 
egycsatornás lejátszása során vihető be.

•  PAUSE (X): A lejátszás pillanatmegállítása.

•  STOP(x): A lejátszás leállítása.

•  REC (z): A rögzítés elindítása és leállítása. 

•  m / c: Keresés hátrafelé; keresés hátrafelé a felvételben.

•  bB: A felvétel lejátszása, ill. lejátszása hátrafelé.

•  M / C: Keresés előrefelé; keresés előrefelé a felvételben.

•  Számgombok (0, 1-9): A PTZ programszám, az azonosító (ID) vagy a csatorna kiválasztása.

•  INFO: Megjeleníti és eltünteti a rendszeradatokat.

•  LOG: Megjeleníti és eltünteti a rendszernaplót.

•  PTZ: A berendezést PTZ üzemmódba kapcsolja a csatlakoztatott PTZ kamera vezérléséhez.

•  TOUR: Végighalad a PTZ kamera beprogramozott pozícióin.

•  ZOOM + / -: Beállítja a PTZ kamera zoomját.

•  FOCUS + / -: Beállítja a PTZ kamera fókusztávolságát.

•  IRIS + / -: Beállítja a PTZ kamera rekeszét.

•  PRESET

- Beállít: Regisztrálja a PTZ kamera beprogramozott pozícióját.
- Mindent: Törli a beprogramozott pozíciót a memóriából.
- Mozgatás: A PTZ kamerát a beprogramozott pozícióba viszi.

•  ID: Beállítja a DVR-en a megfelelő ID-t (azonosítót) az infravörös távirányítóval, több digitális 
képrögzítő berendezés használata esetén. Nyomja meg az ID gombot, majd nyomja meg a 
számgombot 2 másodpercen belül a digitális képrögzítő berendezés rendszerazonosítójának 
beállításához. Ha a rendszerazonosítót 0-ra állítja, több digitális képrögzítő berendezést is tud 
vezérelni egyidőben.



16   hu | Bevezetés Digitális képrögzítő berendezés

F01U | 2.0 | 2008.12 Használati útmutató Bosch Security Systems



Digitális képrögzítő berendezés    Csatlakozások és beállítások | hu  17

Bosch Security Systems  Használati útmutató F01U | 2.0 | 2008.12

3  Csatlakozások és beállítások  

Óvintézkedések

• A berendezés csatlakoztatására számos mód adódik, függően a kamerától és a többi 
berendezéstől. Ha további információkra van szüksége a csatlakoztatással kapcsolatban, nézze 
meg a kamera, illetve az egyéb készülékek kezelési utasítását. 

• A kamerát feltétlenül ki kell kapcsolni telepítés és csatlakoztatás előtt.

• A fő monitor (MON A) alapértelmezésként VGA módban indul. Lásd a 3.12 szakaszt a fő 
monitor típusának kiválasztásához.

3.1  A csatlakozások áttekintése alapszinten
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3.1. ábra  A csatlakozások áttekintése alapszinten
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a Csatlakoztassa a kamerákat a felfűzött BNC (loop-through) bemenetekbe (automatikus 
lezárás).

b Csatlakoztassa a monitort, digitális képrögzítő berendezést, videomagnót vagy egyéb 
készüléket a képkimeneti BNC csatlakozóba. 

c Csatlakoztassa a hálózati kábelt a berendezésbe. 

d Csatlakoztassa a hangerősítőt.

e Csatlakoztassa a pan/tilt/zoom vezérlőegységet a 15 pólusú D. típusú csatlakozókártyával 
(tartozék).

f Csatlakoztasson akár 16 (riasztási) bemenetet vagy csatlakoztasson akár 8 riasztási kimeneti 
jelfogót a 25 tűs D. típusú csatlakozókártyával (tartozék).

g Csatlakoztasson PTZ kamerákat vagy digitális képrögzítő berendezéseket.

h Csatlakoztassa a Bosch CCTV billentyűzetet a KBD IN aljzatba.

i Csatlakoztassa a hangot (line bemenet).

j Csatlakozzon a hálózatra az Ethernet porton keresztül, vagy használja az RS232 csatlakozót a 
PC soros portra történő közvetlen csatlakoztatásához (szervizelés céljából).

k Csatlakoztassa a B. monitort a MON B BNC kimenetre.

l Csatlakoztassa a A. monitort a MON A BNC kimenetre.

m Csatlakoztassa az VGA monitort.

n Csatlakoztassa a kívánt USB bővítményeket (pl. egér, memóriaegység).

3.2  Kamerák csatlakoztatása

A kamerák csatlakoztatásához 75 Ohmos,, BNC csatlakozókkal ellátott koaxiális kábelt kell használni. 
Minden kamerához két BNC csatlakozó tartozik. Bármelyik csatlakozó képes fogadni a kamerából 
érkező jelet. A jelet a berendezés a másik csatlakozóra felfűzéssel (közvetlenül csatlakoztatva) 
adja ki, így a kamerából érkező jel másik berendezésre küldhető. A kamerák bemeneti csatlakozói 
automatikus lezárással rendelkeznek, így nem szükséges lezáró ellenállást tenni a kimeneti 
csatlakozóra, ha nincs további berendezés csatlakoztatva.

Ha a kamera jelét a berendezés további berendezésre adja ki, ügyeljen rá, hogy a képjel vonalának 
végét 75 Ohmos lezáró ellenállással kell ellátni.

3.3  Monitorok csatlakoztatása

A berendezés monitorokhoz történő csatlakoztatásához 75 Ohmos, BNC csatlakozókkal ellátott 
koaxiális kábelt kell használni. A berendezés 1Vpp CVBS jelet ad ki.

Ha a monitor felfűzött (loop-through) csatlakozással rendelkezik, és nem használjuk az áthurkolásos 
kimenetet, a monitoron a 75 Ohmos impedanciabeállítást kell kiválasztani. Ha a monitor áthurkolásos 
kimenete további készülékhez van csatlakoztatva, e készülék lezáró ellenállását kell 75 ohmra 
állítani, és a monitorét nagy impedanciára (ez nem szükséges azon készülékek esetében, amelyek 
automatikus lezárással rendelkeznek).
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3.4  Az RS-232C (COM 1) port csatlakoztatása

A soros RS232 konzolport csatlakozójával lehet a berendezést PC-re csatlakoztatni szervizelés 
céljából. A berendezésnek a számítógép soros portjára történő csatlakoztatásához ún. null-modem 
kábelt kell használni. 
A csatlakozás megfelel az RS-232C szabványnak.

3.5  A CCTV billentyűzet csatlakoztatása

A billentyűzet bemeneti csatlakozójával külső CCTV billentyűzetet lehet a berendezéshez 
csatlakoztatni. A billentyűzetet a KBFD IN csatlakozóba kell csatlakoztatni.

Kis távolság esetén (30 méterig) szabványos haterű távközlési lapos kábel használható: ezen 
keresztül kap a billentyűzet táplálást és jeleket.

Ha a billentyűzet és a Divar MR berendezés között a távolság nagyobb mint 30 méter, az LTC 8557 
billentyűhosszabbító készletet kell használni. A készlet csatlakozódobozokat, kábeleket és megfelelő 
elektromos táplálást tartalmaz a külső billentyűzetek számára. Ajánlott kábeltípus: Belden 9841 vagy 
annak megfelelő.

3.6  Hálózati csatlakozás

3.6.1 LAN kapcsolat
A LAN portot közvetlen Ethernet kábellel (nem tartozék) kell egy rendelkezésre álló 10/100 base-T 
portba csatlakoztatni.

3.6.2 A hálózat automatikus konfigurációja
A digitális képrögzítő berendezés (DVR) a hálózati illesztést a DHCP-n keresztül automatikusan 
végrehajtja és konfigurálja. 

3.6.3 A hálózat manuális konfigurációja 
 A digitális képrögzítő berendezést manuálisan is lehet konfigurálni az IP cím, az alhálózati maszk és 
az átjáró DNS beállításával.

3.7  USB eszköz csatlakoztatása

3.7.1 USB memóriaeszköz
Illessze a memóriaeszközt az USB portba. A rendszer automatikusan felismeri az eszközt. USB 
memóriaeszköz használatával a rendszerszoftver verziófrissítése egyszerűen végrehajtható.

3.7.2 USB eszköz biztonsági mentéshez
A biztonsági mentéshez használt USB eszköz USB kábelét a berendezés hátlapján található USB 
portba kell csatlakoztatni.

(Példa: merevlemez vagy más külső tároló.)

3.7.3 Egér
A berendezés funkcióinak vezérléséhez egér csatlakoztatható.
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3.8  RS-422/485 eszköz csatlakoztatása

Ezt a portot PTZ kamerák csatlakoztatásához használhatja. 
A PTZ soros kommunikációs vonalakat az RS-422/485 csatlakozóba kell csatlakoztatni.

Megjegyzések:

• A vonalak csatlakoztatásánál ügyelni kell, hogy a DVR TX- csatlakozója a 
PTZ egység RX- csatlakozójába és a DVR TX+ csatlakozója a PTZ egység 
RX+ csatlakozójába csatlakozzon.

• Ajánlott kezdő adatcsomag: 9600 baud, 8 adatbit, 1 stopbit, nincs pari-
tás. 

• PTZ kamerák DVR-ekre történő csatlakoztatásánál a berendezés beál-
lítómenüjét a kamerák és DVR-ek RS-485 beállításainak megfelelően kell 
beállítani.

3.2. ábra  RS-422/485 csatlakozások

RS-422/485 csatlakozó Leírás

TX- (ADAT -) adatátvitel

TX+ (ADAT +) adatátvitel 

RX- (ADAT -) adatfogadás

RX+ (ADAT +) adatfogadás 

GND árnyékolás

3.1. táblázat  RS-422-485 csatlakozások
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3.9  A BIPHASE port csatlakoztatása

A Biphase port olyan kamerák csatlakoztatására szolgál, amelyek „Bosch Biphase” adatátvitelt 
használnak a kamerák mozgatásához. Öt Biphase kimenet áll rendelkezésre a dome kamerák számára 
és a pan–tilt–zoom (PTZ) vezérlésre. A berendezéshez tartozékként adott csavarral rögzíthető 
csatlakozókártya egyszerűvé teszi az összes Biphase csatlakozást a berendezéshez.
A maximális kábelhossz a Biphase kimeneten 1,5 kilométer. Az egyes Biphase portokon vezérelhető 
kamerák száma maximum négy.
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3.3. ábra  A Biphase port csatlakozója

BIPHASE port – 15 pólusú D. típusú aljzat

Jel: Tű száma.  Leírás

Code 1 - 1 Biphase vezérlés 1. csatorna (-)

Code 1 + 2 Biphase vezérlés 1. csatorna (+)

Shield 3 Földelés / kábelárnyékolás.

Code 2 - 4 Biphase vezérlés 2. csatorna (-)

Code 2 + 5 Biphase vezérlés 2. csatorna (+)

Shield 6 Földelés / kábelárnyékolás.

Code 3 - 7 Biphase vezérlés 3. csatorna (-)

Code 3 + 8 Biphase vezérlés 3. csatorna (+)

Shield 9 Földelés / kábelárnyékolás.

Code 4 - 10 Biphase vezérlés 4. csatorna (-)

Code 4 + 11 Biphase vezérlés 4. csatorna (+)

Shield 12 Földelés / kábelárnyékolás.

Code 5 - 13 Biphase vezérlés 5. csatorna (-)

Code 5 + 14 Biphase vezérlés 5. csatorna (+)

Shield 15 Földelés / kábelárnyékolás.

3.2. táblázat  A Biphase tűk kiosztása
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 3.10  Az ALARM I/O port csatlakoztatása

A riasztás bemeneti és kimeneti forgalma 25 pólusú D. típusú aljzaton keresztül zajlik. A 
berendezéshez tartozékként adott csavarral rögzíthető be- és kimeneti (I/O) csatlakozókártya 
egyszerűvé teszi a riasztási csatlakoztatásokat a berendezéshez.
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3.4. ábra  Az Alarm I/O port csatlakozó

3.10.1 A bemenetek csatlakoztatása
Minden (riasztási) bemeneti vonal kapcsolható olyan jelfogóval, amelyik pl. nyomásérzékelőből, 
passzív infravörös érzékelőből, füstérzékelőből vagy hasonló eszközből veszi a jelet.

Huzalozásuk vagy N/O (nyugalomban nyitott) vagy N/C (nyugalomoban zárt). A riasztási bemenetek 
N/O vagy N/C üzemmódját a menürendszerben lehet konfigurálni. Az alapértelmezés az N/O.

3.10.2 A riasztási kimenetek csatlakoztatása
A nyolc riasztási kimeneti jelfogó a bemeneti riasztásokra és indítójelekre (triggerekre) válaszol. A 
riasztási bemeneteket N/O vagy N/C státuszban a menürendszerben lehet konfigurálni. A jelfogók 
a kiváltó esemény időtartama alatt aktívak. Az alkalmazást a riasztási kimeneti jelfogókra kell 
csatlakoztatni (csak ohmos terhelés). Nem szabad túllépni az 1 A 30 V egyenfeszültség, ill. 0,3 A 
125 V váltakozó feszültség határértéket a kimeneti riasztási jelfogó érintkezőin. Az érintkezőket nem 
szabad hálózati váltakozó feszültséggel használni.

ALARM I/O – 25 pólusú D. típusú aljzat

Jel Tű száma Leírás

Alarm_in_1 1 Riasztás 1. bemenet

Alarm_in_2 2 Riasztás 2. bemenet 

Alarm_in_3 3 Riasztás 3. bemenet 

Alarm_in_4 4 Riasztás 4. bemenet 

Alarm_in_5 5 Riasztás 5. bemenet 

Alarm_in_6 6 Riasztás 6. bemenet 

Alarm_in_7 7 Riasztás 7. bemenet 

Alarm_in_8 8 Riasztás 8. bemenet 

Alarm_in_9 9 Riasztás 9. bemenet 
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Alarm_in_10 10 Riasztás 10. bemenet 

Alarm_in_11 11 Riasztás 11. bemenet 

Alarm_in_12 12 Riasztás 12. bemenet 

Alarm_in_13 13 Riasztás 13. bemenet 

Alarm_in_14 14 Riasztás 14. bemenet 

Alarm_in_15 15 Riasztás 15. bemenet 

Alarm_in_16 16 Riasztás 16. bemenet 

Relay1_A 17 Relé 1 1. kimeneti pólus

Relay2_A 18 Relé 2 1. kimeneti pólus

Relay3_A 19 Relé 3 1. kimeneti pólus

Relay4_A 20 Relé 4 1. kimeneti pólus

Relay5_A 21 Relé 5 1. kimeneti pólus

Relay6_A 22 Relé 6 1. kimeneti pólus

Relay7_A 23 Relé 7 1. kimeneti pólus

Relay8_A 24 Relé 8 1. kimeneti pólus

System Ground 25 Alaplemez földelése

3.3. táblázat  Riasztási I/O tűk kiosztása

3.11 A rendszer üzemeltetése

A monitor gyári alapbeállítása VGA.

1. Kapcsolja be a berendezést. Megkezdődik a rendszer betöltése. A rendszer betöltése alatt az 
alapmonitoron a BOSCH logó látható. 

2. A betöltés befejeztével a bejelentkező ablak látható.
Írja be a felhasználói azonosítót (ID) az egér vagy az iránygombok segítségével, majd nyomja 
meg az ENTER gombot a távirányítón vagy az előlapon.

3.5. ábra  A bejelentkező ablak

- Rendszergazda: A berendezés használata korlátozás nélkül.
- Kiemelt felhasználó: A rendszer korlátozott használata (a konfi gurációs beállítások 

megváltoztatása nincs engedélyezve).
- Normál felhasználó: A rendszer korlátozott használata (a többképernyős monitor és az élő 

kép áll rendelkezésre).
3. Írja be a jelszót a virtuális billentyűzet segítségével (első jelszó: „000000”).

4. Nyomja meg a LOCK gombot, vagy kattintson az OK (LOCK) ikonra.
Megjelenik az élő kép, a rendszer üzemeltethető. 
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• VGA monitor és kompozit monitor egyidejű csatlakoztatására nincs lehetőség. 
Következésképpen a használónak választania kell a kompozit monitor és a VGA monitor 
között. Kompozit monitor választása esetén a VGA kimeneten nincs jel. A B. monitort a 
monitorbeállítás nem érinti.

• Ezt a digitális képrögzítő berendezést alapvetően OSD-vel ellátott VGA monitorra tervezték. 
VGA monitor használatát ajánljuk a berendezéssel. Kompozit monitor használata esetén az 
OSD (képernyőkijelzés) esetleg gyengébben olvasható.

• Felhasználói hozzáférési jogosultságok:

Felhasználói szint Adminisztrátor Kiemelt felhasználó Normál felhasználó

Élő kép nézése IGEN IGEN IGEN

Riasztás ki IGEN IGEN IGEN

PTZ IGEN IGEN IGEN

Azonnali rögzítés IGEN IGEN IGEN

Exportálás IGEN IGEN NEM

Keresés / lejátszás IGEN IGEN NEM

Beállítások IGEN NEM NEM

3.4. táblázat  Felhasználói hozzáférési jogosultságok 

3.12 A monitor típusának kiválasztása

Ki lehet választani az alapmonitor típusát, amelyen a berendezés bekapcsolt állapotában a 
főképernyő látható. 

3.12.1 VGA monitor használata
1. Csatlakoztassa a VGA monitort a VGA csatlakozóba a DVR hátlapján.

2. Kapcsolja be a VGA monitort.

3.  Nyomja le és tartsa nyomva az A ( ) gombot az előlapon, amíg sípoló hang jelzi a 
főképernyő megjelenítését. A DVR újratölt, és ekkor már a VGA monitor lesz beállítva 
alapmonitorként. 

3.6. ábra   Az A gomb az előlapon

3.12.2 CCTV (kompozit képtípusú) monitor
1. Csatlakoztassa a CCTV monitort a DVR hátlapján található MON A csatlakozóba.

2. Kapcsolja be a CCTV monitort.

3.  Nyomja le és tartsa nyomva a B ( ) gombot az előlapon, amíg sípoló hang jelzi a 
főképernyő megjelenítését. A DVR újraindul, és ekkor már a CCTV monitor lesz beállítva 
alapmonitorként.
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3.7. ábra  A B gomb az előlapon 

Megjegyzés:

A monitor típusát bármikor ki lehet választani az A ( ), ill. a 

B ( ) gomb segítségével. A monitor típusának megváltoztatásakor a 
rendszer automatikusan újraindul.

3.13 Az alapmonitor élő képernyőjének általános magyarázata

Az alapmonitor képernyője

ab c d e f g

3.8. ábra  Az alapmonitor képernyője
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a Csatornaszám: Megjeleníti a csatorna számát.

b Kamera neve: Megjeleníti a beadott kamera nevét.

c A rögzítési státusz ikonja: Megjeleníti a rögzítés státuszát.

• A vörös „pont ikon” az azonnali rögzítést jelzi.
• A sárga „futó ember ikon” a mozgásérzékelő által indított rögzítést jelzi.
• A vörös „vészcsengő ikon” riasztás által indított rögzítést jelzi.

d Kiválasztott csatorna: Sárga keretben jeleníti meg a kiválasztott csatornát.

e Rendszervezérlő sáv

•  : Megjeleníti a beállítómenüt.

•  : Megjeleníti a keresési menüt.

•  : Megjeleníti a PTZ távirányító ablakot.

•  : Megjeleníti a lezárás menüt a felhasználó típusának megváltoztatásához, ill. a 
rendszer működésének letiltásához.

•  : Megjeleníti a rendszernaplót.

•  : Megjeleníti a rendszeradatokat.

•  : Kikapcsolja a riasztást.

•  : Megjeleníti a képernyőfelosztás kiválasztására szolgáló ablakot az A. monitor 
számára.

•  : Megjeleníti a képernyőfelosztás kiválasztására szolgáló ablakot a B. monitor 
számára.

•  : A jelöléshez lejátszás közben a kívánt pontra kell kattintani. Legfeljebb 15 pont 
jelölhető be.

•  : Megjeleníti a másolás (export) menüt.

•  :Megjeleníti, mennyi szabad terület van a merevlemezen.
- N (normál partíció): felhasznált méret / teljes méret.
- E (eseménypartíció): felhasznált méret / teljes méret.

•  : A lejátszás pillanatmegállítása.

•   : A kívánt pásztázási sebesség kiválasztása.

•  : Megkezdi az azonnali lejátszást a kiválasztott csatornán.

•  : A lejátszás leállítása.

f Élő képernyő: Megjeleníti az aktuális élő felügyeleti képernyőt.

g Megjeleníti az aktuális dátumot és időt.

Megjegyzés:

Az egér jobb gombjának megnyomásával a rendszervezérlő sáv a képernyőn 
megjeleníthető, ill. eltüntethető.
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3.14 Az élő képernyős üzemmód kiválasztása 

3.14.1 A. monitor 
Élő képernyős üzemmódban az alapmonitoron teljes képernyő vagy 4, 6, 8, 9 és 16 osztatú képernyő 
jeleníthető meg.

1. Nyomja meg az A ( ) gombot, vagy kattintson az  ikonra a rendszervezérlő sávon.
Az A. monitoron megjelenik az A. monitor képernyőmód-kiválasztó menüje.

2. Válassza ki a képernyőmódot.

a b c d e

3.9. ábra  Az A. monitor képernyőmód-kiválasztó menüje. 

a Az A. monitoron kiválasztott csatorna.
b Csatornaválasztó gombok: Az 1-16 csatornaválasztó gombok segítségével megjelenítheti a 

kamerák által közvetített aktuális képeket a kiválasztott élő képernyőkön az A. monitoron.
c Képernyőmód

• Teljes képernyős üzemmód: A kiválasztott csatorna látható a teljes képernyőn.
• 4, 6, 8, 9 és 16 osztású üzemmód: A kiválasztott számú képernyő látható az A. 

monitoron.
d A kiválasztott megjelenítési mód.
e Sorozat: Az összes csatornát sorban egymás után mutatja.

3. Válassza ki az [OK (A)] gombot, majd nyomja meg az ENTER-t a választás megerősítéséhez.

Megjegyzés:

A nézni kívánt csatorna teljes képernyőn való megjelenítéséhez kattintson 
duplán a kívánt csatornára.
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3.14.2 B. monitor
Élő képernyős üzemmódban a B. monitoron teljes képernyő vagy 4 osztatú képernyő jeleníthető meg.

1. Nyomja meg az B ( ) gombot, vagy kattintson a  ikonra a rendszervezérlő sávon.
Az A. monitoron megjelenik a B. monitor képernyőmód-kiválasztó menüje.

2. Válassza ki a képernyőmódot.

a b c d e

3.10. ábra 3.10  A B. monitor képernyőmód-kiválasztó menüje. 

a A B. monitoron kiválasztott csatorna.
b Csatornaválasztó gombok: Az 1-16 csatornaválasztó gombok segítségével megjelenítheti a 

kamera által közvetített aktuális képeket a B. monitoron. 
c Képernyőmód

• Teljes képernyős üzemmód: A kiválasztott csatorna látható a teljes képernyőn.
• 4 osztatú üzemmód: 4 képernyő látható a B. monitoron.

d A kiválasztott megjelenítési mód.
e Sorozat: Az összes csatornát sorban egymás után mutatja.

3. Válassza ki az [OK (B)] gombot, majd nyomja meg az ENTER-t a választás megerősítéséhez.

Megjegyzések:

A B monitor kimenete mindig a csatornaszámot jelzi ki (CH01 ... CH16). A 
kamera nevét kizárólag az A monitor kimenetén lehet megjeleníteni.

3.15 A PTZ kamera vezérlése  

A Biphase portra és az RS-422/485 adatportra csatlakozó kamerákat vezérelni lehet. A digitális 
képrögzítő berendezés (DVR) és a PTZ kamera közötti konfigurációt be kell állítani.

1. Válassza ki az A. monitoron a vezérelni kívánt PTZ kamerának a csatornáját.

2. Nyomja meg a PTZ gombot, vagy kattintson a PTZ ikonra a rendszervezérlő sávon.
Az A. monitoron megjelenik a PTZ virtuális távirányító.

3. Használja az egyes gombokat a PTZ kamera vezérlésére.
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3.11. ábra  A PTZ virtuális távirányító.

Gomb Funkció

a A PTZ virtuális távirányító eltüntetése.

b A kamera forgatása és döntése.

c
 

A beprogramozott pozíció megerősítése.

d A kamera zoomjának beállítása.

e A kamera fókusztávolságának manuális állítása.

f A kamera rekeszének manuális állítása.

g A kiválasztott programszám megjelenítése.

h A programszám bevitele.

i Beprogramozott pozíció törlése a memóriából.

j Végighaladás a programozott pozíciókon.

k
Az Aux KI parancs küldése. (Csak BOSCH Auto 
Dome kamera esetén).

l A PTZ kamera beállítómenüjének megjelenítése.
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m A beprogramozott pozíciók regisztrálása.

n A kamera beprogramozott pozícióba mozgatása.

o
Az Aux BE parancs küldése. (Csak BOSCH Auto 
Dome kamera esetén).

3.5. táblázat  A PTZ virtuális távirányító funkciógombjainak áttekintése

3.15.1 Beprogramozott beállítások
A pozíció beprogramozásának funkciójával beprogramozhatók a kamera figyelőállásai (programozott 
pozíciók), amelyekhez pozíciószámok kapcsolódnak.

A pozíciószámok beadásával a kamera a beprogramozott pozícióba mozgatható.

Megjegyzés:

E funkció aktiválásához a PTZ kamera beprogramozott pozícióit regisztrálni 
kell. 

3.15.2 Beprogramozott pozíciók megadása
1. A v/V/b/B gombok használatával mozgassa a kamerát a kívánt pozícióba.

2. Nyomja meg a SET gombot, vagy kattintson a [Beállít] ikonra.

3. Válassza ki a programszámot, amelyen regisztrálni akar.

4. Nyomja meg az ENTER-t, vagy kattintson a  ikonra.

 A pozíció és a hozzárendelt szám a memóriába került.

5. További pozíciók programozásához ismételje meg az 1-4 lépést.

Megjegyzés:

A berendezés 0-tól 255-ig kínál programszámot, de a programozható 
pozíciók tényleges száma ettől különbözik a PTZ kamera függvényében.

3.15.3 Váltás a beprogramozott pozícióra 
Az alábbi funkció csak olyan kamerák esetében áll rendelkezésre, amelyeken van programozási 
lehetőség. A beprogramozás révén a PTZ kamera a programozott pozícióba mozgatható. A PTZ 
kamera számára a programozott pozíciókat előzetesen kell megadni.

1. Nyomja meg a MOVE gombot, vagy kattintson a [Mozgatás] ikonra.

2. A számgombokkal billentyűzze be az eltárolt beprogramozott pozíció sorszámát, majd nyomja 

meg az ENTER-t, vagy kattintson a   ikonra. A kamera a beprogramozott pozícióba áll, és a 
monitoron az ebből a pozícióból közvetített kép jelenik meg.

3.15.4 A beprogramozott pozíció törlése
A beprogramozott pozíció törölhető.

1. Nyomja meg a CLEAR gombot, vagy kattintson a [Mindent] ikonra 

2. A számgombokkal billentyűzze be az eltárolt beprogramozott pozíció sorszámát, majd nyomja 

meg az ENTER-t, vagy kattintson a  ikonra a beprogramozott pozíció törléséhez.
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Megjegyzés:

A PTZ kamera függvényében előfordulhat, hogy ez a funkció nem áll 
rendelkezésre.

3.15.5 Végighaladás a beprogramozott pozíciókon
Végig lehet haladni az összes beprogramozott pozíción. 

1. Nyomja meg a TOUR gombot, vagy kattintson a [TOUR] ikonra.
A kamera összes regisztrált programozott pozíciója kiválasztódik. A kép változik az aktív 
monitoron.

2. A végighaladás leállítható a TOUR gombbal vagy a [TOUR] ikonra történő kattintással.  

3.15.6 Beállítások PTZ kamerák számára
A kamera igény szerint beállítható a megfelelő menüpontok beállításával.

1. Kattintson a [SETUP] ikonra.
Az alapmonitor kiválasztott ablakában megjelenik a beállítómenü.

2. A menüpontokat az iránygombokkal, a ZOOM +/- és az ENTER gombbal lehet beállítani.

Megjegyzések:

• További információkkal a PTZ kamera kezelési utasítása szolgál.
• Előfordulhat, hogy egyes PTZ kamerák nem működnek megfelelően 

együtt ezzel a berendezéssel.
• A többi funkció vezérlése nem működik, amikor a PTZ virtuális 

távirányító látható.
• A Bosch protokollt használó BOSCH PTZ kamera esetén a PTZ virtuális 

távvezérlõn nem jelenik meg a SETUP ikon.

3.15.7 Az Aux Be/Ki parancs küldése
1. Kattintson az [ON] vagy [OFF] ikonra.

2 A BOSCH Auto Dome kamera esetén írja be az Aux parancs számát.

3 Az Aux parancs elküldéséhez kattintson a  ikonra. 
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3.16 A rendszeradatok megtekintése  

A rendszerinformációk megjelenítéséhez:

1. Nyomja meg az INFO gombot, vagy kattintson a [INFO] ikonra a rendszervezérlő sávon. Az 
alapmonitoron megjelennek a rendszeradatok.

3.12. ábra  A rendszeradatokat megjelenítő ablak

2. Az ablakból az INFO gomb vagy az [Kilépés(Info)] ikon megnyomásával léphet ki.
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3.17 A rendszernapló megtekintése  

 A rendszernapló megjelenítéséhez:

1. Nyomja meg a LOG gombot, vagy kattintson a [Bejegyzés] ikonra a rendszervezérlő sávon. 
A fő monitoron a rendszernapló ablaka jelenik meg.

3.13. ábra  A rendszernaplót megjelenítő ablak 
2. A b / B gombokkal megjeleníthető az előző és következő lista.

3. Az ablakból az LOG gomb vagy az [Kilépés(LOG)] ikon megnyomásával léphet ki.

• A rendszernapló:

Szám Naplózott üzenet Szám Naplózott üzenet
1 Bekapcsolás 24 Exportálás sikertelen 
2 Kikapcsolás 25 Szoftver frissítve
3 Tápfeszültség-visszaállítás 26 HDD hozzáadva (HDD1)
4 Rendszergazdai bejelentkezés (távoli) 27 HDD hozzáadva (HDD2)
5 Rendszergazdai kijelentkezés (távoli) 28 HDD hozzáadva (HDD3)
6 Kiemelt felhasználói bejelentkezés (távoli) 29 HDD hozzáadva (HDD4)
7 Kiemelt felhasználói kijelentkezés (távoli) 30 HDD eltávolítva (HDD1)
8 Normál felhasználói bejelentkezés (távoli) 31 HDD eltávolítva (HDD2)
9 Normál felhasználói kijelentkezés (távoli) 32 HDD eltávolítva (HDD3)
10 Rendszergazdai bejelentkezés (helyi) 33 HDD eltávolítva (HDD4)
11 Rendszergazdai kijelentkezés (helyi) 34 HDD formázva (HDD1)
12 Kiemelt felhasználói bejelentkezés (helyi) 35 HDD formázva (HDD2)
13 Kiemelt felhasználói kijelentkezés (helyi) 36 HDD formázva (HDD3)
14 Normál felhasználói bejelentkezés (helyi) 37 HDD formázva (HDD4)
15 Normál felhasználói kijelentkezés (helyi) 38 HDD cserélve (HDD1)
16 Konfiguráció módosítva 39 HDD cserélve (HDD2)
17 Konfiguráció importálva 40 HDD cserélve (HDD3)
18 Gyári beállítások 41 HDD cserélve (HDD4)
19 Mentés elindítva 42 HDD hibás (HDD1)
20 Mentés befejezve 43 HDD hibás (HDD2)
21 Mentés sikertelen 44 HDD hibás (HDD3)
22 Exportálás elindítva 45 HDD hibás (HDD4)
23 Exportálás befejezve 46 Rendszerventilátor-hiba

3.6. táblázat  Rendszernapló
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3.18 Konfigurációs menü

A digitális képrögzítő berendezés (DVR) a menün keresztül konfigurálható. A készülék műveleteit 
az alapmonitoron megjelenő menüben lehet beállítani. A működési paraméterek kiválasztása és 
beállítása az előlap gombjaival, a távirányítóval vagy a készülékhez csatlakoztatott USB egérrel 
lehetséges.

Csak a rendszergazdai jogosultsággal rendelkező felhasználóknak van engedélyük arra, hogy 
belépjenek a beállítómenübe, és konfigurálják a digitális képrögzítő berendezést.

a b c d

e f

3.14. ábra  A digitális képrögzítő berendezés beállítómenüje

a Megjeleníti a kiválasztott menü címét.

b Megjeleníti a főmenü ikonjait.

c Megjeleníti az almenü menüpontjait.

d Megjeleníti a súgó menüt.

e Megjeleníti a kiválasztott almenü címét.

f Megjeleníti a kiválasztott almenü részletes menüpontjait.



Digitális képrögzítő berendezés    Csatlakozások és beállítások | hu  35

Bosch Security Systems  Használati útmutató F01U | 2.0 | 2008.12

3.18.1 A menü beállítása egérrel  
A menü az egér bal és jobb gombjával állítható be.

• Bal gomb: A kívánt pont kiválasztása, illetve a menüpont értékének csökkentése. 
• Jobb gomb: A menüpont értékének növelése.

1. A bal egérgombbal a képernyőkijelzés alján található  ikonra kattintva megjelenik a 
beállítómenü.

2. A bal egérgombbal a kívánt menüpontra kattintva megjelenik az almenü.

3. Kattintson az almenü kívánt pontjára.

4. Állítsa be a kívánt értéket.

5. A beállítómenüből történő kilépéshez kattintson a Kilépés ikonra. Ha megjelenik a mentési 
üzenet, a beállítások elmentéséhez kattintson meg az [OK] ikonra a bal egérgombbal.

3.18.2 A menü beállítása az előlap gombjaival, illetve a távirányító gombjaival
• Iránygombok (v/V/b/B): Ezekkel a gombokkal lehet kiválasztani a menüpontokat és beállítani 

a menüpontok értékét.

• ENTER: A menüpont kiválasztása és a beállítás megerősítése.

• ESC: Visszatérés az előző menübe, ill. az előző szintre. 

1. A SETUP ( ) megnyomásával jelenítse meg a beállítómenüt.

2. A b/B gombokkal válassza ki a kívánt menüikont.

3. A v/V gombokkal válassza ki az almenü kívánt pontját, majd nyomja meg az ENTER-t a 
beállítási lehetőségek megjelenítéséhez. 

4. A v/V/b/B gombokkal válassza ki a kívánt értéket, majd nyomja meg az ENTER-t az érték 
rögzítéséhez.

5. A b/B gombokkal válassza ki a kívánt beállítást, majd nyomja meg az ENTER-t a kiválasztás 
megerősítéséhez.

6. A beállítómenüből az ESC megnyomásával léphet ki. Ha megjelenik a mentési üzenet, nyomja 
meg az ENTER-t a beállítások mentéséhez.

Megjegyzés:

Ha a funkciómenüt a távirányítóval és az előlap gombjaival működteti, a 
gombok azonos módon vezérlik a funkciómenüt.

Ha az előlap számgombjait más funkcióban kívánja használni, így kell eljárni:

1. Nyomja meg az ALT gombot. A gomb kijelzése zöldre vált.

2. Válassza ki a kívánt funkciógombot.

A műveletek magyarázatai a távirányító használatát veszik alapul.

3.19 A kamera beállításai

3.19.1 Kamera
A kamera nevét, védelmét és a bemeneti hangcsatornák beállításait konfigurálni lehet.
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3.15. ábra  A kamerabeállítás menüje

• Ch: Megjeleníti a csatorna számát.

• Név: Legfeljebb 12 karakter terjedelemben megadható a kamera neve.

- b/B/v/V: A karakterek kiválasztásához.
- ENTER: A kiválasztás megerősítéséhez.
- ESC: Kilépés a virtuális billentyűzetből.

• Védett: A kamera beállítható úgy is, hogy a többi felhasználó ne működtethesse.

• Hang: A kiválasztott bemeneti hangcsatorna hangja hallható.
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3.19.2 Képbeállítások
Az egyes kamerák csatornáin beállítható a fényerő, a kontraszt és a szín. A beállítás eredménye az 
előnézeti ablakban látható.

3.16. ábra  A képbeállítások menüje

• Csatorna: Kiválasztja a kívánt csatornát a beállításhoz.

• Fényerő: A kiválasztott csatornán a fényerő értéke 00 és 100 között változtatható.

• Kontraszt: A kiválasztott csatornán a kontraszt értéke 00 és 100 között változtatható.

• Szín: A kiválasztott csatornán a szín értéke 00 és 100 között változtatható.
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3.19.3 PTZ
A Biphase vagy az RS-422/485 csatlakozó adatportjára csatlakoztatott PTZ kamerák beállításai.

3.17. ábra  A PTZ beállítómenü.

• Kamera: Kiválasztja a kívánt kamerát a csatlakoztatott PTZ kamera beállításához. 

• COM-port: Kiválasztja a Biphase, illetve az RS-422/485 csatlakozó csatlakoztatott adatportját a 
hátlapon. 

• Vezérlő ID: Kiválasztja a PTZ kamera azonosítóját (ID) 00 és 255 között. A PTZ kamera 
beállításával azonos módon kell beállítani.

• Protokoll: Kiválasztja a PTZ kamera által támogatott protokollt.

• Átviteli sebesség: Kiválasztja az adatátviteli sebességet (1200, 2400, 4800, 9600, 19200 vagy 
38400). 

• PTZ-teszt: A PTZ beállítása után ki lehet próbálni a kiválasztott PTZ kamera pásztáz-dönt 
funkcióját. A próbaképernyő a PTZ-teszt menüpontjától jobbra található előnézeti ablakban 
jelenik meg. 
- b/B: A forgatás kipróbálása.
- v/V: A döntés kipróbálása.
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3.19.4 Folyamatos rögzítés
A folyamatos rögzítés beállításai.

3.18. ábra  A folyamatos rögzítés beállítómenüje

• Ch: Megjeleníti a csatorna számát.

• Felbontás: Kiválasztja a rögzítés felbontását.

• Mnőség: Kiválasztja a rögzített kép minőségét (leggyengébb, gyenge, normál, jó, legjobb).

• Képváltási frekv.: Kiválasztja a képkockaszámot. A képkockaszám a másodpercenként rögzített 
képkockák mennyisége. A felbontás függvényében a képkockaszám automatikusan állítódik be. 
A manuális beállításhoz az alábbi táblázat ad útmutatást.

Felbontás Képváltási frekvencia 

NTSC

352*240 1, 3, 5, 7.5, 15, 20, 30

704*240 1, 3, 5, 7.5, 15

704*480 1, 3, 5, 7.5

PAL

352*288 1, 3, 5, 6, 12.5, 20, 25

704*288 1, 3, 5, 6, 12.5

704*576 1, 3, 5, 6

3.7. táblázat  Képváltási frekvenciák
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3.19.5 Azonnali rögzítés
Az azonnali rögzítés beállításai.

3.19. ábra  Az azonnali rögzítés beállítómenüje.

• Ch: Megjeleníti a csatorna számát.

• Felbontás: Kiválasztja a rögzítés felbontását.

• Mnőség: Kiválasztja a rögzített kép minőségét (leggyengébb, gyenge, normál, jó, legjobb).

• Képváltási frekv.: Kiválasztja a képkockaszámot. A képkockaszám a másodpercenként rögzített 
képkockák mennyisége. A felbontás függvényében a képkockaszám automatikusan állítódik be. 
A manuális beállításhoz az alábbi táblázat ad útmutatást.

Felbontás Képváltási frekvencia 

NTSC

352*240 1, 3, 5, 7.5, 15, 20, 30

704*240 1, 3, 5, 7.5, 15

704*480 1, 3, 5, 7.5

PAL

352*288 1, 3, 5, 6, 12.5, 20, 25

704*288 1, 3, 5, 6, 12.5

704*576 1, 3, 5, 6

3.8. táblázat  Képváltási frekvenciák
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3.19.6 Input alapú rögzítés
Az input alapú rögzítés beállításai.

3.20. ábra  Input alapú rögzítés beállítómenüje

• Ch: Megjeleníti a csatorna számát.

• Felbontás: Kiválasztja a rögzítés felbontását.

• Mnőség: Kiválasztja a rögzített kép minőségét (leggyengébb, gyenge, normál, jó, legjobb).

• Képváltási frekv.: Kiválasztja a képkockaszámot. A képkockaszám a másodpercenként rögzített 
képkockák mennyisége. A felbontás függvényében a képkockaszám automatikusan állítódik be. 
A manuális beállításhoz az alábbi táblázat ad útmutatást. 

Felbontás Képváltási frekvencia 

NTSC

352*240 1, 3, 5, 7.5, 15, 20, 30

704*240 1, 3, 5, 7.5, 15

704*480 1, 3, 5, 7.5

PAL

352*288 1, 3, 5, 6, 12.5, 20, 25

704*288 1, 3, 5, 6, 12.5

704*576 1, 3, 5, 6

3.9. táblázat  Képváltási frekvenciák

• Előtt: Itt adható meg az esemény előtti rögzítési idő. A készülék ilyen terjedelemben rögzíti az 
input észlelését megelőző szituációt. (Kikapcsolva, 5, 10, 20, 30, 40, 50 mp vagy 1 perc)

• Után: Itt adható meg az esemény utáni rögzítési idő. A készülék ilyen terjedelemben rögzíti az 
input észlelését követő szituációt. (10, 20, 30, 40, 50 mp vagy 1, 2, 3, 5, 10 perc)

Megjegyzés:

A megadott esemény előtti idők csak tájékoztatásul szolgálnak.  
A tényleges idők értéke a felbontástól, a minőségtől, a másodpercenként 
rögzített képkockák számától, valamint az esemény előtti felvételre beállított 
csatornák számától függ.
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3.19.7 Mozgásérzékelős rögzítés
A mozgásérzékelős rögzítés beállításai.

3.21. ábra  A mozgásérzékelő rögzítés beállítómenüje

• Ch: Megjeleníti a csatorna számát.

• Felbontás: Kiválasztja a rögzítés felbontását.

• Mnőség: Kiválasztja a rögzített kép minőségét (leggyengébb, gyenge, normál, jó, legjobb).

• Képváltási frekv.: Kiválasztja a képkockaszámot. A képkockaszám a másodpercenként rögzített 
képkockák mennyisége. A felbontás függvényében a képkockaszám automatikusan állítódik be. 
A manuális beállításhoz az alábbi táblázat ad útmutatást.

Felbontás Képváltási frekvencia 

NTSC

352*240 1, 3, 5, 7.5, 15, 20, 30

704*240 1, 3, 5, 7.5, 15

704*480 1, 3, 5, 7.5

PAL

352*288 1, 3, 5, 6, 12.5, 20, 25

704*288 1, 3, 5, 6, 12.5

704*576 1, 3, 5, 6

3.10. táblázat  Képváltási frekvenciák

• Előtt: Itt adható meg az eseményt megelőző rögzítési idő. A készülék ilyen terjedelemben 
rögzíti a mozgás észlelését megelőző szituációt. (Kikapcsolva, 5, 10, 20, 30, 40, 50 mp vagy 1 
perc)

• Után: Itt adható meg az eseményt követő rögzítési idő. A készülék ilyen terjedelemben rögzíti a 
mozgás észlelését követő szituációt. (10, 20, 30, 40, 50 mp vagy 1, 2, 3, 5, 10 perc)

Megjegyzés:

A megadott esemény előtti idők csak tájékoztatásul szolgálnak.  
A tényleges idők értéke a felbontástól, a minőségtől, a másodpercenként 
rögzített képkockák számától, valamint az esemény előtti felvételre beállított 
csatornák számától függ.
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3.19.8 Képformátum
NTSC vagy PAL videorendszer választható, a használt TV-rendszernek megfelelően.

1. Válassza ki a videorendszert.
Megjelenik a megerősítést kérő üzenet.

2. Válassza ki az [OK]-t vagy nyomja meg az ENTER-t.
A merevlemez formattálása után a rendszer újratölt.

3.22. ábra  A videorendszer beállítómenüje

3.20 Az ütemezés beállításai

A DVR-rel lehet a felhasználó beállításai szerinti ütemezés szerint is rögzíteni. Emellett lehetséges 
a manuális rögzítés is, amely független a dátumtól és időtől. A rögzítés lehet folyamatos, illetve 
indíthatja valamilyen esemény (input- vagy mozgásérzékelés).

A rögzítési ütemezés képernyője a hét egy napját mutatja, megjelenítve a 24 órás periódusban az 
összes csatorna ütemezését.

A rögzítés módja egyórás blokkokban állítható be az egyes cellákban. A cellákban az áttekinthetőség 
érdekében színjelölés mutatja a rögzítési módot. 
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3.23. ábra  Az ütemezés beállítómenüje

3.20.1 A rögzítés ütemezésének beállítása a hét egy tipikus napjára
1. Válassza ki a hét napját (Va., Hé., Ke., Sze., Csü., Pé., Szo.).

2. Válassza ki azt a csatornát, amelyikre ütemezést kíván megadni.

3. Válassza ki a kezdés időcelláját.

3.24. ábra  Az ütemezés beállítómenüje

4. Nyomja meg az ENTER-t, vagy kattintson a bal egérgombbal a rögzítés módjának 
kiválasztásához. A cella színe automatikusan megváltozik.

-  Szürke: Nincs ütemezett rögzítés.
-  Kék (folyamatos rögzítés): A rögzítés automatikusan megkezdődik a beprogramozott 

időpontban.
- Vörös (input alapú rögzítés): A rögzítés automatikusan megkezdődik, ha a bemeneti jel 

aktiválódik a kijelölt időben.
- Sárga (mozgásérzékelő rögzítés): A rögzítés automatikusan megkezdődik, ha mozgás 

érzékelhető a kijelölt időben.
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-  Zöld (bemenet-alapú és mozgásérzékelő rögzítés): A rögzítés automatikusan megkezdődik, 
ha a bemenet aktiválódik vagy mozgás érzékelhető.

-  Kék+vörös (Folyamatos+Bemenet esemény felvétel):: A felvétel automatikusan elindul az 
előre megadott időpontban. Ha a bemenet a megadott időtartamon belül aktiválásra kerül, 
váltson át folyamatos felvételi módról bemeneti esemény felvételi módra, és a felvétel 
automatikusan elindul.

-  Kék+Sárga (Folyamatos + Mozgásra induló rögzítés): A rögzítés a beállított időpontban 
automatikusan elindul. Ha a mozgás egy adott időtartamon belül érzékelhető, állítsa a 
‘Folyamatos rögzítés’ üzemmódot ‘Mozgásra induló’ üzemmódra, és a rögzítés automatiku-
san elindul.

-  Kék+zöld (Folyamatos+Bemenet+Mozgási esemény felvétel): A felvétel automatikusan elin-
dul az előre megadott időpontban. A bemenet aktiválása, illetve mozgás érzékelése esetén 
váltson át folyamatos felvételi módról bemeneti esemény felvételi módra, és a felvétel 
automatikusan elindul.

5. Az ütemezés megerősítéséhez válassza ki a következő cellát az ütemezés cellái közül.

3.25. ábra  Az ütemezés beállítómenüje

6. Nyomja meg az ENTER-t, vagy kattintson ismét a bal egérgombbal a cellát szürkévé téve az 
ütemezés befejező időpontjának beállításához. A beállított cella kiemelve jelenik meg.

3.26. ábra  Az ütemezés beállítómenüje

7. A beállításokat a MENU megnyomásával erősítheti meg. Megjelenik a megerősítést kérő ablak.

8. Válassza ki az OK-t, és nyomja meg az ENTER-t az új beállítások elmentéséhez.

• A dátumválasztó menüből az ESC megnyomásával léphet ki.
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3.20.2 A rögzítés ütemezésének beállítása kivételes napokra
A heti ütemezésen felül max. tíz egyedi dátum-idő periódus is megadható. Az egyedi rögzítési 
üzemezés megadásához válassza ki az egyedi dátumokat.

1. Válassza ki a kivételes napok [Kivétel-napok] menüpontot. 

3.27. ábra  A kivételes napok beállítómenüje

2. Válassza ki valamelyik cellát.

3.28. ábra  Kivételes napok beállítómenüje 

3. Nyomja meg a SET gombot, vagy kattintson az  ikonra a kivételes napok 
beállítómenüjében.
Megjelenik az ide tartozó határidőnapló.
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3.29. ábra  A kivételes napok beállítómenüje 

4. Adja meg a szükséges adatokat év, hónap, nap sorrendben.

• b/B/v/V: A rovatok közötti, valamint az  [OK] és [Leállít] gombok közötti mozgás.
• b/B (vagy bal és jobb egérgomb): Az aktuális szám értékét változtatják.

5. A b/B/v/V gombokkal válassza ki az [OK] gombot, majd nyomja meg az ENTER-t.
Megjelenik a virtuális billentyűzet.

3.30 ábra  Kivételes napok beállítómenüje 

6. Adja meg a kivételes nap nevét. A v/V/b/B gombokkal válassza ki a karaktert, majd nyomja 
meg az ENTER-t a választás megerősítéséhez. 

7. A v / V gombokkal válassza ki az [OK] ikont, majd nyomja meg az ENTER-t a kivételes nap 
dátumának rögzítéséhez és a kivételes napok menüképernyőjéhez való visszatéréshez. 

8. Válassza ki az ütemezett időt, és állítsa be a rögzítési módot az egyes csatornák számára. 
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3.20.3 A kivételes napok ütemezési listájának ellenőrzése
1. Nyomja meg az INFO gombot, amikor a „Kivétel-napok” menüpont van kiválasztva.

Megjelenik a kivételes napok ütemezési listája.

3.31 ábra  Kivételes napok ütemezési listája

2.  Válassza ki az egyik kivételes nap címét a listáról, majd nyomja meg az ENTER-t.
A cím narancssárgára vált.

3.  Válassza ki a [Szerkeszt] ikont, majd nyomja meg az ENTER-t a kivételes nap szerkesztéséhez, 
vagy nyomja meg a CLEAR gombot a kivételes nap ütemezésének törléséhez.

4. A kivételes napok ütemezési listájából az ESC megnyomásával léphet ki.

Megjegyzés:

Ha a kivételes nap rögzítési ütemezése egybeesik más rögzítésekkel, csak a 
kivételes napi rögzítés lehetséges.

3.20.4 A rögzítési ütemezés másolása 
A csatorna ütemezési adatainak másolása.

A csatorna ütemezési adatait át lehet másolni más csatorná(k)ra a hét kiválasztott napján belül.

1. Válassza ki a hét napját, majd nyomja meg az ENTER-t.

2. Válassza ki a másolni kívánt csatornát.

3. Nyomja meg a COPY gombot. Megjelenik a csatornaválasztó menü. 
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3.32. ábra  Csatornaválasztó menü

4. Lépjen a b/B gombokkal a megfelelő rovatra, majd nyomja meg az ENTER-t a célcsatorna 
kiválasztásához.
Az ESC(Leállít) megnyomásával elvetheti a csatornaválasztást.

5. A v/V gombokkal válassza ki az [OK]-t, majd nyomja meg az ENTER-t a választás 
megerősítéséhez. 

A nap ütemezési adatainak másolása

A hét napjának ütemezési adatait át lehet másolni egy másik napra, hétköznapokra és hétvégére a 
MARK gomb segítségével.

1. Válassza ki a hét átmásolni kívánt napját.

2. Nyomja meg a MARK gombot. Ekkor megjelenik a dátumválasztó menü.

3.33. ábra  A nap átmásolásának menüje

3. A b/B gombokkal válassza ki a célnapo(ka)t. 

4. A v/V gombokkal válassza ki az [OK]-t, majd nyomja meg az ENTER-t a választás 
  megerősítéséhez. 
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3.21 A megjelenítés beállításai

3.21.1 OSD (képernyőkijelzés)

3.34. ábra  Az OSD beállítómenüje

• Nyelv: A nyelv kiválasztása a beállítómenü és kijelzett információk számára.

• Kamera neve

- be: Megjeleníti a kamera nevét.
- ki: Az élő képet mutatja a kamera neve nélkül.

• Kamera állapota

- be: Megjeleníti a kamera aktuális rögzítési státuszát.
- ki: Eltünteti a kamera aktuális rögzítési státuszát.



Digitális képrögzítő berendezés    Csatlakozások és beállítások | hu  51

Bosch Security Systems  Használati útmutató F01U | 2.0 | 2008.12

3.21.2 A. monitor 

3.35. ábra  Az A. monitor beállítómenüje

• Lépt. tartási idő: A sorozatképek váltásának időtartamaként 2 mp, 5 mp, 10 mp, 20 mp, 30 mp, 
40 mp, 50 mp, 60 mp, 70 mp, 80 mp vagy 90 mp állítható be.

3.21.3 B. monitor

3.36. ábra  A B. monitor beállítómenüje
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• Lépt. tartási idő: A sorozatképek váltásának időtartamaként 2 mp, 5 mp, 10 mp, 20 mp, 30 mp, 
40 mp, 50 mp, 60 mp, 70 mp, 80 mp vagy 90 mp állítható be.

• Esemény-ablak: A B. monitoron esemény-popup (előugró ablak) jelenik meg, ha mozgás, input 
vagy mindkettő (mozgás és input) következik be.

3.22 Eseménybeállítások

3.22.1 Bemenet

3.37. ábra  A bemenet beállítómenüje

• Be: Megjeleníti a bemenetek számát.

• Bemenet típusa: A bemenet állapota vagy N.O. (alapesetben nyitott) vagy N.C. (alapesetben 
zárt).

• Kamera: A csatlakoztatott kamera csatornájának kiválasztása a bemenet számára.

• Jelfogó-kimenet: A  jelfogókimenet számának kiválasztása a bemenet számára.

• Beállítás: Válassza ki a beállítás számát. A bemenet aktiválása esetén a kamera a kiválasztott, 
előre beállított pozícióba lép, és az ebben a pozícióban levő kamera képe jelenik meg a 
monitoron.



Digitális képrögzítő berendezés    Csatlakozások és beállítások | hu  53

Bosch Security Systems  Használati útmutató F01U | 2.0 | 2008.12

3.22.2 MOZGÁS

3.38. ábra  A mozgás beállítómenüje

• Kamera: A kamera kiválasztása a mozgásérzékeléshez.

• Érzékenység: Az érzékenység kiválasztása a mozgásérzékeléssel fi gyelt területen. Az 
érzékenység 01-től 10-ig állítható be, vagy kikapcsolható [Ki].

• Jelfogó-kimenet: A mozgásérzékelést követően aktiválódó relé számának kijelölése.

• Terület: A mozgásérzékeléssel fi gyelt terület kiválasztása az előnézeti képernyőn. 

-  b / B / v / V: A sárga cellát másik cellára viszi.
- ENTER: Kiválasztja vagy törli a mozgásérzékeléssel fi gyelt területet az aktuális 

cellapozícióban.
- A beállításokból az ESC megnyomásával léphet ki.

• A mozgásérzékeléssel fi gyelt területet egér segítségével is ki lehet jelölni.

- A terület kiválasztása: Húzza és ejtse a cellát jobbra a mozgásérzékeléssel fi gyelt terület 
kiválasztásához.

- A terület törlése: Húzza és ejtse a kiválasztott cella egyik pontját balra a mozgásérzékeléssel 
fi gyelt terület törléséhez.

Megjegyzés:

Olyan esetekben, amikor a megvilágítás elégtelen, és a tárgy körvonalai 
nem vehetők ki jól, a beállított érzékenységtől függetlenül előfordulhat, 
hogy a mozgásérzékeléses esemény nem aktiválódik. Beállítás előtt a 
mozgásérzékeléses eseményt ki kell próbálni.
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3.22.3 A riasztás nyugtázása

3.39. ábra  A riasztás nyugtázásának beállítómenüje

• Esemény - Riaszt. nyugtázás

-  Manuális: A riasztás leállítására a távirányító ACK gombja vagy az előlap  gombja 
szolgál.

- Esemény utáni idő: A riasztás leáll a beprogramozott esemény utáni idő elteltével.
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3.23 Hálózati beállítások

3.23.1 TCP/IP

3.40. ábra  A TCP/IP beállítómenüje

• DHCP: A DHCP rövidítés feloldása Dynamic Host Confi guration Protocol (dinamikus 
hostkonfi gurációs protokoll).

- Be: A készülék hálózati beállításait a DHCP szerver automatikusan konfi gurálja.
Bekapcsolva [BE], az [IP-cím], az [Alhálózati maszk], az [Átjáró], az [Elsődleges DNS] és a 
[Másodlagos DNS] menüpontok halványan látszanak, vagyis nem állíthatóak be.

- Ki:: A hálózati beállítások manuálisan adhatók meg. 
• IP-cím: Az IP cím a virtuális billentyűzettel adható meg.  

• Alhálózati maszk: Az alhálózati maszk címe a virtuális billentyűzettel adható meg.

• Átjáró: Az átjáró címe a virtuális billentyűzettel adható meg.

• Elsődleges DNS: Az elsődleges DNS szerver címe a virtuális billentyűzettel adható meg. 

• Másodlagos DNS: A másodlagos DNS szerver címe a virtuális billentyűzettel adható meg.

• Távoli ügyfél portszáma: A távoli kliens portszáma a virtuális billentyűzettel adható meg. A 
Control Center program segítségével az élő felügyeleti kép hálózaton keresztül is nézhető. 
A kép- és hangadatátvitel számára gyárilag a 9001-es port van beállítva. Bizonyos esetekben 
azonban biztonsági megfontolásból vagy a rugalmasság érdekében indokolt lehet ezt a 
portszámot megváltoztatni. Ha szükséges, a port száma megváltoztatható (1025 ~ 65535).

• HTTP-port száma: Írja be a HTTP port számát a virtuális billentyűzet segítségével. Az élő 
felügyeleti kép webes böngészőn keresztül is nézhető a hálózaton keresztül. Tipikus esetben a 
HTTP által használt TCP port a 80-as. Bizonyos esetekben azonban biztonsági megfontolásból 
vagy a rugalmasság érdekében indokolt lehet ezt a portszámot megváltoztatni. Ha szükséges, a 
port száma megváltoztatható (80 vagy 1025~ 65535).

• Sávszélesség-korlát: Adja meg a sávszélességet az adatforgalom szabályozására.
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Megjegyzés:

Ha megváltoztatja a távoli kliens portszámát vagy a HTTP port számát, 
a Control Center programokban és a webböngészőben fenntartott 
kapcsolatok megszakadnak.

3.23.2 DDNS (Dynamic Domain Name System) – dinamikus domainnév-rendszer 

3.41. ábra  A DDNS beállítómenüje

• Felhasználónév: Adja meg a DDNS-ben regisztrált felhasználónevet a virtuális billentyűzet 
segítségével.

• Jelszó: Írja be a mezőbe a jelszót a virtuális billentyűzet segítségével.

Megjegyzés:

A DDNS funkciót a TCP 8245 porton a  „No-IP” (http://www.no-ip.com/) 
szolgálja ki. Ha a digitális képrögzítő berendezést a hálózaton tűzfallal 
használják, a TCP 8245 portot ki kell nyitni, hogy a DDNS adatok átjussanak. 
A tűzfal beállításával kapcsolatban további információkért forduljon hálózati 
adminisztrátorához, ill. hálózati szolgáltatójához.
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3.23.3  Értesítés

3.42. ábra  Az értesítések beállítómenüje

• Riasztás be: 

- be: E-mailt küld, ha az input aktiválódik.
- ki: A funkció nincs használatban.

• Mozgásérzékleő: 

- be: E-mailt küld, ha a mozgásérzékelés aktiválódik.
- ki: A funkció nincs használatban.

• A lemez megtelt:

- be: E-mailt küld, ha a merevlemez a rögzítés során megtelt. 
- ki: A funkció nincs használatban.

• Admin. jelszó megváltozott:

- be: E-mailt küld, ha a rendszergazda jelszava megváltozik.
- ki: A funkció nincs használatban.

• Nincs videojel: 

- be: E-mailt küld, ha a kameráról érkező képjel leáll a kábelek szétcsúszása vagy a kamera 
hibás működése miatt. 

- ki: A funkció nincs használatban.
• Be/Ki: 

- be: E-mailt küld be- és kikapcsoláskor.
- ki: A funkció nincs használatban.
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3.23.4 Levelezés

3.43. ábra  Az email-értesítés beállítómenüje

• Értesítés 

- be: A felhasználót e-mailben értesíti a készülék működési adatairól, az értesítési 
beállításoknak megfelelően.

- ki: Az értesítés funkció nincs használatban.
A levelezési menüpontok halványak.

• SMTP kiszolgáló: Az SMTP szerver címe a virtuális billentyűzettel adható meg. 
Ha az értesítés be van kapcsolva [be], és az SMTP szerver menüpont üres, az SMTP portszám, 
a felhasználónév és a jelszó menüpont halvány, vagyis ezek a menüpontok nem állíthatók be.

• SMTP port: Az SMTP port száma a virtuális billentyűzettel adható meg. Tipikus esetben az 
SMTP a 25-ös portot használja. Bizonyos esetekben azonban biztonsági megfontolásból vagy a 
rugalmasság érdekében indokolt lehet ezt a portszámot megváltoztatni. Ha szükséges, a port 
száma megváltoztatható (1 ~ 65535).

• Felhasználónév: A felhasználónév a virtuális billentyűzettel adható meg.

• Jelszó: A jelszó a virtuális billentyűzettel adható meg.

• TLS: A TLS (Transport Layer Security, biztonságos továbbítás) funkció használatakor be kell 
kapcsolni [be]. Alapértelmezésben ki van kapcsolva [ki].

• E-mail cím (1-3): A levelezési cím a virtuális billentyűzettel adható meg.
Maximum 3 e-mail-cím adható meg.

• E-mail teszt: Az [E-mail teszt] menüponttal próbaemail küldhető.

Megjegyzés:

Az SMTP szerver, az SMTP portszám, a felhasználónév és a jelszó beállítása 
opcionális. A digitális képrögzítő berendezés közvetlenül, tehát SMTP 
szerver vagy MTA (message transfer agent) közreműködése nélkül is tud 
e-mailt küldeni. Bizonyos esetekben az összes e-mailt egy meghatározott 
SMTP szerverre kell továbbküldeni. Ilyen esetben a szerver hostnevét 
vagy IP címét meg kell adni. Az SMTP beállításaival kapcsolatban további 
információkért forduljon hálózati adminisztrátorához, ill. levelezési 
szolgáltatójához.
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3.23.5 Vészhelyzet

3.44. ábra  A vészhelyzet beállítómenüje

• Értesítés: 

- be: Értesíti az Alarm Notifi er programot a készülék működési adatairól, az értesítési 
beállításoknak megfelelően.

- ki: Az értesítés funkció nincs használatban.
• IP-cím/port: Az IP cím és az IP port száma a virtuális billentyűzettel adható meg.  E funkció 

számára a gyári portbeállítás a 9002. Bizonyos esetekben azonban biztonsági megfontolásból 
vagy a rugalmasság érdekében indokolt lehet ezt a portszámot megváltoztatni. Ha szükséges, a 
port száma megváltoztatható (1025 ~ 65535). Maximum 9 IP cím és IP portszám állítható be.
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3.24 Rendszerbeállítások

3.24.1 Dátum/Idő

3.45. ábra  A dátum és idő beállítómenüje

• Dátum: Írja be az aktuális dátumot.

• Idő: Írja be a az időt (24 vagy 12 órás számformátumban).

• Dátum formátuma: Válassza ki a megjelenített dátumformátumot.

• Idő formátuma: Válassza ki a megjelenített időformátumot.

• Időzóna: Válassza ki az időzónát (részletekért lásd a „8.3. Időzónák” fejezetet).

• Nyári/téli időszámítás: A nyári időszámításhoz be kell kapcsolni [be].

• Nyári/téli időszámítás kezdet: A nyári időszámítás kezdő időpontjának beállítása.

• Nyári/téli időszámítás vég: A nyári időszámítás befejező időpontjának beállítása.



Digitális képrögzítő berendezés    Csatlakozások és beállítások | hu  61

Bosch Security Systems  Használati útmutató F01U | 2.0 | 2008.12

3.24.2 NTP

3.46. ábra  Az NTP beállítómenüje

• NTP: Kapcsolja be [be], ha NTP (Network Time Protocol) szervert kíván használni a pontos idő 
beállításához. Ha az NTP ki van kapcsolva [ki], az időbeállítást manuálisan kell megadni, és a 
[Időkiszolgáló], a [Magán időkiszolgáló], a [Szinkr. gyakoriság] és az [NTP teszt] menüpontok 
inaktívak.

• Időkiszolgáló: Legtöbb esetben a nyilvános kiszolgáló választandó. A digitális képrögzítő 
berendezés öt nyilvános szerver átlagából nyeri a pontos időt (time.nist.gov, time-a.nist.gov, 
time-b.nist.gov, ntp.nasa.gov, clock.isc.org).

• Magán időkiszolgáló: A nem nyilvános időszerver IP címe vagy hostneve a virtuális 
billentyűzettel adható meg.

• Szinkr. gyakoriság: Az NTP szerverrel való szinkronizáció időköze 1 nap, 1 óra, 1 hónap vagy 1 
hét lehet.

• NTP teszt: Az [NTP teszt] menüponttal kipróbálható az NTP szerver.
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3.24.3 Hangjelző

3.47. ábra  A hangjelzés beállítómenüje

• Bill. jelzőhang 

- be: A gombok használatakor hangjelzést ad. 
- ki: Kikapcsolja a gombok hangját.

• Bem. jelzőhang.

- be: Bemenet aktiválásakor hangjelzést ad.
- ki: Kikapcsolja a bemenetre adott hangjelzést.

• Mozg. jelzőhang

- be: Mozgás érzékelésekor hangjelzést ad.
- ki: Kikapcsolja a mozgásra adott hangjelzést.

• Rendsz. jelzőhang

- be: Hangjelzést ad, ha  a hűtőventilátor nem kapcsol be, vagy ha a merevlemezen hibás 
szektor van.

- ki: Kikapcsolja a rendszerhangjelzést.

Megjegyzés:

Ezen a készüléken a hangjelzés halk. Ha hangos jelzésre van szükség, 
külső riasztóberendezést kell csatlakoztatni a kimeneti csatlakozóra (külső 
sziréna).
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3.24.4 Felhasználó
Új felhasználót lehet bejegyezni különböző hozzáférési jogosultságokkal a digitális képrögzítő 
berendezéshez és a Control Center programhoz.

3.48. ábra  A felhasználó beállítómenüje

• Sz.: Megjeleníti a felhasználó számát.

• ID: Az új felhasználóazonosító (ID) a virtuális billentyűzettel adható meg. 

• Szint: Itt választható ki az új felhasználó jogosultsági szintje. 

• Jelszó: A felhasználói jelszó a virtuális billentyűzettel adható meg, ill. módosítható. A jelszóhoz 
számok, különleges karakterek és betűk használhatók. (A jelszó terjedelme legalább 4, 
legfeljebb 8 karakter lehet.)

Megjegyzés:

A jelszót meg kell jegyezni! Ha elfelejti a jelszót, hivatalos 
szervizképviselethez kell fordulni, vagy ahhoz a kereskedőhöz, akinél a 
berendezést vásárolták.
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3.24.5 Frissítés
A frissítés funkció segítségével elvégezhető a digitális képrögzítő berendezés szoftverfrissítése és a 
PTZ protokollok hozzáadása, ill. verziófrissítése. Ebben az esetben a DVR meglévő beállításai nem 
törlődnek és nem íródnak felül a frissítés folyamán.

3.49. ábra  A frissítés beállítómenüje

1.  Az alábbiak valamelyike választható:

•  A [Rendszer-fi rmware] opciót kell választani a DVR rendszerszoftverének 
verziófrissítéséhez.

•  A [PTZ protokoll] opciót kell választani a DVR protokollok frissítéséhez.
2. Válassza ki azt a hordozót, amelyről végre akarja hajtani a frissítést: 

•  USB: Válassza az [USB] opciót, majd helyezze az USB meghajtót a DVR-be. Az USB meghajtó 
használata előtt az összes többi USB eszköz csatlakozását bontani kell.

•  Hálózat: Válassza a hálózat [Hálózat] opciót, majd így járjon el:
a.  Válassza ki a frissítésre szolgáló szerver beállításaira vonatkozó ablakot. Megjelenik a 

virtuális billentyűzet.
b.  Írja be a frissítésre szolgáló szerver IP címét. Ehhez szükséges, hogy meglegyen a 

digitális képrögzítő berendezés hálózati konfi gurációja, és ismernie kell a frissítésre 
szolgáló szerver IP címét. 

3. Az [Frissítés] kiválasztásával megkezdődik a frissítés.

4. Az [OK] kiválasztásával elindíthatja a frissítést, illetve a [Leállít]-ra kattintva leállíthatja, és 
kiléphet. A frissítés befejeztével a berendezés a rendszer újraindítását kérő párbeszédablakot 
jeleníti meg.

5.  A digitális képrögzítő berendezés újraindításához kattintson az OK-ra.
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3.24.6 Konfiuráció 

3.50. ábra  A konfiguráció beállítómenüje

• Konfi guráció importálása: A DVR konfi gurációs adatainak importálása USB memóriaegységről.

• Konfi guráció exportálása: A DVR konfi gurációs adatainak exportálása USB memóriaegységre.

• Gyári beállítás: A DVR konfi gurációja visszaállítható az eredeti gyári beállításokra. Egyes opciók 
nem nullázódnak (Video-formátum, Dátum, Idő, Időzóna, Nyári/téli időszámítás, Nyári/téli 
időszámítás kezdet, Nyári/téli időszámítás vég, Felhasználók beállítása, Eseményfelosztás).

Megjegyzések:

• A konfigurációs adatok importálása akkor lehetséges, ha a másik digitális 
képrögzítő berendezés konfigurációs adatai ennek a készüléknek az ada-
taival típusukban megegyeznek.

• Ha a konfiguráció exportálásához USB memóriaegységet kíván használni, 
az összes többi USB eszköz csatlakozását bontani kell.
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3.24.7 Merevlemez

3.51. ábra  A merevlemez beállítómenüje

• Felülírás: 

- Minden: A felülírásos rögzítés akkor lehetséges, ha a merevlemez normál partíciója és 
eseménypartíciója is teljesen betelt.

- Normál partíció: A felülírásos rögzítés akkor lehetséges, ha a merevlemez normál partíciója 
teljesen betelt.

- Esemény-partíció: A felülírásos rögzítés akkor lehetséges, ha a merevlemez 
eseménypartíciója teljesen betelt.

- ki: A felülírás tiltása.
• Lemez megtelt fi gyelmeztetés: Ha a merevlemez túlcsordul, fi gyelmeztető üzenet jelenik meg.

• Eseményfelosztás: Az eseményrögzítésre szolgáló lemezterület beállítása.

• Autom. törlés: Az automatikus törlés napjának beállításához (kikapcsolva, 1 nap, 2 nap, 5 nap, 
7 nap, 10 nap, 20 nap, 30 nap, 40 nap, 50 nap vagy 60 nap). Ha automatikus törlést állít be, 
minden olyan rögzített adat törlődik, amely kívül esik a megadott időszakon. Az automatikus 
törlés funkció 35 percenként aktiválódik.

• Formázás: A merevlemez inicializálása. A merevlemezen lévő összes adat törlődik. 
A HDD(-k) formázásához írjon be YES-t (csupa nagybetűvel), valamennyi nyelvi beállítás esetén.

Megjegyzések:

Az eseménypartíció értékének módosításakor a merevlemezre aktuálisan 
rögzített adatok törlődnek, és a partíció lenullázódik. A partíciók 
automatikusan formattálódnak, és a rendszer újraindul.
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3.24.8 Bizt. mentés

3.52. ábra  A biztonsági mentés beállítómenüje

• Partíció kijelölése: A biztonsági mentés partíciójának kiválasztása.

• Ütemezés: Beállítható a biztonsági mentés ütemezése.

- ki: Az összes menüpont letiltása.
- Azonnal: Azonnali manuális biztonsági adatmentés.
- hetente vagy naponta: Az adatok biztonsági mentésére hetente vagy naponta automatikusan 

kerül sor, a beállításnak megfelelően.
• Eszköz: A biztonsági mentés eszközének kiválasztása.

• Ütemezés indítása: Az ütemezés kezdő időpontjának kiválasztása (a hét valamelyik napja és 
időpont).

• Időtartam dátuma: Adja meg a mentés időintervallumát. Adja meg a menteni kívánt napot.

• Időtartam kezdete: Adja meg a kezdő napot vagy időt.

• Időtartam vége: Adja meg a befejező napot vagy időt.

• Becsült méret: Megjeleníti a mentett adatok becsült terjedelmét és a külső eszközökön lévő 
szabad területet.

• Biztonsági mentés indítása: A biztonsági mentés indítása.

• Adathordozó törlése: A hordozó minden adatának törlése.
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Megjegyzések:

• A berendezés nem támogatja a külső USB CD-ROM meghajtóra végrehaj-
tott biztonsági mentést.

• A berendezés maximum 250 GB terjedelemig támogatja a külső USB 
merevlemezre történő biztonsági mentést.

• A hibás működés megelőzése érdekében tanácsos az ajánlott USB esz-
közök közül választani (lásd a „8.2.1 Támogatott USB memóriaegységek” 
fejezetben).

• CD-R, DVD-R és DVD+R lemezek nem formattálhatók.
• A hibás működés megelőzése érdekében a külső médiát ezen a készül-

éken kell formattálni.
• A DVD+RW és DVD-RW lemezeket használat előtt inicializálni kell.
• Az [Becsült méret], [Biztonsági mentés indítása] és [Adathordozó tör-

lése] opciók nem használhatók, ha a biztonsági mentés már zajlik.
• A biztonsági mentés folyamata közben nem szabad eltávolítani az USB 

eszközt – ez hibás működéshez vezethet. Az eltávolított eszközt az újbóli 
használat előtt formattálni kell az [Adathordozó törlése] menüpont segít-
ségével. 

• Ha a külső hordozót FAT32-es személyi számítógépen formattálják, 
előfordulhat, hogy a hordozót ezzel a berendezéssel nem lehet használ-
ni.

Azonnali mentés

1. Csatlakoztassa a biztonsági mentésre szolgáló USB eszközt, vagy helyezze be az írható lemezt 
a mentésre szolgáló lemezmeghajtóba.

2. Válassza ki a menteni kívánt partíciót.

3. Válasza az [Azonnal] pontot az ütemezés menüpontjai közül.

4. Válassza ki a biztonsági mentésre szolgáló eszközt.

5. Válassza ki az időintervallum napját, kezdő és befejező időpontját a biztonsági mentés 
számára.

6. Válassza ki a [Becsült méret] ikont, és nyomja meg az ENTER-t.

7. Ellenőrizze a kiválasztott adatok méretét és a szabad területet. Ha az eszközön nincs elegendő 
szabad hely, teremtsen helyet, vagy törölje a korábban rögzített adatokat.

8. Válassza ki a [Biztonsági mentés indítása] ikont, és nyomja meg az ENTER-t a biztonsági 
mentés megkezdéséhez.

9. Lépjen ki a beállítómenüből.
A biztonsági mentés státusza ellenőrizhető a biztonsági mentés folyamán a rendszervezérlő 
sávon.

Megjegyzés:

A biztonsági mentés, ha már zajlik, nem állítható le.

• Az alábbi esetekben fi gyelmeztető üzenet jelenik meg:

- A kezdő és befejező időpont megegyezik.
- A kezdő időpont későbbi, mint a befejező időpont.
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- A hordozón nincs elég hely.
- Nem létező adatok számára adták meg az időt.

• A lemez írása egyetlen szekcióban, lezárással történik.

• Ha a biztonsági mentéshez CD/DVD-írót használ, a biztonsági mentés státusza az alábbiak 
szerint jelenik meg.

- Először: ISO image készítésének státusza

- Másodszor: A lemezírás státusza 

Napi, heti biztonsági mentés

1. Csatlakoztassa a biztonsági mentésre szolgáló USB eszközt.
CD- és DVD-író a napi és heti biztonsági mentésre nem használható.

2. Válassza ki a heti [Hetente] vagy napi [Naponta] pontot az ütemezés menüpontjai közül.

3. Válassza ki a biztonsági mentésre szolgáló eszközt.

4. Adja meg a biztonsági mentés dátumát, ill. időpontját az ütemezett indítás menüpontban.

5. Adja meg a napot, ill. az időt az [Időtartam kezdete] menüpontban.

6. Adja meg a napot, ill. az időt az [Időtartam vége] menüpontban.

7. Válassza ki a [Becsült méret] ikont, és nyomja meg az ENTER-t.

8. Ellenőrizze a kiválasztott adatok méretét és az USB eszközön lévő szabad területet. Ha az USB 
eszközön nincs elegendő szabad hely, cserélje ki az USB eszközt, vagy törölje a csatlakoztatott 
eszközön lévő adatokat.

Megjegyzés:

A biztonsági mentés, ha már zajlik, nem állítható le.

• Az alábbi esetekben fi gyelmeztető üzenet jelenik meg:

- A kezdő és befejező időpont téves.
- A hordozón nincs elég hely.
- Nem létező adatok számára adták meg az időt.
- A kiválasztott USB eszközzel nincs kapcsolat.

• A mentett adatok becsült mérete közelítő érték. Biztosítson elegendő helyet a hordozón a 
biztonsági mentés végrehajtásához.

• A biztonsági mentés státusza ellenőrizhető a rendszervezérlő sávon.

• Az ütemezett biztonsági mentés nem kezdődik el, ha exportálás van folyamatban, vagy ha 
keresés folyik a külső USB eszközön. Az exportálás, illetve a keresés befejezése után az 
ütemezett biztonsági mentés újraindul.

• Az ütemezett biztonsági mentés beállításakor az adatok méretének becslése a beállítómenü 
rögzítési beállításai alapján történik. Ha a ténylegesen rögzített méret meghaladja a becsült 
rögzítési méretet, előfordulhat, hogy az ütemezett biztonsági mentés nem aktiválódik.
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3.24.9 Rendszer

Figure 3.53  System setup menu

• IR távvezérlő: Select the IR remote ID for this unit (01~09). If you use multi systems set the IR 
remote ID for each DVR unit. 

• DVR ID: Select the DVR ID for this unit (01~16). If you use multi systems set the DVR ID for 
each DVR unit. 

• Felh. autom. kijelentkezés: Logout is automatical at fi xed intervals. You can set auto logout 
time to 5 min, 10 min, 30 min, 60 min or Off.
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4 Rögzítés

A kamera által közvetített képeket a berendezés a beépített merevlemezre rögzíti.

Megjegyzés:

A merevlemezre rögzített képekről másolatot lehet készíteni külső rögzítő 
berendezésre. Ugyanakkor külső rögzítő berendezésre közvetlenül felvételt 
készíteni nem lehet.

4.1 Azonnali rögzítés

Győződjön meg róla, hogy az összes kamera csatlakoztatva van, és hogy az idő és a dátum helyesen 
van beállítva. Mielőtt megkezdené a rögzítést, először adja meg a rögzítési beállításokat a rendszer-
beállítások azonnali rögzítés menüjében.

1. Válassza ki a kívánt csatornát az azonnali rögzítéshez.

2. A rögzítés megkezdéséhez nyomja meg a REC gombot a távirányítón, vagy nyomja meg a  
gombot az előlapon.
Piros pont villog az alapmonitoron a kiválasztott csatorna képernyőjén.

4.1. ábra  A rögzítés gombjai

3. A rögzítés befejezéséhez nyomja meg ismét a REC gombot a távirányítón, vagy nyomja meg 

a  gombot az előlapon. Az azonnali rögzítés leállításakor a rögzítési üzemmód átvált 
ütemezett rögzítésre, és a piros pont eltűnik.

4.2. ábra  Az alapmonitor kiválasztott csatornaképernyője, a piros ponttal.
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Megjegyzések:

• Azonnali és folyamatos rögzítés nem lehetséges az alábbi körülmények 
között:
- A merevlemez nincs formattálva.
- A csatornán nincs megjeleníthető bejövő kép.
- A felülírás opció ki van kapcsolva [Ki], vagy csak az eseményp-

artícióra van beállítva [Esemény-partíció], és a normál partíció meg-
telt.

- A merevlemez beállításainál az eseménypartíció 100%-ra van állítva.
• Bemenet-alapú és mozgásérzékeléses rögzítés nem készíthető az alábbi 

körülmények között:
- A merevlemez nincs formattálva.
- A csatornán nincs megjeleníthető bejövő kép.
- A felülírás opció ki van kapcsolva [Ki], vagy csak a normál partícióra 

van beállítva [Normál partíció], és az eseménypartíció megtelt.
- A merevlemez beállításainál az eseménypartíció 0%-ra van állítva.
- Az ütemezett (input alapú, ill. mozgásérzékeléses) rögzítés nincs 

beállítva.
• A merevlemez particionálása a rögzítés típusának megfelelően:

- Normál partíció: A merevlemeznek az része, amely a folyamatos és az 
azonnali rögzítéssel felvett adatokat tárolja. Ha a normál partíciót 0%-
ra állítjuk (vagyis az eseménypartíció 100%), az azonnali és folyama-
tos rögzítés nem lehetséges.

- Esemény-partíció:A merevlemeznek az része, amely az input alapú 
és a mozgásérzékeléses rögzítéssel felvett adatokat tárolja. Ha az 
eseménypartíciót 0%-ra állítjuk (vagyis a normál partíció 100%), a 
riasztási és mozgásérzékeléses rögzítés nem lehetséges.

• A rögzítés prioritása:
Azonnali rögzítés > Input alapú rögzítés > Mozgásérzékeléses rögzítés > 
Folyamatos rögzítés
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5 Keresés és lejátszás

5.1 Lejátszás

Lehetséges a rögzített felvételt lejátszani anélkül, hogy a rögzítést leállítanánk.

1. Válassza ki a lejátszani kívánt csatornát.

2. Nyomja meg a bB gombot az utóbbi 2 percről készített felvétel lejátszásához.
A lejátszott felvétel a kiválasztott csatornaablakban jelenik meg.

5.1. ábra  A lejátszási ablak

3. A lejátszás a x (STOP) megnyomásával állítható le.

Megjegyzés:

A lejátszási ablak rögzített helyzetű, és csak a kiválasztott csatornát mutatja.

5.2 Keresés

A berendezés különféle keresési funkciói arra szolgálnak, hogy a kívánt képsor kezdetére lehessen 
állni. Ez a berendezés négyféle keresési funkcióval van ellátva.

5.2.1 A forráseszköz kiválasztása
Itt lehet beállítani a forráseszközt a lejátszáshoz, illetve a kereséshez.

1.  Nyomja meg a SEARCH gombot. Megjelenik a keresési menü.

2. Az ESC gomb megnyomásával lépjen a címmenü füleire.
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5.2. ábra  A keresési menü füle

3.  A b/B gombok segítségével válassza ki a belső merevlemezt [BELSŐ HDD], majd nyomja meg 
az ENTER-t.

5.3. ábra  A forráseszköz kiválasztásának menüje

4. Válassza ki a kívánt forráseszközt a b/B gombok segítségével.

• BELSŐ HDD: A rögzített tartalmat a belső merevlemezről játssza le, illetve ezen hajt végre 
keresést.

• Forráseszköz: Az elmentett tartalmat a forráseszközről játssza le, illetve ezen hajt végre 
keresést.

5. A kiválasztás megerősítéséhez nyomja meg az ENTER-t.

Megjegyzések:

• Ha biztonsági mentés zajlik, a biztonsági mentésre szolgáló eszközön 
nem lehet keresést végrehajtani.

• Az USB eszközre mentett tartalomban történő keresés közben nem 
szabad eltávolítani a külső USB eszközt. Ez hibás működéshez vezethet.

5.2.2 Dátum és idő szerinti keresés
A rögzített felvételben a dátum, az óra és a perc megadásával is lehet keresni.
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5.4. ábra  A dátum és idő szerinti keresés menüje

1. Válassza ki a [Keresés dátum/idő szerint] menüt.

2. A v/V/b/B gombokkal válassza ki az évet, a hónapot, a napot, az órát és a percet, majd 
nyomja meg az ENTER-t.

3. A dátum és az idő bevitelére a b/B gombokat használhatja.

4. Megerősítésképpen nyomja meg az ENTER-t.

5. Válassza ki az [Frissítés] ikont, majd nyomja meg az ENTER-t.
A keresés eredménye a keresési menü időtáblájában jelenik meg.

6. Az előlapon található csatornaválasztó gombok segítségével válassza ki a lejátszani kívánt 
csatorná(ka)t.

7. Nyomja meg a bB gombot, vagy kattintson a [Lejátszás (B)] ikonra a lejátszás megkezdéséhez.
A felvétel(ek) az alapmonitoron látható(k).

5.5. ábra  Lejátszás a rendszervezérlő sáv megjelenítésével

8. A lejátszás leállításához és a keresési menübe történő visszatéréshez nyomja meg a STOP (x) 
gombot.

9. A menüből a SEARCH vagy az ESC gombbal léphet ki.
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Megjegyzések:

• Az időfüggvényben megjelenő rögzítési adatok eltérő színnel láthatók a 
rögzítés típusának megfelelően.
- Kék: Folyamatos vagy azonnali rögzítés.
- Vörös: Bemenet-alapú rögzítés.
- Sárga: Mozgásérzékeléses rögzítés.
- Szürke: Nem volt rögzítés.

• Az idő 6 órás részletekre való felosztása a ZOOM+ gombbal érhető el.

5.2.3 Keresés esemény szerint
A rögzített felvételben a dátum és az esemény típusa szerint is lehet keresni.

5.6. ábra  Az eseménykeresés menüje

1.  Válassza ki a [Keresés esemény szerint] menüt.

2. Állítsa be az évet, a hónapot, a napot és az időt.

- v/V/b/B: Az előző vagy a következő rovatra lép, illetve az aktuális rovatban beállított értéket 
változtatja.
- ENTER: Kiválasztja a rovatot, és megerősíti a beállítást.

3. Válassza ki a csatornát az eseménykereséséhez az ENTER megnyomásával.

4. A v/V/b/B gombokkal válassza ki az esemény típusát [Esemény típusa], majd nyomja meg az 
ENTER-t.

5. Válassza ki a keresés [Keresés] ikont, majd nyomja meg az ENTER-t.
Megjelenik az eseménylista.

5.7. ábra  Eseménylista
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6. Válassza ki a rögzítési adatokat az eseménylistáról, majd nyomja meg a bB gombot, 
kattintson a [Lejátszás (B)] ikonra, vagy kattintson duplán a kiválasztott adatokra a lejátszás 
megkezdéséhez.
A felvétel az A. monitoron látható.

7. A lejátszás leállításához és a eseménylista menüjébe történő visszatéréshez nyomja meg a 
STOP (x) gombot.

8. Az eseménykeresés menüjéből történő kilépéshez nyomja meg többször egymás után az ESC 
gombot.

5.2.4 Spec. keresés
A mozgásérzékeléssel rögzített felvételekben a mozgásérzékelés körülményeinek megadásával is 
lehet keresni.

5.8. ábra  A speciális keresés listája

1.  Válassza ki a [Spec. keresés] menüt.

2. Állítsa be a csatorna számát, a kezdés időpontját, a befejezés időpontját és az érzékenységet.

- b/B/v/V: A menüpontokhoz lép, illetve beállítja a menüpontot.
- ENTER: Kiválasztja a menüpontot, illetve megerősíti a beállítást.

Megjegyzés:

A kezdő és befejező időpont közötti időtartam automatikusan 1 
órára van állítva.

3. Válassza a [Beállít] opciót a [Terület] menüpontnál, majd nyomja meg az ENTER-t.
Megjelenik a kiválasztott kamera által közvetített kép.

4. Hajtsa végre a mozgás maszkbeállítását.
Az ENTER minden megnyomására a terület aktívvá, illetve inaktívvá válik.
Kattintson az egérrel egy pontra, majd húzza és ejtse a végpontra jobb felé a mozgás 
kiválasztásához. Kattintson az egérrel egy pontra, majd húzza és ejtse a végpontra bal felé a 
mozgás kiválasztásának megszüntetéséhez.
Az aktív területek vörös színnel látszanak.

5. A maszkbeállításból az ESC megnyomásával léphet ki.

6. Válassza ki a [Keresés]-t, majd nyomja meg az ENTER-t.
Megjelenik a mozgásérzékelés listája.
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5.9. ábra  A mozgásérzékelés listája 

7. Válassza ki a rögzítési adatokat a mozgásérzékelés listájáról, majd nyomja meg a bB gombot, 
kattintson a [Lejátszás (B)] ikonra, vagy kattintson duplán a kiválasztott adatokra a lejátszás 
megkezdéséhez.
A felvétel az alapmonitoron látható.

8. A lejátszás leállításához és a mozgásérzékelési lista menüjébe történő visszatéréshez nyomja 
meg a STOP (x) gombot.

9. Az intelligens keresés menüjéből történő kilépéshez nyomja meg többször egymás után az ESC 
gombot.

5.2.5 Keresés könyvjelző szerint 
A kívánt felvétel a könyvjelző funkcióval bejegyzett jelölések alapján is kereshető.

1.  Válassza ki a [Keresés könyvjelző szerint] menüt.

5.10. ábra  A könyvjelzős keresés menüje

2. Válassza ki a rögzítési adatokat a listáról, majd nyomja meg a bB gombot, kattintson 
a [Lejátszás (B)] ikonra, vagy kattintson duplán a kiválasztott adatokra a lejátszás 
megkezdéséhez.
A felvétel az alapmonitoron látható.

3. A lejátszás leállításához és a könyvjelzős keresési lista menüjébe történő visszatéréshez nyomja 
meg a STOP (x) gombot.
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4. A könyvjelzős keresés menüjéből történő kilépéshez nyomja meg az ESC gombot.

Megjegyzések:

• A könyvjelző a CLEAR gombbal törölhető a listáról.
• Biztonsági mentéssel elmentett adatok nem játszhatók le könyvjelzős 

kereséssel.
• Könyvjelző csak egycsatornás lejátszás során jegyezhető be.
• Azonnali lejátszás közben nem lehet könyvjelzőt bejegyezni.

5.3 A lejátszás közben rendelkezésre álló funkciók

Gomb

FunkcióRendszervezérlő 
sáv  Távirányító Előlap

A lejátszás leállítása.  

A lejátszás pillanatmegállítása.

    

Nyomja meg többször egymás után 
a pásztázás kívánt sebességének 
kiválasztásához. (M, MB, MM, 
MMB vagy m, mb, mm, 
mmb)

    

Nyomja meg többször egymás után a 
kockáról kockára történő lejátszáshoz 
pillanatmegállítás alatt.

Nyomja meg a fordított vagy normál 
lejátszáshoz.

 +  

Nyomja meg a MARK gombot lejátszás 
közben a kívánt pont megjelöléséhez. 
Max. 15 pont jelölhető meg.

Megjegyzések:

• A biztonsági mentéssel elmentett, ill. exportált adatokat csak normál 
sebességgel lehet lejátszani. 

• A visszafelé kockázás során előfordulhat, hogy egy kocka kimarad. 
• A többcsatornás lejátszás csak a dátum és idő szerinti keresésben 

működik.
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5.4 EXPORTÁLÁS 

A berendezéssel manuálisan át lehet másolni a rögzített képet és hangot a beépített merevlemezről a 
külső rögzítő eszközre.

1. Nyomja meg a COPY gombot, vagy kattintson a  ikonra.
Megjelenik az exportálás menüablaka.

5.11. ábra  Az exportálás menüablaka 

2. Válassza ki a céleszközt, amelyre exportálni akar.

3. Válassza ki a csatornaszámo(ka)t.

4. Válassza ki a másolás kezdő dátumát és időpontját, valamint a záró dátumát és időpontját.

5. Nyomja meg a COPY gombot, vagy kattintson a  ikonra az exportálás indításához.
Az exportált adatokat mentés előtt a berendezés hitelesíti, így csak az Archive lejátszóval lehet 
lejátszani őket.



Digitális képrögzítő berendezés    Keresés és lejátszás | hu  81

Bosch Security Systems  Használati útmutató F01U | 2.0 | 2008.12

 

Megjegyzések:

• Az exportálás funkciójához az előlap COPY gombja is használható.
-  DVR-16K/DVR-16L: Nyomja le az ALT gombot, és csak ezután a COPY 

gombot.
-  DVR-8K/DVR-8L: Csak a COPY gombot kell lenyomni.

• A rögzített adatokat csak élő kép üzemmódban lehet exportálni. 
• Ha külső USB memóriaeszközt használ, a külső USB memóriaeszközt 

ezen a berendezésen kell formattálni. Az egység USB memóriájának 
formázásához lásd a 3.24.8 szakaszt (Biztonsági másolat). A Biztonsági 
másolat menüben válassza ki a formázni kívánt eszközt és kattintson a 
“Média törlése” feliratra.

• Ellenőrizze az exportálás céleszközét, mielőtt az exportálást 
végrehajtaná.

• Amíg a biztonsági mentés zajlik, nem lehet exportálni.
• Az exportált adatokat a mellékelt Archive lejátszó szoftverrel lehet 

megtekinteni.
• A hangadatok a rögzített adatokkal együtt exportálódnak.
• A rögzített adatok exportálásakor az Archive lejátszó program ugyancsak 

exportálódik az eszköz [ArchivePlayer] mappájába.
Az exportált adatfájl neve automatikusan a következő formátumot kapja: 
[Csatorna neve_exportálás dátuma_exportálás ideje.exp].

• Nem szabad kihúzni az USB eszközt, amíg az exportálás zajlik – ez hibás 
működéshez vezethet. Az eltávolított eszközt az újbóli használat előtt 
formattálni kell az [Erase media] menüpont segítségével.

• Az alábbi esetekben figyelmeztető üzenet jelenik meg.
- Ha a kezdő és befejező dátum és időpont megegyezik.
- Ha a kezdő dátum és időpont későbbi, mint a befejező dátum és 

időpont.
- Az exportálásra használt hordozón nincs elég hely.
- Nem létező adatok számára adták meg az időt.

• A külső hordozót ezzel a berendezéssel kell formattálni a hibás működés 
megelőzése érdekében.

• A DVD+RW és DVD-RW lemezeket használat előtt inicializálni kell.
• A külső hordozó a beállítómenü biztonsági mentés [Backup] fülével is 

formattálható.
• Az exportálási idő 1 csatorna esetén maximum 16 120 óra. 2 csatorna 

esetén 8 óra, 4 csatorna esetén 4 óra, és így tovább. Amennyiben 
egyidejűleg 16 csatornát kíván archiválni, akkor ennek maximális 
időtartama 1 óra. Ha több mint 16 órát próbál meg exportálni, akkor az 
„Érvénytelen exportálási időtartam” üzenet jelenik meg.

• A felhasználói naplófájlt a [Fájl(Napló)] gombbal tudja exportálni az USB 
készülékre. A felhasználói naplófájl neve [ExportNapló-export dátuma 
és ideje-MAC Address.txt]. A rögzített adatok exportálása esetén az 
exportált információ a DVR flash memóriájának felhasználói naplófájl-jába 
kerül elmentésre.
A felhasználói naplófájl az alábbi információkat tartalmazza:
- DVR információ.
- A kezelő által elvégzett exportálás indítási dátuma és ideje.
- Az exportált klip indítási dátuma és ideje.
- Az exportált klip befejezési dátuma és ideje.
- A kezelő által elvégzett exportálás elmentésének helye (USB vagy 

DVD/CD vagy IP [hálózaton keresztül])
- Az exportált csatornaszám(ok)
- Az exportálás idején a rendszerbe bejelentkezett felhasználó 

azonosítója.
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6 Control Center

A Control Center a DVR-8K/DVR-8L és DVR-16K/DVR-16L berendezést kiszolgáló hálózati program. Ez 
az útmutató a (16 csatornás) DVR-16L modellt veszi alapul.

Az ismertetőben szereplő képek eltérhetnek a használt operációs rendszer típusa szerint. Az 
útmutató a Windows XP operációs rendszert veszi alapul.

Megjegyzés:

A Control Center program használata előtt állítson le minden más futó 
alkalmazást. Ez memóriahiányhoz és a kliensprogram hibás működéséhez 
vezethet.

6.1 Minimális számítógépes rendszerkövetelmények

x  OS (operációs rendszer): Windows 2000 vagy újabb, DirectX 8.1 vagy újabb.

x CPU: Intel Pentium III vagy fejlettebb, AMD Athlon 800 MHz-es órajellel vagy fejlettebb.

x  RAM: 512 MB vagy több.

x Grafi kus kártya: AGP VGA 64 MB video-RAM-mal, vagy fejlettebb.

Ajánlott számítógépes rendszerkövetelmények

• OS: Windows XP
• CPU: Intel Pentium IV
• RAM: 512 MB
• Grafikus kártya: AGP VGA 128 MB video-RAM-mal

6.2 A Control Center telepítése

1.  Helyezze be a Divar MR számítógépes szoftver-CD-t. A CD automatikusan elindul.
Ha a számítógépen nem fut automatikusan a lemez, nyissa meg a Divar MR számítógépes 
szoftver-CD-t, és telepítse a programot manuálisan.

2.  Futtassa a telepítő állományt, és telepítse a programokat a számítógépre az InstallShield 
varázsló utasításait követve.

3. A telepítés befejezése után a programok elérhetők a számítógép „Start” menüjéből.

Megjegyzés:

Az [Divar MR Alarm Notifi er] és az [Divar MR Archive player] programok 
telepítése a Control Center telepítésével együtt megtörténik.

6.3 Csatlakozás a DVR-hez

6.3.1 A telephely regisztrálása
A digitális képrögzítő berendezés Control Centerrel történő irányításához regisztrálni 
kell a telephelyet.

1.  A Control Center indításához kattintson duplán a [Divar MR Control Center] ikonra. Megjelenik 
a menü.
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2.  Válassza a [Eszközök] > [Csatlakozási információk] menüpontot.
Megjelenik a csatlakozó helyek listája.

6.1. ábra  Csatlakozó helyek listája

3. Válassza az [Hozááadás] opciót. Megjelenik a kapcsolatbeállító menü.

6.2. ábra  Kapcsolatbeállító ablak

4. Gépelje be a telephely nevét, IP címét és portszámát.

- Hely neve: Írja be a telephely nevét.
- IP-cím: Írja be a DVR IP címét, ill. URL-jét.
- Port: Írja be a DVR portszámát. Ha nem adja meg, a portszám a gyári alapbeállítás lesz.

5. Válassza ki az [Ok] opciót.

6.3. ábra  Csatlakozó helyek listája

6. A beállítások megerősítéséhez válassza az [Ok] opciót.
A regisztrált telephely neve megjelenik.



Digitális képrögzítő berendezés    Control Center | hu  85

Bosch Security Systems  Használati útmutató F01U | 2.0 | 2008.12

Megjegyzés:

Abban az esetben, ha a szerver nevét adja meg az IP cím helyett, a DDNS 
konfi gurációt helyesen kell beállítani a szerveren. 

6.3.2 Felhasználói bejelentkezés
1.  Válassza ki a regisztrált telephely nevét, és kattintson a jobb egérgombbal.

2. Válassza a [Felhasználói bejelentkezés] menüpontot.

3. Gépelje be e felhasználói azonosítót (ID), és adja meg a jelszót.

- Rendszergazda: A berendezést korlátozás nélkül lehet használni.
- Kiemelt felhasználó: Az élő és a keresési  üzemmód funkcióit lehet használni.
- Normál felhasználó: Csak az élő kép látható.

6.4. ábra  A távoli bejelentkezés ablaka

4. Válassza ki az [Ok]-t. Aktiválódik a [Divar MR Control Center] főablaka.

• Nem lehet bejelentkezni a DVR-re az adminisztrátori azonosító (Admin ID) felhasználásával, ha 
valaki már korábban bejelentkezett vele.

• Kijelentkezéshez kattintson a jobb egérgombbal a telephely nevére, és válassza a [User log off] 
menüpontot.

• A Control Center program segítségével maximum öt felhasználó kapcsolódhat a digitális 
képrögzítő berendezéshez, az alábbiak szerint:

User User 1 User2 User3 User4 User5
Case 1 Admin Kiemelt Normál Normál Normál
Case 2 Kiemelt Kiemelt Normál Normál Normál
Case 3 Normál Normál Normál Normál Normál
Case 4 Admin Normál Normál Normál Normál
Case 5 Kiemelt Normál Normál Normál Normál
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6.4 A DVR Control Center programjának főképernyője

6.5. ábra  A DVR Control Center programjának főképernyője

1.  A programmenü

• File 
- Kilépés: Kilépés a programból.

• View (nézet) 
- OSD (képernyőkijelzés)

> Csatornaszám: Megjeleníti és eltünteti a csatorna számát a csatornaablakban.
> Hely neve: Megjeleníti és eltünteti a telephely nevét a csatornaablakban.
> Kamera neve: Megjeleníti és eltünteti a kamera nevét a csatornaablakban.
> Lejátszási idő: Megjeleníti és eltünteti a lejátszott adatok dátumát és idejét a 

csatornaablakban.
> Mindent kijelöl: Megjeleníti az összes kijelzési opciót a csatornaablakban.

- Léptetés (tartási idő): A sorozat váltási idejeként 5, 10, 15 vagy 20 másodperc állítható 
be.

- Video mérete: Képméretként 100%, 150% vagy 200% állítható be.
- Nyelv: Itt lehet kiválasztani a nyelvet a Control Center program számára.

• Eszközök
-  Csatlakozási információk: A telephely nevének regisztrálása.

• Súgó
- Divar MR Control Center infó: Megjeleníti a Control Center verzióinformációit.

2.  Üzemmódválasztó ikonok

•  Élő üzemmód 
- Kamera nézet: A felügyeleti kamera képét és a kamerára vonatkozó információkat lehet 

látni az ablak(ok)ban.
- Pásztázás/döntés/zoom: Itt vezérelhetők a PTZ kamerák.
- Napló nézet: Megjeleníti a rendszernaplót.
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• Keresési üzemmód 
A rögzített adatokban az alábbi módokon lehet keresni.
- Dátum/idő keresés (Lásd a „6.6.1 A dátum és idő szerinti keresés használata” alatt)
- Esemény keresése (Lásd a „6.6.2 Az eseménykeresés használata” alatt)
- Könyvjelző keresése (Lásd a „6.6.3 A könyvjelzős keresés használata” alatt)
- Intelligens keresés (Lásd a „6.6.4 Az intelligens keresés használata” alatt)

• Távoli beállítások üzemmódja 
Itt állítható be a berendezés konfi gurációja.
- Kamera / képernyő (Lásd a „6.7.1 A kamera és a kijelzés beállítása” alatt)
- Ütemezés (Lásd a „6.7.2 Az ütemezés beállítása” alatt)
- Esemény (események) (Lásd a „6.7.3 Események beállítása” alatt)
- Hálózat (Lásd a „6.7.4 A hálózat beállítása” alatt)
- Rendszer (Lásd a „6.7.5 Rendszerbeállítások” alatt)

3.  Távvezérlésű export ikon

Kattintson az Export felugró ablakok megjelenítéséhez. (Lásd “6.8 Távvezérelt export 
beállítások”)

4.  Képernyőmód-választó ikonok

Ezekre kattintva a képernyő többképernyős üzemmódra vált. Újabb kattintásra a képernyők 
sorozatban következnek. 

Az élő képernyő(k) teljes képernyős üzemmódban is nézhetők. A normál képernyőhöz való 
visszatéréshez kattintson a jobb egérgombbal.

5.  Sorozat-ikon

Az összes csatorna megtekintése egymás után. A sorozat nem használható 16 csatornás 
többképernyős megjelenítéssel.

6.  Információs ablak

Megjeleníti az aktuális dátumot és időt, a felhasználói adatokat és a kiválasztott telephelyhez 
tartozó rendelkezésre álló szabad merevlemez méretét.

 
6.6. ábra  Információs ablak
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6.5 Élő üzemmód

6.5.1 A kameranézet használata
1. Válassza ki a kameranézet [Kamera nézet] fület élő üzemmódban.

2.  Válassza ki a regisztrált telephelyet, és kattintson duplán a bal egérgombbal, vagy kattintson a 
+ jelre a regisztrált telephely nevénél.

3.  Válasza ki a [Cameras] mappát, és kattintson duplán a bal egérgombbal, vagy kattintson a + 
jelre.

6.7. ábra  A Control Center képernyője

4. Válasza ki a megjeleníteni kívánt csatorna számát.

5. Kattintson a csatornaszámra, majd húzza és ejtse az élő ablak helyére.
Ha a [Cameras] pontot választja ki, majd húzza és ejti az élő ablakra, az összes csatorna 
látható lesz.

6. Az élő kép megjelenik a kiválasztott ablakban.

6.8. ábra  A kameranézet ablaka

7. A 3-5 lépés megismétlésével újabb élő ablakok állíthatók be.

Megjegyzés:

• A kameranézetet csak a legelső alkalommal kell konfi gurálni. A 
konfi gurációs beállítások a memóriába kerülnek, és legközelebb eszerint 
jelennek meg.

• Nem áll rendelkezésre audio az élő üzemmódban, csak a lejátszás 
üzemmódban.
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6.5.2 Az élő ablak használata
A rögzített adatok lejátszása

A

B
C

DE

6.9. ábra  A kameranézet ablaka

1. Válassza ki a kameramegjelenítés ablakát.

2. Válassza ki a dátumot.
A nap kék betűszínnel jelenik meg, ha a dátumon van rögzített adat.

3. Válassza ki a lejátszás kezdő időpontját. 
Ha a kezdő időpontot az idősávon akarja kiválasztani, a részletesebb kereséséhez a „Zoom 
in/out” ikonokat használhatja (négy lépésben).

4. Válassza ki a lejátszás sebességét és a hang elnémítása ikont.

5. Indítsa el a lejátszást a vezérlőgombokkal.

Megjegyzések:

• Ha hang nélkül kíván lejátszani, a hangszóróikonra kattintva elnémíthatja 
a hangot.

• A lejátszás nem használható, ha a felhasználó normál felhasználói azono-
sítóval jelentkezett be.

6.5.3 A pásztázás/döntés/zoom funkció használata
A PTZ kamerák vezérelhetők a hálózaton keresztül.

6.10. ábra  A pásztázás/döntés/zoom ablak
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1. Válassza ki a PTZ kamera csatornaablakát a kameranézetben.

2. Válassza ki a pásztázás/döntés/zoom fület.

3. A PTZ kamera a virtuális távirányító gombjaival vezérelhető.

Gomb Funkció

A kamera forgatása és döntése.

 

A beprogramozott pozíció megerősítése és 
a PTZ kamera valamelyik menüpontjának 
beállítása.

  (ZOOM) 
A zoom beállítása a kamerán.

  (FOCUS)
A fókusz manuális beállítása a kamerán.

  (IRIS)
A kamera rekeszének manuális beállítása.

 
A kiválasztott programszámok megjelenítése.

 
A programszám bevitele.

A beprogramozott pozíciók regisztrálása.

A kamera mozgatása a beprogramozott 
pozícióba.

Beprogramozott pozíció törlése a memóriából.

Végighaladás a programozott pozíciókon.

A PTZ kamera beállítómenüjének 
megjelenítése.

6.1. táblázat  A virtuális távirányító gombjai

Megjegyzések:

• Ha valaki éppen vezérli a PTZ kamerát a digitális képrögzítő berendezés 
használata közben, a pásztázás/döntés/zoom funkció nem használható, 
és ugyanez érvényes fordítva.

• A pásztázás/döntés/zoom funkció nem használható, ha a felhasználó nor-
mál felhasználói azonosítóval jelentkezett be.

Beprogramozott pozíciók regisztrálása

1. Mozgassa a kamerát a kívánt pontra a v/V/b/B gombok segítségével.

2. Kattintson a beállítás [Beállít] ikonra.

3. Válassza ki a programszámot, amelyen regisztrálni akar.

4. Kattintson a  ikonra.

 A pozíció és a hozzá kapcsolt szám a memóriába kerül.

5. További pozíciók programozásához ismételje meg az 1-4 lépést.
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Megjegyzés:

A berendezés 0-tól 255-ig kínál programszámot, de a programozható 
pozíciók tényleges száma ettől különbözik a PTZ kamera függvényében.

Váltás beprogramozott pozícióra

Az alábbi funkció csak olyan kamerák esetében áll rendelkezésre, amelyeken van programozási
lehetőség.

A beprogramozás révén a PTZ kamera a programozott pozícióba mozgatható.

A PTZ kamera számára a programozott pozíciókat előzetesen kell megadni.

1. Kattintson a [Mozgatás] ikonra.

2. A számikonokkal billentyűzze be az eltárolt beprogramozott pozíció sorszámát, majd kattintson 

a  ikonra.  

 A kamera a beprogramozott pozícióba áll, és a monitoron az ebből a pozícióból közvetített kép 
jelenik meg.

A beprogramozott pozíció törlése

A beprogramozott pozíció törölhető. 

1. Kattintson a [Mindent] ikonra.

2. A számikonokkal billentyűzze be az eltárolt beprogramozott pozíció sorszámát, majd kattintson 

a  ikonra. 

 A beprogramozott pozíció törlődik.

Végighaladás a beprogramozott pozíciókon

Végig lehet haladni az összes beprogramozott pozíción.

1. Kattintson a [TOUR] ikonra.
A kamera összes regisztrált programozott pozíciója kiválasztódik. A kép változik az aktív 
ablakban.

2. A végighaladás leállítható a [TOUR] ikonra történő kattintással. 

Beállítások PTZ kamerák számára

A PTZ kamera beállítása igény szerint módosítható a menüpontok segítségével.

1. Kattintson a [SETUP] ikonra.
Az ablakokban megjelenik a beállítómenü.

2. A menüpontokat az irányikonokkal és a  ikonnal lehet beállítani. 

Megjegyzés:

További információkkal a PTZ kamera kezelési utasítása szolgál.
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6.5.4 A rendszernapló használata
A távoli beállítás fülön megtekinthető a kiválasztott telephelyhez tartozó rendszernapló a hálózaton 
keresztül.

1. Válassza ki a rendszernapló fülét.
Megjelenik a naplókeresés menüje.

6.11. ábra  A naplókeresés menüablaka

2. Kattintson a dátumikonra, és válassza ki a dátumot a naplókereséshez.
(A kiválasztható dátumok kék betűszínnel jelennek meg.)

6.12. ábra  Napválasztó ablak

3. Kattintson a keresés ikonjára.
A rendszernapló megjelenik a listában.
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6.13. ábra  A rendszernapló listája

6.6 Keresési üzemmód

A távoli beállítás fülön a kiválasztott telephely adataiban keresni lehet.

6.6.1 A dátum és idő szerinti keresés használata
A rögzített felvételben a dátum, az óra és a perc megadásával is lehet keresni. 

6.14. ábra  A dátum és idő szerinti keresés ablaka

1. Válassza ki a dátum és idő szerinti keresés fülét.

2. Kattintson a dátum ikonjára, és válassza ki a napot. (A kiválasztható napok kék betűszínnel 
jelennek meg.)

3. Válassza ki a megtekinteni kívánt csatorna ablakát.
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Jelölje be a négyzetet, ha az 
összes kameracsatornát nézni 
kívánja.

Kijelzi a kiválasztott csatornaszámot.

6.15. ábra  Kameracsatorna-választó ablak

4. A rögzített adatokban az idősáv és az időrovatok segítségével kereshet.

6.16. ábra  A rögzített adatok keresésének ablaka

5. A kikeresett adatokat a lejátszásvezérlő gombokkal lehet lejátszani.

6.17. ábra  Lejátszásvezérlő gombok

6.6.2 Az eseménykeresés használata
A rögzített felvételben a dátum és az esemény típusa szerint is lehet keresni.

6.18. ábra  Az eseménykeresés ablaka

1. Válassza ki az eseménykeresés fülét.

2. Kattintson a dátumikonra, és válassza ki a napot. 
(A kiválasztható napok kék betűszínnel jelennek meg.)

3. Válassza ki a kameracsatornát az eseménykereséshez.

4. Válassza ki az esemény típusát.

5. Kattintson a keresés ikonjára.
Megjelenik a kiválasztott eseménylista.
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6. Válassza ki az eseményt az eseménylistáról.

7. A kikeresett adatokat a lejátszásvezérlő gombokkal lehet lejátszani.

6.6.3 A könyvjelzős keresés használata
A kívánt felvétel a könyvjelző funkcióval bejegyzett jelölések alapján is kereshető.

6.19. ábra  A könyvjelzős keresés ablaka

1. Válassza ki a könyvjelzős keresés fülét.

2. Kattintson a keresés ikonjára. 
A listán megjelenik az összes könyvjelzővel ellátott adat.

3. Válasszon adatot a listáról.

4. A kikeresett adatokat a lejátszásvezérlő gombokkal lehet lejátszani.

6.6.4 Az intelligens keresés használata
A mozgásérzékeléssel rögzített felvételekben a mozgásérzékelés körülményeinek megadásával is 
lehet keresni.

6.20. ábra  Az intelligens keresés ablaka

1. Válassza ki az intelligens keresés fülét.
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2. Kattintson a dátumikonra, és válassza ki a napot.
(A kiválasztható napok kék betűszínnel jelennek meg.)

3. Válassza ki a kameracsatornát.

4. Válassza ki a kezdő időpontot az idősávon.

6.21. ábra  A kezdő időpont kiválasztása

5. Válassza ki a befejező időpontot.

6. Válassza ki a mozgásérzékelés érzékenységi szintjét és a mozgásérzékelés területét a 
kijelzőablakban az egér segítségével.

A kiválasztás törlése.

A terület kijelölése.
6.22. ábra  Az érzékenység-beállítás ablaka

A kijelölt területet piros keret 
jelzi.

6.23. ábra  Mozgásérzékeléshez kijelölt terület

7. Kattintson a keresési ikonra.
Megjelennek az intelligens kereséssel kikeresett adatok.
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6.24. ábra  A kikeresett adatok listája

8. Válasszon adatot a listáról.

9. A kikeresett adatokat a lejátszásvezérlő gombokkal lehet lejátszani.

6.7 Távoli beállítások

A kiválasztott telephelyen a DVR beállítható a távoli beállítások fül segítségével a hálózaton keresztül.

6.7.1 A kamera és a kijelzés beállítása

6.25. ábra  A kamera és a kijelzés beállításának ablaka
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A kamera beállítása

6.26. ábra  A kamerabeállító ablak

1. Válasszon csatornát a beállításokhoz.
Ha a többi felhasználó számára hozzáférhetetlenné kívánja tenni a csatornát, jelölje be az 
álcázás [Covert] opciót. 

2.  Adja meg az új csatorna nevét.

3.  Válassza ki a bemeneti hangcsatornát.

4. Adja meg a PTZ beállításait.

• COM Port: Kiválasztja az RS-422/485 csatlakozón csatlakoztatott adatportot a hátlapon.
• Vezérlő ID: Kiválasztja a PTZ kamera azonosítóját (ID) 0 és 255 között. A PTZ kamera 

beállításával azonos módon kell beállítani.
• Protokoll: Kiválasztja a PTZ kamera által támogatott protokollt.
• Átv. sebesség: Kiválasztja az adatátviteli sebességet (1200, 2400, 4800, 9600, 19200 vagy 

38400). 
5. Állítsa be a mozgásérzékelés opcióit.

• Érzékenység: Az érzékenység kiválasztása a mozgásérzékeléssel fi gyelt területen. Az 
érzékenység 01-től 10-ig állítható be.

• Riasztás-kimenet: Az ALARM I/O port számának kiválasztása a kimenő riasztási jel számára 
abban az esetben, ha a berendezés mozgást érzékelt. 

• Terület: A mozgásérzékeléssel fi gyelt terület kiválasztása egérrel az előnézeti képernyőn. 
Kattintson rá valamelyik pontra, majd lenyomva húzza az egeret a mozgásérzékeléssel fi  
gyelt terület kijelöléséhez.

Megjegyzések:

• A rácsvonalak megjelenítéséhez jelölje be a [Rácsot mutat] opciót. 
• A teljes terület kijelöléséhez kattintson a [Mindent beállít] gombra, a 

kijelölés törléséhez pedig a [Mindent töröl] gombra.
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A folyamatos rögzítés beállításai

1. Kattintson a [Felvétel] gombra.
Megjelenik a folyamatos rögzítés beállítóablaka.

6.27. ábra  A folyamatos rögzítés beállítóablaka

2. Hajtsa végre a beállítást az egérrel (lásd a „3.19.4 Folyamatos rögzítés” alatt).

3. A beállítások megerősítéséhez kattintson az [Ok] gombra.

Az azonnali rögzítés beállításai

1. Kattintson az [Azonnali felv.] gombra.
Megjelenik az azonnali rögzítés beállítóablaka.

6.28. ábra  Az azonnali rögzítés beállítóablaka

2. Hajtsa végre a beállítást az egérrel (lásd a „3.19.5 Azonnali rögzítés” alatt).

3. A beállítások megerősítéséhez kattintson az [Ok] gombra.
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A bemenet-alapú rögzítés beállításai

1. Kattintson az [Bemenet felv.] gombra.
Megjelenik a bemenet-alapú rögzítés beállítóablaka.

 

6.29. ábra  A bemenet-alapú rögzítés beállítóablaka

2. Hajtsa végre a beállítást az egérrel (lásd a „3.19.6 Bemenet-alapú rögzítés” alatt).

3. A beállítások megerősítéséhez kattintson az [Ok] gombra.

A mozgásérzékelő rögzítés beállításai

1. Kattintson a [Mozgás felv.] gombra.
Megjelenik mozgásérzékelős rögzítés beállítóablaka.

6.30. ábra  A mozgásérzékelős rögzítés beállítóablaka

2. Hajtsa végre a beállítást az egérrel (lásd a „3.19.7 Mozgásérzékelős rögzítés” alatt).

3. A beállítások megerősítéséhez kattintson az [Ok] gombra.



Digitális képrögzítő berendezés    Control Center | hu  101

Bosch Security Systems  Használati útmutató F01U | 2.0 | 2008.12

A kijelzés beállítása

6.31. ábra  A kijelzésbeállító ablak

1. Adja meg a képernyőkijelzés (OSD) opcióit.

2. Adja meg az A. monitor opcióit.

3. Adja meg a B. monitor opcióit.

6.7.2 Az ütemezés beállítása

6.32. ábra  Az ütemezés beállítóablaka

1. Válassza ki a hét valamelyik napját.

2. Jelölje be a kívánt rögzítési opciót.

•  Szürke: Nincs ütemezett rögzítés.
•  Kék (folyamatos rögzítés): A rögzítés automatikusan megkezdődik a beprogramozott 

időpontban.
• Vörös (input alapú rögzítés): A rögzítés automatikusan megkezdődik, ha a bemeneti jel 

aktiválódik a kijelölt időben.
• Sárga (mozgásérzékelő rögzítés): A rögzítés automatikusan megkezdődik, ha mozgás 

érzékelhető a kijelölt időben.
•  Zöld (bemenet-alapú és mozgásérzékelő rögzítés): A rögzítés automatikusan megkezdődik, 

ha a bemenet aktiválódik vagy mozgás érzékelhető.
•  Kék+vörös (Folyamatos+Bemenet esemény felvétel):: A felvétel automatikusan elindul az 

előre megadott időpontban. Ha a bemenet a megadott időtartamon belül aktiválásra kerül, 
váltson át folyamatos felvételi módról bemeneti esemény felvételi módra, és a felvétel au-
tomatikusan elindul.

•  Kék+Sárga (Folyamatos + Mozgásra induló rögzítés): A rögzítés a beállított időpontban 
automatikusan elindul. Ha a mozgás egy adott időtartamon belül érzékelhető, állítsa a 
‘Folyamatos rögzítés’ üzemmódot ‘Mozgásra induló’ üzemmódra, és a rögzítés automatiku-
san elindul.

•  Kék+zöld (Folyamatos+Bemenet+Mozgási esemény felvétel): A felvétel automatikusan elin-
dul az előre megadott időpontban. A bemenet aktiválása, illetve mozgás érzékelése esetén 
váltson át folyamatos felvételi módról bemeneti esemény felvételi módra, és a felvétel 
automatikusan elindul.
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3. Válassza ki a csatornát az ütemezés megadásához.

4. Kattintson az egérrel a kezdő időpont cellájára, majd lenyomva húzza az egeret a kívánt 
időszakasz celláinak kijelöléséhez.

Vagy:
Kattintson az egérrel a kezdő időpont cellájára az egyik csatornán, majd lenyomva húzza az 
egeret a kívánt időszakasz celláinak kijelöléséhez több csatorna celláin keresztül.

A cellák színe megváltozik.

Az ütemezés másolásának beállításai

6.33. ábra  Az ütemezés másolását beállító ablak

1. Válassza ki a másolni kívánt napot.

2. Válassza ki a célnapot a hét napja, a hétköznap és hétvége opciók közül.

3. Nyomja meg a [Másolás] gombot az ütemezés adatainak másolásához.

Kivételes napok beállításai

6.34. ábra  A kivételes napok beállítóablaka

1. Jelölje be a kivételes nap opciót.

2. Válassza ki a dátumot a kivételes nap ütemezésének beállításához.

3. Jelölje be a kivételes nap kívánt rögzítési módját.

4. Válassza ki a csatornát az ütemezés beállításához.

5. Kattintson az egérrel a kezdő időpont cellájára, majd lenyomva húzza az egeret a kívánt 
időszakasz celláinak kijelöléséhez.

Vagy:

Kattintson az egérrel a kezdő időpont cellájára az egyik csatornán, majd lenyomva húzza az 
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egeret a kívánt időszakasz celláinak kijelöléséhez több csatorna celláin keresztül.

A cellák színe megváltozik.

6. Gépelje be a kivételes nap nevét.

7. Kattintson az [Hozzáadás] gombra a kivételes nap beállításainak hozzáadásához.
A kivételes nap hozzáadódik a listához.
Ha törölni kívánja a bejegyzett kivételes napot, válassza ki a listán, majd nyomja meg a törlés 
[Törlés] gombot.

6.7.3 Események beállítása

6.35. ábra  Az eseménybeállító ablak

1. Hajtsa végre az eseménybeállításokat.

• Bemenet: Megjeleníti az ALARM I/O port számát.
• Bemenet típusa: A riasztást vagy N.O. (munkaáramú) vagy N.C. (nyugvóáramú) státuszban 

lehet beállítani.
• Hozzárendelt kamera: A csatlakoztatott kamera csatornájának kiválasztása az ALARM I/O 

porthoz.
• Riasztás-kimenet: A RELAY-OUT csatlakozó riasztási kimenete számának kiválasztása a 

riasztási jel számára.
• Beállítás: Válassza ki a beállítás számát. A bemenet aktiválása esetén a kamera a 

kiválasztott, előre beállított pozícióba lép, és az ebben a pozícióban levő kamera képe 
jelenik meg a monitoron.

2. Állítsa be a riasztás nyugtázása [Esemény - Riaszt. nyugtázás] opcióit.

• Riasztás ki: Állítsa be vagy a manuális “Manuális” vagy az esemény utáni “Riasztás utáni idő” 
opciót.
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6.7.4 A hálózat beállítása

6.36. ábra  A hálózatbeállító ablak

TCP/IP beállítások

A [DHCP], [IP-cím], [Alhálózati maszk], [Átjáró], [Elsődleges DNS], [Másodlagos DNS] és [TCP/IP 
portszám] menüpontokat a kliensprogrammal nem lehet beállítani. Ezeket a beállításokat a digitális 
képrögzítő berendezés (DVR) rendszermenüjében lehet végrehajtani.

• HTTP-port száma: Írja be a HTTP port számát.

• Sávszélesség-korlát: Adja meg a sávszélességet az adatforgalom szabályozására.

Levelezési beállítások

Itt lehet beállítani a levelezés opcióit.
• Értesítés: Ha bejelöli az értesítést, a berendezés e-mailben értesíti a felhasználót a készülék 

működési adatairól, az értesítési beállításoknak megfelelően.
• SMTP kiszolgáló: Adja meg az SMTP szerver címét. 
• SMTP portszám: Adja meg az SMTP portszámát. Tipikus esetben az SMTP a 25-ös portot 

használja. 
Bizonyos esetekben azonban biztonsági megfontolásból vagy a rugalmasság érdekében indokolt lehet
ezt a portszámot megváltoztatni. Ha szükséges, a port száma megváltoztatható (1 ~ 65535).
• Felhasználónév: Adja meg a felhasználónevet.
• Jelszó: Adja meg a jelszót.
• E-mail cím (1~3): Adja meg a levelezési címet. Maximum három e-mail-cím adható meg.
• TLS: A TLS (Transport Layer Security) funkció használatához be kell jelölni.

Megjegyzés:

Az SMTP szerver, az SMTP portszám, a felhasználónév és a jelszó beállítása 
opcionális. A digitális képrögzítő berendezés közvetlenül, tehát SMTP 
szerver vagy MTA (message transfer agent) közreműködése nélkül is tud 
e-mailt küldeni. Bizonyos esetekben az összes e-mailt egy meghatározott 
SMTP szerverre kell továbbküldeni. Ilyen esetben a szerver hostnevét 
vagy IP címét meg kell adni. Az SMTP beállításaival kapcsolatban további 
információkért forduljon hálózati adminisztrátorához, ill. levelezési 
szolgáltatójához.

Értesítés 

Itt lehet beállítani az értesítés opcióit.

• Érzékelő be: E-mailt küld, ha a bemenet aktiválódik.
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• Nincs videojel: E-mailt küld, ha a kameráról érkező képjel leáll a kábelek szétcsúszása vagy a 
kamera hibás működése miatt. 

• Mozgásérzékleő: E-mailt küld, ha a mozgásérzékelés aktiválódik.

• Be/Ki: E-mailt küld be- és kikapcsoláskor.

• A lemez megtelt: E-mailt küld, ha a merevlemez a rögzítés során megtelt.

• Rendszergazda jelszava megváltozott: E-mailt küld, ha az adminisztrátor jelszava megváltozik.

DDNS (dinamikus domainnév-rendszer)

• Felhasználónév: Adja meg a DDNS-ben regisztrált felhasználónevet.

• Jelszó: Írja be a felhasználó jelszavát.

Megjegyzés:

A DDNS funkciót a TCP 8245 porton a „No-IP” (http://www.no-ip.com/) 
szolgálja ki.
Ha a digitális képrögzítő berendezést a hálózaton tűzfallal használják, a 
TCP 8245 portot ki kell nyitni, hogy a DDNS adatok átjussanak. A tűzfal 
beállításával kapcsolatban további információkért forduljon hálózati 
adminisztrátorához, ill. hálózati szolgáltatójához.

Vészhelyzet

• Értesítés: Értesíti az Alarm Notifi er programot a készülék működési adatairól, az értesítési 
beállításoknak megfelelően.

• IP-cím, Port: Adja meg az IP címet és az IP port számát a számítógépre telepített Alarm Notifi er 
program számára. E funkció számára a gyári portbeállítás a 9002. Bizonyos esetekben azonban 
biztonsági megfontolásból vagy a rugalmasság érdekében indokolt lehet ezt a portszámot 
megváltoztatni. Ha szükséges, a port száma megváltoztatható (1025 ~ 65535). Maximum 9 IP 
cím és IP portszám állítható be.

6.7.5 Rendszerbeállítások

6.37.ábra  A rendszerbeállító ablak

A dátum és idő beállítása

Itt állíthatók be a dátum és idő opciói.

• NTP: Jelölje be, ha NTP (Network Time Protocol) szervert használ a pontos idő beállítására.
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• Adatformátum: Válassza ki a megjelenített dátumformátumot.

• Időzóna: Ez a beállítás nem áll rendelkezésre a Control Center programban.

• Időkiszolgáló: Válassza ki az időszervert.
A digitális képrögzítő berendezés öt nyilvános szerver átlagából nyeri a pontos időt (time.nist.
gov, time-a.nist.gov, time-b.nist.gov, ntp.nasa.gov, clock.isc.org).

• Magán időkiszolgáló: Adja meg a nem nyilvános időszerver IP címét vagy hostnevét.

• Szinkronizálás gyakorisága: Az NTP szerverrel való szinkronizáció gyakorisága 1 nap, 1 óra, 1 
hét vagy 1 hónap lehet.

• Téli/nyári időszámítás: A nyári időszámításhoz be kell jelölni.

- Kezdés: Válassza ki a nyári időszámítás kezdő időpontját.
- Befejezés: Válassza ki a nyári időszámítás befejező időpontját.

Merevlemez

• Felülírás: Válassza ki a felülírásos rögzítés típusát: kikapcsolva, normál partíció, 
eseménypartíció vagy mind (Ki, Normál partíció, Esemény-partíció vagy Minden). A funkció 
akkor áll rendelkezésre, ha a kiválasztott merevlemez teljesen betelt.

• “Megtelt” fi gyelmeztetés: Ha a merevlemez túlcsordul, fi gyelmeztető üzenet jelenik meg.

• Esemény-partíció: Az eseményrögzítésre szolgáló lemezterület beállítása. 

Kijelentkezés

• Autom. kijelentkezé: A kijelentkezési idő beállítása. Az automatikus felhasználói kijelentkezés 
ideje 5, 10, 30 vagy 60 percre állítható.

Hangbeállítások

Itt lehet kiválasztani a hangjelzés opcióit.

• Gomb: A gombok használatakor hangjelzést ad.

• Bemenet: Input aktiválásakor hangjelzést ad.

• MOZGÁS: Mozgás érzékelésekor hangjelzést ad.

• Rendszer: Hangjelzést ad, ha a hűtőventilátor nem kapcsol be, vagy ha a merevlemezen hibás 
szektor van.

A frissítés beállításai

Itt lehet beállítani a frissítés opcióit.

• Selection: A frissíteni kívánt komponensek kiválasztása.

- PTZ protokoll: A PTZ protokoll frissítése.
- Rendszerszoftver: A rendszerszoftver frissítése.

• Method: A frissítés módjának kiválasztása.

- USB: Frissítés USB memóriaegységről.
- Hálózat: Frissítés szerverről.

• Frissítő szerver: Adja meg a frissítést kiszolgáló szerver IP címét.

Megjegyzés:

Ha nem sikerül a frissítést végrehajtani a szerverről, ellenőrizze a frissítést 
kiszolgáló szerver TCP/IP beállításait és IP címét.
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Felhasználók beállítása

Felhasználó hozzáadása

Itt lehet új felhasználót felvenni.

1.  Kattintson a [Hozzáadás] gombra. Megjelenik a felhasználóbeállító ablak. 

2. Gépelje be a felhasználó azonosítóját [Felhaszálói azonosító] és a jelszót [Jelszó]. 

3. Megerősítésképpen írja be ismét a jelszót.

4. Válassza ki a felhasználó jogosultsági szintjét, majd kattintson az [OK]-ra a választás 
megerősítéséhez.

Regisztrált felhasználó szerkesztése

A felhasználó azonosítója, jelszava és jogosultsági szintje megváltoztatható.

1.  Válassza ki a felhasználói azonosítót [Felhaszálói azonosító], és kattintson az “Szerkeszt” 
gombra.

2.  Változtassa meg a felhasználó azonosítóját, jelszavát vagy jogosultsági szintjét, majd kattintson 
az [OK]-ra a választás megerősítéséhez. 

Regisztrált felhasználó törlése

1. Válassza ki a törölni kívánt felhasználói azonosítót [Felhaszálói azonosító] 

2. Kattintson a [Törlés] gombra.

6.8 Távvezérelt export beállítások

A rögzített képeket és audio adatokat átmásolhatja a DVR egységről a számítógépére. Ez a funkció 
adminisztrátorok és haladó felhasználók számára engedélyezett.
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• Helyszín neve: Megjeleníti a kiválasztott helyszín nevét.

• Csatorna: Csatorna/csatornák kiválasztása az adatok exportálásához. Egynél több csatornát 
is kiválaszthat. Kattintson a  ikonra valamennyi kamera kiválasztásához illetve a kiválasztás 
megszüntetéséhez.

• Audio: Be vagy Ki állásba kapcsolás, az audio adatok exportálásához

• Indítás: A másolás indítási dátumának/idejének beállítása

• Befejezés: A másolás befejezési dátumának/idejének beállítása

• Tárolás helye: Megjeleníti az exportált adatok aktuális mentési mappáját. A számítógépén 
kiválaszthatja (vagy létrehozhatja) azt a mappát, amelybe az exportálni kívánt adatokat 
el kívánja menteni. Az alapértelmezett mentési mappa: “C:\Program Files\Bosch Security 
Systems\Divar MR\Exports”. Ha meg kívánja változtatni az exportált adatok mentési mappáját, 
akkor kattintson a  ikonra és jelölje ki az új mappát. 

• Név: Adja meg az exportálandó adatokhoz tartozó fájlnevet. Ha nem ad meg fájlnevet, akkor az 
alapértelmezett név CHx_indítási_idő.exp lesz. 

• Adatok típusa: Kiválaszthatja a menteni kívánt fájl formátumát, amely “Native [*.exp]” 
vagy “AVI” lehet. A Native fájl “*.exp” kiterjesztéssel kerül elmentésre, míg az AVI fájl 
“*.avi” kiterjesztéssel kerül elmentésre. Az elmentett “*.exp” fájl a Divar MR Archive Player 
programmal játszható le, míg az “*.avi” fájl a Windows Media Player-rel vagy egyéb “.avi” fájl 
lejátszó programmal játszható le.

• Export: Kattintson ide az adatok exportálásához a kiválasztott exportálási beállításokkal.

• Mégsem: Kattintson ide az adatok exportálásának megszakításához

• Kilépés: Kattintson ide az ablakból való kilépéshez

Az adatok exportálásának módja

1.  Állítsa be a Csatorna opciókat. Egynél több csatornát is kiválaszthat.

2. Állítsa be az Indítás dátumának/idejének opcióit.

3. Állítsa be a Befejezés dátumának/idejének opcióit.

4. Jelölje ki a mappát a számítógépén, ahová az adatokat exportálni kívánja.

5. Adja meg az exportálandó adatok nevét

6. Válassza ki az adatformátumot.

7. Kattintson az Export gombra az exportálás indításához.
Az exportálás állapota a Státusz oszlopban jelenik meg.

8. Kattintson az Exit gombra az ablakból való kilépéshez.

Megjegyzések:

• Az exportált adatfájl neve a [Csatornaszám_Megadott név.exp (vagy 
“avi”)] séma alapján kerül meghatározásra. 

• Ha nem jelöli ki az exportálási könyvtárat, akkor az exportálási könyvtár 
az alapértelmezett könyvtár lesz, és az indítási idő alapján alkönyvtárak 
létrehozására kerül sor.

• Ha kijelentkezik a hálózatból, akkor az exportálási folyamat befejeződik.
• Ha az exportált adatok méreten nagyobb, mint a számítógépén 

rendelkezésre álló szabad terület, akkor figyelmeztető üzenet jelenik 
meg, és az adatok nem kerülnek exportálásra.

• Ha nem létező adatokhoz adja meg az időt, akkor az exportálási funkció 
nem indul el.

• A figyelmeztető üzenet az alábbi esetekben jelenik meg:
- Ha az indítási dátum/idő és a befejezési dátum/idő megegyezik.
- Ha az indítási dátum/idő későbbi, mint a befejezési dátum/idő.

• Ha az exportálási folyamat közben kilép az export ablakból, akkor az 
exportálást jelző ikon villog az exportálás befejezéséig, ezt követően 
megjelenik az „Export befejezve” ablak.
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7 Kiegészítő programok

7.1 Az Alarm Notifier program

Ha a vészhelyzet menüjében bekapcsolja az értesítést [Be], a rendszer üzenetet küld a beállítómenü 
értesítési beállításainak megfelelően. (Lásd a „3.23.3 Értesítés” alatt.)

1.  A vészhelyzeti program indításához kattintson az [Divar MR Alarm Notifi er] ikonra. 
Az Alarm Notifi er ikonja a tálcán látható, a képernyő jobb alsó sarkában.

7.1. ábra  Az Alarm Notifier ikonja a tálcán

2.  Valahányszor értesítés történik, a képernyő jobb alsó sarkában üzenetablak jelenik meg.
Az üzenetablak 5 másodpercig látható.

7.2. ábra  Az üzenetablak

3. Olvassa el az üzenetet.

4. Kattintson az üzenetablakra öt másodpercen belül, amire megjelenik a beérkező üzenetek 
[Divar MR Alarm Notifi er - Fogadott üzenetek] ablaka.

Vagy:

Kattintson a jobb egérgombbal a programikonra a tálcán, és válassza ki az üzenetablak 
olvasása [Üzenetfiók ellenőrzése] menüpontot a beérkező üzenetek [Divar MR Alarm Notifi er 
- Fogadott üzenetek] megjelenítéséhez.

5. A beérkező üzenetek mindegyikének tárgyát ellenőrizni lehet.

6. A beérkező üzenetek [Divar MR Alarm Notifi er - Fogadott üzenetek] bezárásához kattintson a 
 gombra.
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7.2 Az Alarm Notifier program főképernyője

a b c

d e f g h i

7.3. ábra  A vészhelyzeti program főképernyője

a Megjeleníti az üzenet típusát.

b Megjeleníti az IP címet.

c Megjeleníti a fogadás dátumát és idejét.

d Megjeleníti a portbeállító ablakot.

e Megjeleníti a keresőablakot.

f Frissíti a fogadott üzeneteket a listán.

g A fogadott üzenet részletes megtekintése.

h Törli a kiválasztott üzenetet a listáról.

i Bezárja  a beérkező üzenetek [Divar MR Alarm Notifi er - Fogadott üzenetek] ablakot.
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7.2.1 Portbeállítás

7.4. ábra  A portbeállító ablak

1.  Kattintson a  gombra.
Megjelenik az beállítóablak.

2. Állítsa be a vészhelyzeti programot fi gyelő portot. A port gyári alapbeállítása a 9002-es. 
Bizonyos esetekben azonban biztonsági megfontolásból vagy a rugalmasság érdekében 
indokolt lehet ezt a portszámot megváltoztatni. Ha szükséges, a port száma megváltoztatható 
(1025 ~ 65535).

3. A kilépéshez kattintson az OK gombra.

7.2.3 Keresés az üzenetekben

7.5. ábra  Üzenetkereső ablak

1.  Kattintson a  gombra.
Megjelenik az üzenetkereső ablak.

2. Válassza ki a keresés módját.

• Esemény keresése: Keresés az üzenetekben a kiválasztott eseménytípus szerint.
• Dátum keresése: Keresés a kiválasztott dátum szerint.

3. Kattintson a Keresés gombra.
A keresési üzenet a beérkező üzenetek [Divar MR Alarm Notifi er - Fogadott üzenetek] ablakban 
jelenik meg.
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7.2.4 Üzenet törlése a listáról
1.  Válassza ki a törölni kívánt üzenete(ke)t.

2. Kattintson a  gombra.
Megjelenik a megerősítést kérő ablak.

7.6. ábra  A megerősítést kérő ablak

3. Az üzenet törléséhez kattintson az [Igen]-re.

7.3 Az Archive lejátszó program

Ezzel a programmal lehet lejátszani a számítógépre archivált adatokat. Az Archive lejátszó 
automatikusan a számítógépre kerül a Control Center telepítésekor, illetve az adatok archiválásakor.

7.3.1 Az Archive lejátszó főképernyője

7.7. ábra  Az Archive lejátszó ablaka

• Program Menu.

- Fájl(F)
 > Megnyitás: Az archivált állomány megnyitása.
 > Nyomtatás: Az Archive lejátszó ablakában látható kép nyomtatása.
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 > Kilépés: Kilépés a programból.
- Nyelv(L): Az Archive lejátszó nyelvének kiválasztása.
- Súgó(H)
 > Névjegy: Megjeleníti az Archive lejátszó adatait.

• Vezérlőikonok

-  : A lejátszás pillanatmegállítása.

-  : Megkezdi a lejátszást.

-  : A lejátszás leállítása.
• Vízjel bekapcsolása

Jelölje be a [Vízjel bekapcsolása] opciót. Ha a lejátszott fájl különbözik az eredetileg 
rögzítettől, figyelmeztető ablak jelenik meg.

• Video-információ 

- Fájlnév: Megjeleníti a fájl nevét.
- Video-formátum: Megjeleníti a rögzített adatok képtípusát.
- Idő: Megjeleníti a felvétel rögzítésének dátumát és idejét.
- Felvételi mód: Megjeleníti az adatok elmentésének módját (folyamatos, mozgásérzékeléses 

vagy egyéb).
- Kamera száma: Megjeleníti a rögzített adatokhoz tartozó kameracsatorna számát.

7.3.2 Az adatok lejátszása
1.  Kattintson duplán az [Archive Player] ikonra a számítógépen vagy az [Archive Player] mappára 

a külső USB eszközön. Ha olyan CD vagy DVD lemezt helyez be, amelyre adatokat exportált, az 
Archive lejátszó program automatikusan elindul.
Megjelenik az Archive lejátszó ablaka.

2. Válassza a [Fájl(F)] > [Megnyitás].
Megjelenik a megnyitás ablaka.

7.8. ábra  A megnyitás ablaka

3. Válassza ki az USB eszköz gyökérkönyvtárát, majd a kívánt fájlt.
Példa a lejátszható állomány formátumára: „Csatorna neve_Dátum_Idő.exp”.

4. Kattintson az [Megnyitás] gombra.
A kiválasztott adatok lejátszása automatikusan megkezdődik.
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7.9. ábra  Az Archive lejátszó ablaka

5. A lejátszás leállításához kattintson a  gombra.
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7.4 A Web Viewer program

7.4.1 Bejelentkezés a Web Viewerbe
1. Indítsa el az internetes böngészőt.

2. A címsorba gépelje be: „HTTP://” és a digitális képrögzítő berendezés (DVR) IP címét.

3. Nyomja meg az ENTER-t. Megjelenik a Web Viewer és a távoli bejelentkezés menüje.

7.10. ábra  A távoli bejelentkezés menüje

4. Gépelje be a felhasználó típusát [ Felhasználó típusa] és a jelszót [Jelszó].

5. Kattintson az [OK]-ra.

Megjegyzések:

• Ha a Web Viewer nem jelenik meg, ellenőrizze a digitális képrögzítő 
berendezés (DVR) TCP/IP beállításait.

• Ha első ízben csatlakoztatja a DVR-t, a biztonsági figyelmeztetés ablaka 
jelenik meg. A Web Viewer használatához szükséges program telepí-
téséhez az [Install] gombra kell kattintani a biztonsági figyelmeztetés 
ablakában.
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7.4.2 A Web Viewer használata
A Web Viewer segítségével vezérelni lehet az élő képet.

7.11. ábra  A Web Viewer ablaka

Üzemmódválasztó ikon. Kattintson a PTZ és az élő 
megtekintési mód közötti váltáshoz.

A többképernyős kiválasztás ikonjai. 

Az élő képet megjelenítő ablak.

7.4.3 Az élő képernyő vezérlése
•  Bal egérgomb: A csatorna kiválasztása. Ha duplán kattint a kiválasztott csatornára, a csatorna 

teljes képernyős megjelenítésre vált. Az előző képernyőre való visszatéréshez kattintson ismét 
duplán.

•  Jobb egérgomb: Ha ki akar lépni a teljes képernyős megjelenítésből, a normál képernyőhöz a 
jobb egérgomb kattintásával térhet vissza.
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7.4.4 A PTZ nézet vezérlése

•  Kattintson a  ikonra a PTZ megtekintési módra történő váltáshoz. Megjelenik a PTZ 
virtuális távirányító.

7.12. ábra  A PTZ virtuális távirányító

•  A PTZ kamera a virtuális távirányító gombjaival vezérelhető. 
A további részleteket lásd a „6.5.3 A pásztázás/döntés/zoom funkció használata” alatt.
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8 TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

8.1 Hibaelhárítás

Mielőtt szervizhez fordul, ellenőrizze a hiba lehetséges okát az alábbi útmutatóban.

Hibajelenség Megoldás

A rendszer nem 
kapcsol be.

Ellenőrizze, a tápkábel megfelelően csatlakozik-e.

Ellenőrizze, megfelelő-e a bemeneti feszültség.

Ha a rendszer annak ellenére nem kapcsol be, hogy a tápkábel 
megfelelően van csatlakoztatva, a szervizkirendeltséghez kell fordulni.

A rendszer bekapcsolt, 
de a monitoron nem 
látható kép.

Ellenőrizze, a monitorkábel megfelelően csatlakozik-e.

Győződjön meg róla, hogy a monitor be van kapcsolva.

Ellenőrizze, hogy a DVR képkimeneti kábele megfelelően csatlakozik-e a 
monitorba.

Ellenőrizze a monitortípus kiválasztását (lásd a „3.12 A monitor 
típusának kiválasztása” alatt).

Húzza ki a tápkábelt, majd csatlakoztassa ismét.

A kameraszámok 
megjelennek a 
képernyőn, de a 
kamera képe nem.

Ellenőrizze, hogy a kamera képkimenete megfelelően van-e csatlakoztatva 
a DVR-be.

Ellenőrizze, hogy a kamera tápkábele megfelelően van-e csatlakoztatva.

Ellenőrizze a kamera és a DVR közötti videokábel csatlakoztatását.

Kapcsolja ki a DVR-t, majd kapcsolja be újra.

A kamera képe látható 
a képernyőn, de a 
rendszer nem rögzíti a 
képet.

Ellenőrizze a rögzítési módot a rögzítés beállítómenüjében.

Ellenőrizze a merevlemez státuszát a rendszerinformációs ablakban. Ha 
a felismert lemezstátusz eltér a normálistól, ellenőrizze a merevlemez 
formattálását. 

Ellenőrizze a merevlemezen a rögzítés számára rendelkezésre álló szabad 
területet.

Ellenőrizze a felülírásos rögzítés beállítómenüjében a felülírás beállítását.

Nem lehet keresni a 
rögzített felvételben.

Ellenőrizze, hogy készült-e felvétel abban az időpontban, amelyre a 
keresést végre kívánja hajtani.

Ha nincs rögzített képadat, ellenőrizze a rögzítés módját a rögzítés 
beállítómenüjében.

Ellenőrizze a merevlemez státuszát a rendszerinformációs ablakban. Ha 
a felismert lemezstátusz eltér a normálistól, ellenőrizze a merevlemez 
formattálását.

Ellenőrizze a felhasználó típusát. A „normál” felhasználónak nincs 
jogosultsága keresni.
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Hibajelenség Megoldás

A berendezés nem 
játssza le a képpel 
együtt rögzített 
hangot.

Ellenőrizze, hogy a hangrögzítés megfelelően van-e beállítva azon a 
kamerán, amellyel hangot kíván rögzíteni.

Ellenőrizze, hogy a hangszóró és a hangbemenet (line input) a 
berendezés hátlapján megfelelően van-e csatlakoztatva.

Ellenőrizze, hogy a csatlakoztatott hangszóró megfelelően működik-e.

Egyes kameraképek 
színe furcsa, illetve 
a kép a normálistól 
eltérő formában 
jelenik meg.

Ha a berendezésbe csatlakoztatott kamerával gond van, ellenőrizze, nem 
károsodott-e azáltal, hogy az egyik működésben lévő képkimenetbe egy 
másik kamerát csatlakoztattak.

Ellenőrizze, hogy a berendezésen és a kamerán ugyanaz a képformátum 
van-e beállítva. Aszerint, hogy országa melyik régióba tartozik, a 
kamera vagy a PAL, vagy az NTSC formátumot támogatja. A kamera 
képformátuma a képalkotásra nagy hatással van, így a képadatokat nehéz 
lehet felismerni, ha a berendezésen a beállított képformátum eltér a 
kameráétól.

A képernyőn a kép 
mellett sok a képzaj.

Ellenőrizze, nem a kamera által kiadott képjellel van-e gond. Győződjön 
meg róla, nem károsodott-e a kamera. Ehhez próbáljon ki egy másik 
kamerát, amelyik működő képkimenettel rendelkezik.

Ellenőrizze, a kamera és a DVR közötti videokábelben nincs-e törés, 
téves bekötés vagy zárlat.

Ellenőrizze, nincs-e nagyfeszültségű vezeték a kamera és a DVR 
közötti videokábel közelében. Ez interferenciát okozhat, és ronthatja a 
képminőséget.

Ellenőrizze, hogy a kamera és a DVR közötti videokábel megfelelő 
minőségű videokábel-e. Ha közönséges tápkábelt használnak videokábel 
helyett, képzaj keletkezhet.

A csatlakoztatott 
bemenet nem 
működik.

Ellenőrizze, hogy a kamera beállításaiban megadott bemeneti típus 
megegyezik-e a csatlakoztatott bemenettel.

Ellenőrizze, hogy a berendezésen be van-e állítva a bemenet használata a 
rögzítés beállítómenüjének rögzítési ütemezésében.

Ellenőrizze, hogy a bemenet megfelelően csatlakozik-e az ALARM-I/O 
porthoz.

A csatlakoztatott PTZ 
kamera nem működik.

Ellenőrizze, hogy a berendezésen be van-e állítva a PTZ kamera 
használata a kamera beállítómenüjében.

Ellenőrizze, hogy a PTZ kamera tápkábele megfelelően van-e 
csatlakoztatva.

Ellenőrizze, hogy a PTZ kamera jelkábele megfelelően van-e 
csatlakoztatva.

Ellenőrizze, hogy a kiválasztott csatornán kell-e vezérelni a PTZ kamerát.

Ellenőrizze a felhasználó típusát. A PTZ kamera vezérlésére a „normál” 
felhasználónak nincs jogosultsága.
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Hibajelenség Megoldás

A berendezés által 
küldött e-mail nem 
érkezik meg.

Nincs SMTP szerver beállítva, és az e-mail fogadása nem sikerül.
• Győződjön meg róla, hogy a hálózat megfelelően van beállítva.
• Győződjön meg róla, hogy az e-mail-cím helyesen lett megadva.
• Ellenőrizze a megadott e-mail-cím levélszemét-szűrésének beállításait.

(Ha levélszemét-szűrést állít be, egyes üzenetek automatikusan 
törlődnek, vagy a „spam” levélládába kerülnek.)

• Egyes SMTP levelezési szolgáltatások nem támogatják a privát SMTP 
szerverekről érkező leveleket. Ebben az esetben nyilvános SMTP szervert 
kell használni.

Az e-mail fogadása nem sikerül, jóllehet az SMTP szerver be van állítva.
• Ha az „Ellenőrizze az SMTP információkat, ill. az internetre csatlakozó 

kábelt” [Please check the SMTP information or internet cable] üzenet 
jelenik meg.
- Ellenőrizze az SMTP szerver címét.
- Ellenőrizze az SMTP portszámát (alapbeállítás: 25).
- Ellenőrizze a hálózati beállításokat.

• Ha az „Ellenőrizze a hitelesítési információkat” [Please check the authen-
tication information] üzenet jelenik meg.
- Ellenőrizze a felhasználónevet.
- Ellenőrizze a jelszót.

• Az e-mail fogadása sikertelen, és nincs hibaüzenet.
- Ellenőrizze a fogadó fél e-mail-címét.
- Ellenőrizze, hogy az e-mail nem minősül-e levélszemétnek a fogadó fél 

levelezési beállításai szerint.

A távirányító 
nem működik 
megfelelően.

Ellenőrizze a távirányító elemeit.

Ellenőrizze az azonosító (ID) beállítását a távirányító számára (lásd a „3.24.9 
Rendszer” alatt).

Megjegyzés:

Ha az alábbi tünetek valamelyike jelentkezik:
• Az előlap LED-jei közül valamelyik nem világít.
• A digitális képrögzítő berendezés nem működik megfelelően.

A digitális képrögzítő berendezést újra be kell tölteni a következőképpen:
• Kapcsolja ki a DVR-t, majd néhány másodperc múltán kapcsolja be 

ismét.

Ha a berendezés újratöltés után sem működik megfelelően, a 
szervizkirendeltséghez kell fordulni.



122   hu | TÁJÉKOZTATÓ ADATOK Digitális képrögzítő berendezés

F01U | 2.0 | 2008.12 Használati útmutató Bosch Security Systems

8.2 Támogatott eszközök

8.2.1 Támogatott USB memóriaegységek

Sz. Gyártó Modell Kapacitás  USB verzió

1 Sandisk  Cruzer Micro 256MB / 512MB / 1GB Ver 2.0

2 Sony Ultra Mini USM 256MB / 512MB / 1GB Ver 2.0

3 Transcend JF 120 2.0 256MB / 512MB / 1GB Ver 2.0

4 Imation Mini Drive 256MB / 512MB / 1GB Ver 2.0

8.2.2 Támogatott CD/DVD hordozók 

Gyártó CD-R CD-RW DVD-R DVD-RW DVD+R DVD+RW

Mitsubishi Igen Igen Igen Igen Igen Igen

Imation Igen Igen Igen Igen Igen Igen

Tayioyuden Igen Nem Igen Nem Igen Nem

TDK Igen Nem Igen Igen Igen Igen

Megjegyzés:

A 8 cm-es 1,4 G mini DVD-t a berendezés nem támogatja.

8.2.3 Az egyes eszközök által támogatott funkciók

Eszköz
Azonnali biz-
tonsági men-

tés

Ütemezett biz-
tonsági mentés Exportálás Konfiguráció importálása 

/ exportálása

CD/DVD Igen Nem Igen Nem

USB 
memóriaegység Igen Igen Igen Igen

USB 
merevlemez Igen Igen Igen Igen

Megjegyzés:

Ha USB memóriaegységet vagy USB merevlemezt használ a konfiguráció 
importálásához, ill. exportálásához, a többi külső USB eszköz csatlakozását 
bontani kell.
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8.2.4 Támogatott PTZ kamerák

Protokollnév Gyártó Pásztázás/
döntés  Zoom Fókusztávolság Rekesz Programozás Végighaladás Beállítások

BOSCH BOSCH Igen Igen Igen Igen Igen Igen Igen

PELCO D PELCO Igen Igen Igen Igen Igen Igen Igen

PELCO P PELCO Igen Igen Igen Igen Igen Igen Igen

GANZ_DSCP CBC Igen Igen Igen Igen Igen Igen Igen

GANZ_P360V1 CBC Igen Igen Igen Igen Igen Igen Nem

LG_MULTIX LG Igen Igen Igen Igen Igen Igen Igen

LG_SD168 LG Igen Igen Igen Igen Igen Igen Igen

KALATEL_CYBERDOM KALATEL Igen Igen Igen Igen Igen Igen Nem

PANASONIC_CS850 PANASONIC Igen Igen Igen Igen Igen Igen Igen

SAMSUNG_SCC SAMSUNG Igen Igen Igen Igen Igen Igen Igen
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8.3 Időzónák

Az időzóna neve Az időzóna 
rövidítése Időzóna DST

Eniwetok-atoll, Kwajalein-atoll EK -12:00
Midway-szigetek, Szamoa MIS -11:00
Hawaii HAW -10:00
Alaszka ALA -09:00 -08:00
Pacific Time (USA és Kanada); Tijuana PST -08:00 -07:00
Mountain Time (USA és Kanada), Chihuahua, La Paz, MST -07:00 -06:00
Central Time (USA és Kanada), Saskatchewan, 
Guadalajara, Mexico City, Monterrey, Közép-Amerika CST -06:00 -05:00

Eastern Time (USA és Kanada), Indiana (kelet), Bogotá, 
Lima, Quito EST -05:00 -04:00

Atlantic Time (Kanada), Caracas, La Paz, Santiago AST -04:00
Új-Fundland NWF -03:30 -02:30
Brasilia, Buenos Aires, Georgetown, Grönland BBA -03:00
Közép-atlanti területek MAT -02:00
Azori-szigetek, Zöldfoki-szigetek AZO -01:00
Greenwich Mean Time: Dublin, Edinburgh, Lisszabon, 
London, Casablanca, Monrovia GMT 0 +01:00

Amszterdam, Belgrád, Pozsony, Budapest, Ljubljana, 
Prága, Szarajevó, Szkopje, Varsó, Zágráb, Brüsszel, 
Koppenhága, Madrid, Párizs, Berlin, Bern, Róma, 
Stockholm, Bécs, Nyugat- és Közép-Afrika

AMS +01:00 +02:00

Athén, Isztanbul, Minszk AIM +02:00 +03:00
Bukarest, Kairó, Pretoria, Jeruzsálem, Harare, Pretoria BCP +02:00 +03:00
Helsinki, Riga, Izrael, Kijev, Szófia, Tallinn, Vilnius HRI +02:00 +03:00
Bagdad, Kuvait, Rijád, Nairobi BKR +03:00 +04:00
Moszkva, Szentpétervár, MSV +03:00 +04:00
Teherán THE +03:30 +04:30
Abu-Dzabi, Muscat, Baku, Tbiliszi, Jereván ABT +04:00
Kabul KAB +04:30
Jekatyerinburg, Iszlamabad, Karachi, Taskent EIK +05:00
Bukarest, Calcutta, Madras, Új-Delhi, Chennai, Kolkata BCD +05:30
Almati, Dhaka, Colombo, Astana, Sri Jayawardenepura, 
Novoszibirszk ADC +06:00

Bangkok, Hanoi, Jakarta, Krasznojarszk BHJ +07:00
Peking, Changqing, Hongkong, Uramqi BHU +08:00
Perth, Szingapúr, Taipei, Peking, Chongqing, Hongkong 
Különleges Igazgatású Terület, Urumqi, Kuala Lumpur, 
Irkutszk, Ulánbátor

SST +08:00

Oszaka, Szapporo, Tokió OST +09:00
Szöul, Jakutszk SYA +09:00
Adelaide, Darwin ADA +09:30
Brisbane, Guam, Port Moresby BGP +10:00
Canberra, Melbourne, Sydney CMS +10:00
Hobart, Vlagyivosztok HVL +10:00
Magadan, Salamon-szigetek, Új-Kaledónia MSN +11:00 +12:00
Auckland, Wellington AWE +12:00
Fidzsi-szigetek, Kamcsatka, Marshall-szigetek FKM +12:00    
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8.4 Gyári konfigurációs beállítások

Besorolás Részletek Alapbeállítás
Gyári 

beállítás1szint 2szint 3szint DVR-16K/
DVR-16L

DVR-8K/
DVR-8L

Kamera

Kamera 

Ch

Név Kamera 1 ~ 
Kamera 16

Kamera 1 ~ 
Kamera 8 Igen

Védett Ki Igen
Hang 01 ~ 08, NINCS 01 ~ 04, NINCS Igen

Videobeáll.

Csatorna 01:Név
Fényerő 50 Igen

Kontraszt 50 Igen
Szín 50 Igen

PTZ

Kamera 01:Név
COM-port NINCS Igen
Vezérlő ID 00 Igen
Protokoll Bosch Igen

Átviteli sebesség 9600 Igen
PTZ-teszt

Folyamatos felv.

Ch
Felbontás 352X240 (NTSC), 352X288 (PAL) Igen
Mnőség Normál Igen

Képváltási frekv. 30 IPS (NTSC), 25 IPS (PAL) Igen

Azonnali felv.

Ch
Felbontás 352X240 (NTSC), 352X288 (PAL) Igen
Mnőség Normál Igen

Képváltási frekv. 30 IPS (NTSC), 25 IPS (PAL) Igen

Bemenet felv.

Ch
Felbontás 352X240 (NTSC), 352X288 (PAL) Igen
Mnőség Normál Igen

Képváltási frekv. 30 IPS (NTSC), 25 IPS (PAL) Igen
Előtt Ki Igen

Után 10- mp Igen

Mozgás felv.

Ch
Felbontás 352X240 (NTSC), 352X288 (PAL) Igen
Mnőség Normál Igen

Képváltási frekv. 30 IPS (NTSC), 25 IPS (PAL) Igen
Előtt Ki Igen
Után 10- mp Igen

Video-formátum Video-formátum PAL to EMEA/APR, NTSC to US Nem

Ütemezés

Va. Folyamatos Igen
Hé. Folyamatos Igen
Ke. Folyamatos Igen
Sze. Folyamatos Igen
Csü. Folyamatos Igen
Pé. Folyamatos Igen
Szo. Folyamatos Igen

Kivétel-napok Folyamatos Igen
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Besorolás Részletek Alapbeállítás
Gyári 

beállítás1szint 2szint 3szint DVR-16K/
DVR-16L  

DVR-8K/
DVR-8L

Kijelző

OSD
Nyelv Angol Igen

Kamera neve Be Igen
Kamera állapota Be Igen

Monitor A Lépt. tartási idő 2 - mp Igen

Monitor B
Lépt. tartási idő 2 - mp Igen
Esemény-ablak Ki Igen

Esemény

Bemenet

Be
Bemenet típusa N.O. Igen

Kamera 01~16 01~08 Igen
Jelfogó-kimenet NINCS Igen

Preset NINCS Igen

Mozgás

Kamera 01:Név
Érzékenység 5 Igen

Jelfogó-kimenet NINCS Igen
Terület Be Igen

Riaszt. 
nyugtázás Riaszt. nyugtázás Esemény utáni idő Igen

Hálózat

TCP/IP

DHCP Be Igen
IP-cím ÜRES Igen

Alhálózati maszk ÜRES Igen
Átjáró ÜRES Igen

Elsődleges DNS ÜRES Igen
Másodlagos DNS ÜRES Igen

Távoli ügyfél 
portszáma 9001 Igen

HTTP-port száma 80 Igen
Sávszélesség-korlát 100 Mbps Igen

DDNS
Felhasználónév ÜRES Igen

Jelszó ÜRES Igen

Értesítés

Riasztás be Ki Igen
Mozgásérzékleő Ki Igen
A lemez megtelt Ki Igen

Admin. jelszó 
megváltozott Ki Igen

Nincs videojel Ki Igen
Be/Ki Ki Igen

Levél

Értesítés Ki Igen
SMTP kiszolgáló ÜRES Igen

SMTP port 25 Igen
Felhasználónév ÜRES Igen

Jelszó ÜRES Igen
TLS Ki Igen

E-mail cím 1 ÜRES Igen
E-mail cím 2 ÜRES Igen
E-mail cím 3 ÜRES Igen

Vészhelyzet
Értesítés Ki Igen

IP-cím ÜRES Igen
port 9002 Igen
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Besorolás Részletek Alapbeállítás
Gyári 

beállítás1szint 2szint 3szint DVR-16K/
DVR-16L 

DVR-8K/
DVR-8L

Rendszer

Dátum/Idő

Dátum 2007.01.01 Nem
Idő 0:00 Nem

Dátum formátuma YYYY/MM/DD Igen
Idő formátuma 12 hr Igen

Időzóna GMT Nem
Nyári/téli időszámítás Ki Nem
Nyári/téli időszámítás 

kezdet Jan / 1. / Va / 00 Nem

Nyári/téli időszámítás vég Jan / 1. / Va / 00 Nem

NTP

NTP Ki Igen
Időkiszolgáló Nyilvános kiszolgáló Igen

Magán időkiszolgáló ÜRES Igen
Szinkr. gyakoriság 1 nap Igen

Hangjelző

Bill. jelzőhang Ki Igen
Bem. jelzőhang. Ki Igen
Mozg. jelzőhang Ki Igen

Rendsz. jelzőhang Be Igen

Felhasználó

Sz.
Azonosító ÜRES Nem

Szint Normál felhasználó Nem
Jelszó 000000 Nem

Frissítés
Tétel Rendszer-firmver Igen

Módszer USB Igen
Frissítő kiszolgáló ÜRES Igen

Konfiuráció 
Konfiguráció importálása
Konfiguráció exportálása

Gyári beállítás

Merevlemez

Felülírás Normál partíció Igen
Lemez megtelt 
figyelmeztetés Ki Igen

Eseményfelosztás 20% Nem
Autom. törlés Ki Igen

Formázás Minden Igen

Bizt. mentés

Partíció kijelölése Minden Igen
Ütemezés Ki Igen

Eszköz
Ütemezés indítása 0 Igen
Időtartam dátuma 0 Igen
Időtartam kezdete 0 Igen

Időtartam vége 0 Igen

Rendszer
IR távvezérlő 01 Igen

DVR ID 01 Igen
Felh. autom. kijelentkezés Ki Igen
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8.5 Rögzítési idők táblázata (500 GB-os merevlemez) 

Felbontás 
(NTSC/PAL) Minőség Képszám/mp  

(NTSC/PAL)

Rögzítési idő (óra)

Kép
(NTSC/PAL)

Kép és hang  
(NTSC/PAL)

DVR-8K/
DVR-8L

DVR-16K/
DVR-16L

DVR-8K/
DVR-8L

DVR-16K/
DVR-16L

352x240/
352x288

Leggyengébb

30/25 550/440 275/220 501/401 251/201 

20/20 571/457 285/228 518/415 259/207 

15/12.5 833/666 416/333 726/581 363/290 

7.5/6 1185/948 593/474 979/784 490/392 

5/5 1427/1141 713/571 1139/911 569/455 

3/3 1712/1370 856/685 1313/1051 657/525 

1/1 2703/2162 1352/1081 1828/1462 914/731 

Gyenge

30/25 481/385 241/193 444/355 222/177 

20/20 541/432 270/216 493/395 247/197 

15/12.5 700/560 350/280 623/498 312/249 

7.5/6 963/770 481/385 823/658 411/329 

5/5 1048/838 524/419 884/707 442/354 

3/3 1185/948 593/474 979/784 490/392 

1/1 1926/1541 963/770 1436/1149 718/574 

Normál

30/25 321/257 160/128 304/243 152/121 

20/20 342/274 171/137 323/258 161/129 

15/12.5 550/440 275/220 501/401 251/201 

7.5/6 717/573 358/287 636/509 318/254 

5/5 815/652 408/326 712/570 356/285 

3/3 875/700 438/350 758/606 379/303 

1/1 1401/1121 700/560 1122/898 561/449 

Jó

30/25 241/193 120/96 231/185 115/92 

20/20 278/222 139/111 265/212 132/106 

15/12.5 385/308 193/154 361/288 180/144 

7.5/6 541/432 270/216 493/395 247/197 

5/5 642/514 321/257 576/461 288/231 

3/3 770/616 385/308 678/542 339/271 

1/1 1141/913 571/457 949/759 475/380 

Legjobb

30/25 151/121 76/60 147/118 74/59 

20/20 180/144 90/72 175/140 87/70 

15/12.5 257/205 128/103 246/196 123/98 

7.5/6 376/301 188/150 352/282 176/141 

5/5 471/377 236/188 435/348 217/174 

3/3 535/428 267/214 489/391 244/195 

1/1 820/656 410/328 716/572 358/286 
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Felbontás 
(NTSC/PAL) Minőség

Képszám/
mp 

(NTSC/PAL)

Rögzítési idő (óra) 

Kép 
(NTSC/PAL)

Kép és hang 
(NTSC/PAL)

DVR-8K/
DVR-8L

DVR-16K/
DVR-16L

DVR-8K/
DVR-8L

DVR-16K/
DVR-16L

704x240/
704x288

Leggyengébb

15/15 642/514 321/257 576/461 288/231 

7.5/7.5 906/725 453/363 781/625 390/312 

5/5 1141/913 571/457 949/759 475/380 

3/3 1284/1027 642/514 1046/837 523/418 

1/1 2266/1813 1133/906 1617/1293 808/647 

Gyenge

15/15 593/474 296/237 536/429 268/215 

7.5/7.5 833/666 416/333 726/581 363/290 

5/5 885/708 443/354 765/612 383/306 

3/3 951/761 476/380 814/651 407/326 

1/1 1572/1258 786/629 1230/984 615/492 

Normál

15/15 428/342 214/171 398/318 199/159 

7.5/7.5 571/457 285/228 518/415 259/207 

5/5 634/507 317/254 570/456 285/228 

3/3 700/560 350/280 623/498 312/249 

1/1 1101/880 550/440 921/737 460/368 

Jó

15/15 358/287 179/143 337/270 168/135 

7.5/7.5 481/385 241/193 444/355 222/177 

5/5 541/432 270/216 493/395 247/197 

3/3 593/474 296/237 536/429 268/215 

1/1 923/738 461/369 793/634 396/317 

Legjobb

15/15 208/167 104/83 201/161 100/80 

7.5/7.5 314/252 157/126 298/238 149/119 

5/5 395/316 198/158 369/295 185/148 

3/3 433/346 216/173 402/322 201/161 

1/1 744/595 372/298 658/526 329/263 

704x480/
704x576

Leggyengébb

7.5/7.5 428/342 214/171 398/318 199/159 

5/5 552/442 276/221 503/402 252/201 

3/3 642/514 321/257 576/461 288/231 

1/1 1133/906 566/453 943/755 472/377 

Gyenge

7.5/7.5 390/312 195/156 365/292 182/146 

5/5 463/370 231/185 428/342 214/171 

3/3 507/405 253/203 465/372 233/186 

1/1 786/629 393/314 690/552 345/276 

Normál

7.5/7.5 280/224 140/112 267/214 133/107 

5/5 302/242 151/121 287/229 143/115 

3/3 335/268 167/134 316/253 158/126 

1/1 499/399 249/199 458/367 229/183 
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Felbontás 
(NTSC/PAL) Minőség

Képszám/
mp

(NTSC/PAL)

Rögzítési idő (óra)

Kép
(NTSC/PAL)

Kép és hang 
(NTSC/PAL)

DVR-8K/
DVR-8L

DVR-16K/
DVR-16L

DVR-8K/
DVR-8L

DVR-16K/
DVR-16L

704x480/
704x576

Jó

7.5/7.5 220/176 110/88 212/169 106/85 

5/5 263/211 132/105 252/201 126/101 

3/3 291/233 145/116 276/221 138/111 

1/1 440/352 220/176 408/327 204/163 

Legjobb

7.5/7.5 162/130 81/65 158/126 79/63 

5/5 198/158 99/79 191/153 95/76 

3/3 220/176 110/88 212/169 106/85 

1/1 320/256 160/128 303/242 151/121

Megjegyzés:

A felvételi idők táblázata csak tájékoztató jellegű.
A felvételi idő a megfigyelési környezettől függően eltérő lehet.

8.6 Rögzítési idők táblázata (160 GB-os merevlemez) 

Felbontás 
(NTSC/PAL) Minőség

Képszám/
mp

(NTSC/PAL)

Rögzítési idő (óra)
Video 

(NTSC/PAL)
Video+Audio 
(NTSC/PAL)

DVR-8K/
DVR-8L

DVR-16K/
DVR-16L

DVR-8K/
DVR-8L

DVR-16K/
DVR-16L

352x240/
352x288

Leggyengébb

30/25 176/141 88/70 160/128 80/64 
20/20 183/146 91/73 166/133 83/66 

15/12.5 267/213 133/107 232/186 116/93 
7.5/6 379/303 190/152 313/251 157/125 
5/5 457/365 228/183 364/292 182/146 
3/3 548/438 274/219 420/336 210/168 
1/1 865/692 432/346 585/468 292/234 

Gyenge

30/25 154/123 77/62 142/114 71/57 
20/20 173/138 86/69 158/126 79/63 

15/12.5 224/179 112/90 199/159 100/80 
7.5/6 308/247 154/123 263/211 132/105 
5/5 335/268 168/134 283/226 141/113 
3/3 379/303 190/152 313/251 157/125 
1/1 616/493 308/247 459/368 230/184 

Normál

30/25 103/82 51/41 97/78 49/39 
20/20 110/88 55/44 103/83 52/41 

15/12.5 176/141 88/70 160/128 80/64 
7.5/6 229/183 115/92 203/163 102/81 
5/5 261/209 130/104 228/182 114/91 
3/3 280/224 140/112 243/194 121/97 
1/1 448/359 224/179 359/287 180/144 
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Felbontás 
(NTSC/PAL) Minőség Képszám/mp 

(NTSC/PAL)

Rögzítési idő (óra)

Kép 
(NTSC/PAL)

Kép és hang  
(NTSC/PAL)

DVR-8K/
DVR-8L

DVR-16K/
DVR-16L

DVR-8K/
DVR-8L

DVR-16K/
DVR-16L

352x240/
352x288

Jó

30/25 77/62 39/31 74/59 37/30 

20/20 89/71 44/36 85/68 42/34 

15/12.5 123/99 62/49 115/92 58/46 

7.5/6 173/138 86/69 158/126 79/63 

5/5 205/164 103/82 184/148 92/74 

3/3 247/197 123/99 217/174 108/87 

1/1 365/292 183/146 304/243 152/122 

Legjobb

30/25 48/39 24/19 47/38 24/19 

20/20 58/46 29/23 56/45 28/22 

15/12.5 82/66 41/33 79/63 39/31 

7.5/6 120/96 60/48 113/90 56/45 

5/5 151/121 75/60 139/111 70/56 

3/3 171/137 86/68 156/125 78/63 

1/1 262/210 131/105 229/183 114/92 

704x240/
704x288

Leggyengébb

15/15 205/164 103/82 184/148 92/74 

7.5/7.5 290/232 145/116 250/200 125/100 

5/5 365/292 183/146 304/243 152/122 

3/3 411/329 205/164 335/268 167/134 

1/1 725/580 363/290 517/414 259/207 

Gyenge

15/15 190/152 95/76 172/137 86/69 

7.5/7.5 267/213 133/107 232/186 116/93 

5/5 283/227 142/113 245/196 122/98 

3/3 304/243 152/122 260/208 130/104 

1/1 503/402 252/201 393/315 197/157 

Normál

15/15 137/110 68/55 127/102 64/51 

7.5/7.5 183/146 91/73 166/133 83/66 

5/5 203/162 101/81 182/146 91/73 

3/3 224/179 112/90 199/159 100/80 

1/1 352/282 176/141 295/236 147/118 

Jó

15/15 115/92 57/46 108/86 54/43 

7.5/7.5 154/123 77/62 142/114 71/57 

5/5 173/138 86/69 158/126 79/63 

3/3 190/152 95/76 172/137 86/69 

1/1 295/236 148/118 254/203 127/101 

Legjobb

15/15 67/53 33/27 64/51 32/26 

7.5/7.5 101/80 50/40 95/76 48/38 

5/5 126/101 63/51 118/95 59/47 

3/3 138/111 69/55 129/103 64/51 

1/1 238/191 119/95 210/168 105/84 
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Felbontás 
(NTSC/PAL) Minőség

Képszám/
mp

(NTSC/PAL)

Rögzítési idő (óra) 

Kép  
(NTSC/PAL)

Kép és hang   
(NTSC/PAL)

DVR-8K/
DVR-8L

DVR-16K/
DVR-16L

DVR-8K/
DVR-8L

DVR-16K/
DVR-16L

704x480/
704x576

Leggyengébb

7.5/7.5 137/110 68/55 127/102 64/51 

5/5 177/141 88/71 161/129 80/64 

3/3 205/164 103/82 184/148 92/74 

1/1 363/290 181/145 302/242 151/121 

Gyenge

7.5/7.5 125/100 62/50 117/93 58/47 

5/5 148/118 74/59 137/109 68/55 

3/3 162/130 81/65 149/119 74/60 

1/1 252/201 126/101 221/177 110/88 

Normál

7.5/7.5 90/72 45/36 85/68 43/34 

5/5 97/77 48/39 92/73 46/37 

3/3 107/86 54/43 101/81 51/40 

1/1 160/128 80/64 147/117 73/59 

Jó

7.5/7.5 70/56 35/28 68/54 34/27 

5/5 84/67 42/34 81/64 40/32 

3/3 93/74 47/37 88/71 44/35 

1/1 141/113 70/56 131/105 65/52 

Legjobb

7.5/7.5 52/42 26/21 50/40 25/20 

5/5 63/51 32/25 61/49 31/24 

3/3 70/56 35/28 68/54 34/27 

1/1 102/82 51/41 97/77 48/39 

Megjegyzés:

A felvételi idők táblázata csak tájékoztató jellegű.
A felvételi idő a megfigyelési környezettől függően eltérő lehet.
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8.7 Műszaki jellemzők

Típus DVR-8K/DVR-8L DVR-16K/DVR-16L

Kép

Bemenet
8 16

Kompozit videó 0.5-2Vpp, 75 Ohm, automatikus lezáró 
ellenállás.

Kimenet

Áthurkolás 8 16

A. monitor 
(CVBS)

1 1

1,0 Vpp ± 0,1 V, 75 ohm

A. monitor  
(VGA)

1 1

Analóg RGB 800×600

B. monitor  
(CVBS)

1 1

1,0Vpp±0,1V, 75 Ω

Hang

Bemenet
4 8

Line in, 30 kiloohm.

Kimenet
1 1

Line, 100 kiloohm.

Riasztás

Bemenet
8 16

Optikai csatolású riasztás-bemenet (max. 5 V)

Kimenet
4 8

Jelfogó max. névleges adatok: 30 V vált. fesz., 40 V előfesz.-
szab., 0,5 A folyamatos 10 VA

Riasztás előtti rögzítés 60 mp-ig

Rögzítés
Képkoc-
kaszám 
(/mp)

NTSC
240 kép/ mp-ig @ 352x240
120 kép/ mp-ig @ 704x240
60 kép/ mp-ig @ 704x480

480 kép/ mp-ig @ 352x240
240 kép/ mp-ig @ 704x240
120 kép/ mp-ig @ 704x480

PAL
200 kép/ mp-ig @ 352x288
100 kép/ mp-ig @ 704x288 
50 kép/ mp-ig @ 704x576

400 kép/ mp-ig @ 352x288
200 kép/ mp-ig @ 704x288
100 kép/ mp-ig @ 704x576

Keresés
Lejátszás alatt Gyors előre, gyors hátra, kockázó léptetés

Keresési üzemmódban Dátum és idő, Esemény (mozgás, input), Könyvjelző, „Okos”

Megje- 
lenítés

Képváltási 
frekv. 
(/mp)

NTSC
240 kép / mp

(valós idejű minden 
csatornán)

480 kép / mp
(valós idejű minden csatornán)

PAL
200 kép / mp

(valós idejű minden 
csatornán)

400 kép / mp
(valós idejű minden csatornán)

Többképernyős 
üzemmód 1, 4, 9, 1+5 1, 4, 9, 16, 1+5, 1+7

BELSŐ 
HDD Max. kapacitás 2TB (max. 4 merevlemez)

Bizt. 
mentés

Biztonsági mentés 
illesztőfelülete USB 2.0 (x3), hálózat

Támogatott eszközök USB memóriaegység, CD-RW, DVD-RW, merevlemez

Soros 
illesztő- 
felület

PTZ vezérlő 
illesztőfelület RS-485/ RS-422

Soros illesztőfelület RS-232C (D-SUB9)

Biphase 1 csatlakozó (5 kimenet)
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Típus DVR-8K/DVR-8L DVR-16K/DVR-16L

Hálózat

Hálózati csatlakozás Ethernet 10/100BaseT (RJ-45)

Hálózati adatátviteli 
sebesség 120 kép/ mp-ig @ 352x240

Sávszélesség beállítása Igen

Biztonság
Jelszóvédelem Igen

Felvétel hitelesítése Igen

Tápellátás 100-240 V~, 50/60 Hz

Felvett teljesítmény Max. 80 W (1 merevlemezzel) / max. 120 W (4 
merevlemezzel)

Méretek (Sz x H x M) 430 x 425 x 88 mm / 16.9 x 16.7 x 3.5 inch

Nettó súly (4 merevlemezzel) 9 kg / 19.8lbs

Működési hőmérséklet / 
páratartalom 0 ºC ~ 40 ºC (32 ºF ~ 104 ºF) / 0%RH ~ 80%RH 

Bi-phase

Impedancia Max. 128 Ohm

Túlfeszültség elleni 
védelem ±40V

Max. kábelhossz 1.5 km (0.9 miles)

Billentyűzet kimeneti csatlakozója Megfelel a RS485-nek, max. jelfeszültség ±12 V

DVD-író DVD+R / DVD+RW, DVD-R / DVD-RW, CD-R / CD-RW
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