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1 Bevezetés

1.1 Digitális videofelvevő biztonsági alkalmazásokhoz
A Divar XF olyan video- és hangrögzítő rendszer, amely több video- és hangjelet rögzít, és ezzel 
egyidejűleg az élőképek többképernyős megjelenítését és a lejátszását is biztosítja.
A készülék sokoldalú keresési és lejátszási szolgáltatásokat kínál a tárolt videofelvételek 
megtekintéséhez. A beállítást követően az összes felvétel a háttérben történik anélkül, hogy 
szükség lenne kezelői beavatkozásra. A garantált maximális felvételi sebesség 
másodpercenként és csatornánként 30 (NTSC), illetve 25 (PAL) kép. A felvétel sebessége és 
minősége kameránként választható. Akár négy belső merevlemez is használható a különböző 
tárolási kapacitások biztosításához és rögzítéshez.
A típusok mindegyike számos riasztáskezelő és telemetrikus vezérlési funkcióval rendelkezik. 
A riasztási funkciók közé tartozik bármely kamerabemenetről érkező kép, felhasználó által 
meghatározott részein történő mozgásérzékelése.
A készülék egyszerűen működtethető és programozható az előlapon lévő vezérlőelemekkel, 
egérrel és a képernyőn megjeleníthető menürendszer segítségével. Két monitorkimenet 
biztosítja a teljes képernyős, a négyképes és a többképernyős megjelenítést. A PTZ vezérlés és 
a használat további egyszerűsítése céljából KBD (IntuiKey) billentyűzet is csatlakoztatható.
Hurkolható, automatikus lezárású videobemenetek és -kimenetek, hangbemenetek és -
kimenetek, riasztási bemenetek és -kimenetek, valamint távvezérlési csatlakozók találhatók a 
hátlapon. Két VGA csatlakozó szolgáltatja a kimenetet az A és a B monitor számára. Az NTSC 
vagy PAL rendszerű CVBS és Y/C videokimenet szintén megtalálható. Az A monitor teljes 
képernyős vagy többképernyős digitális képeket jelenít meg, amelyek kimerevíthetők és 
nagyíthatók. A B monitor teljes képernyős élőképeket vagy többképernyős képeket jelenít 
meg.
Hálózatba kapcsolva a Vezérlőközpont számítógépes alkalmazás használható az élőkép 
megtekintéséhez, a lejátszáshoz és a konfiguráláshoz. Egyidejűleg öt felhasználó vezérelhet 
több Divar XF készüléket. A Divar XF hitelességvizsgáló funkciót is tartalmaz mind a helyi, 
mind a távoli lejátszáshoz. Külön PC-lejátszó áll rendelkezésre a biztonságos videofájlok 
lejátszásához. A PC alapú Konfiguráló eszköz program megkönnyíti a készülék telepítését.
A rendelkezésre álló szoftverfejlesztő készlet (SDK) segítségével a Divar XF külső 
kezelőszoftverbe építhető be.

1.1.1 Változatok
A Divar XF több típusa létezik: 8 és 16 csatornás DVD-író opcióval, mindegyik különféle 
tárolási kapacitással. A 8 és 16 csatornás változatok teljesen azonos módon működnek, az 
eltérés a kamera-, hang- és riasztási bemenetek számában, valamint a rendelkezésre álló 
többképernyős nézetek számában van.
Opcionálisan legfeljebb 8 IP-kamera csatlakoztatható (a 8 vagy 16 analóg bemeneti csatornán 
felül). 

1.1.2 Kézikönyvek
A készülékekhez négy kézikönyv tartozik:
– Telepítési kézikönyv - a termék telepítésének részletes ismertetése a telepítők számára.
– Gyorstelepítési útmutató - a termék beállításának és telepítésének rövid áttekintése.
– Kezelési útmutató - a termék működtetésének részletes ismertetése a végfelhasználók 

számára.
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– Vezérlőközpont és Archive Player kezelési útmutató - a Vezérlőközpont és az Archive 
Player szoftver beállításának és működtetésének részletes ismertetése végfelhasználók 
és rendszergazdák számára.

1.1.3 Jellemzők
A Divar XF fontosabb jellemzői:
– 8 vagy 16 hurkolható, automatikus lezárású kamerabemenet
– 8 vagy 16 hangbemenet
– Legfeljebb nyolc IP-kamera támogatása (külön rendelhető)
– Egyidejű rögzítés és lejátszás.
– Belső merevlemezes videotárolás (elölről cserélhető)
– Beépített RAID4 (külön rendelhető)
– 10/100Base-T Ethernet port Ethernet csatlakozáshoz és hálózatba kapcsoláshoz
– Két RS232 soros port a soros kommunikációhoz
– Külső KBD billentyűzetbemenet
– Kettős monitorkimenetek
– Teljes képernyős és különböző többképernyős megjelenítési lehetőségek élőképes és 

lejátszási módban
– Spot monitorkimenet sorozatmegjelenítéssel, többképernyős megjelenítéssel és 

közvetlenül a képernyőn végezhető beállításokkal (OSD)
– Két hangkimenet (kettős monó)
– Mozgásérzékelés
– 8 vagy 16 kontaktus (riasztási) bemenet és 4 riasztási kimenet
– Videojelvesztés észlelése
– Hallható riasztás
– Pásztázás és zoom: kameravezérlés RS485 vagy kétfázisú kapcsolaton keresztül
– Helyi archiválás USB-porton keresztül
– Helyi archiválás beépített DVD-írón keresztül (külön rendelhető)

1.1.4 Képernyőn olvasható súgó
Egyes témakörökhöz képernyőn olvasható súgó tartozik. Egyszerűen nyomja meg a súgó  
gombot az aktuális tevékenységgel kapcsolatos súgószöveg megjelenítéséhez. Nyomja meg az 

Esc  gombot a súgóból való kilépéshez.

1.2 Kicsomagolás
Nézze meg, hogy vannak-e látható károsodások a csomagon. Ha a csomagban lévő bármely 
eszközön valamilyen károsodást észlel, értesítse a szállító céget. Óvatosan bontsa ki a 
csomagot. A benne lévő elektronikus berendezés körültekintő bánásmódot igényel a 
károsodás elkerülése érdekében. Ne kísérelje meg a készülék használatát, ha annak bármely 
része sérült. Ha bármelyik tétel hiányzik, értesítse a vevőszolgálatot vagy a Bosch Security 
Systems kereskedelmi képviselőjét. A készülék szállításához használt kartondoboz a 
legbiztonságosabb tárolóhely. Őrizze meg ezt és az összes többi csomagolóanyagot a későbbi 
használathoz. Ha vissza kellene küldenie a készüléket, akkor az eredeti csomagolóeszközöket 
használja.

1.2.1 A csomag tartalma
Ellenőrizze az alábbi tételek meglétét:
– Digitális videorögzítő (Divar XF 16 vagy Divar XF 8 egység)
– USB-egér
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– Gyorstelepítési útmutató
– Divar XF kezelési útmutató
– Divar XF Vezérlőközpont és Archive Player kezelési útmutató
– Telepítési kézikönyv (ez a kézikönyv)
– 25 tűs D típusú csatlakozó kontaktusokhoz és riasztáshoz
– 15 tűs D típusú csatlakozó (BiPhase PTZ csatlakozásokhoz)
– 3 tűs csavaros csatlakozó (RS485 PTZ csatlakozásokhoz)
– Tápkábel
– Árnyékolt hálózati átkötőkábel (karbantartáshoz vagy teszteléshez)
– Rack-fiókos szerelőegység
– A programokat és az útmutatókat tartalmazó CD-lemez

1.3 Telepítési környezet

1.3.1 Szerelés
A Divar XF alapvetően asztali készülékként használható. Szükség esetén a mellékelt 
szerelőegység segítségével rack-fiókos szekrénybe is beszerelhető.

1.3.2 Szellőzés
Gondoskodjon arról, hogy jól szellőztethető legyen a telepítésre kijelölt hely. Vegye figyelembe 
a készülék burkolatán lévő hűtőnyílásokat, és ne takarja el azokat.

1.3.3 Hőmérséklet
A telepítési hely kijelölésekor vegye figyelembe a környezeti hőmérsékletre vonatkozó 
előírásokat. A megadott üzemi hőmérséklet határértékeit meghaladó szélsőséges meleg vagy 
hideg a készülék hibás működését okozhatja. Ne telepítse a készüléket forró berendezés fölé.

1.3.4 Tápellátás
Gondoskodjon arról, hogy a telepítési helyen stabil legyen az AC tápellátás, és értéke a 
készülék névleges feszültségtartományába essen. Ha a telepítés helyén az AC tápellátásban 
feszültségingadozásra vagy feszültséglökésekre lehet számítani, alkalmazzon 
feszültségszabályozót vagy szünetmentes tápegységet (UPS).

1.4 Csatlakozó berendezések
Egy jellemző rendszer a következő összetevőket tartalmazhatja (ezek nem részei a 
csomagnak):
– Elsődleges monitor a többképernyős megjelenítéshez (A monitor)
– Másodlagos monitor spot/riasztás megjelenítéséhez (B monitor).
– Kamerák 1 Vpp kompozit videojelekkel
– IP-kamerák (lásd a támogatott modellek adatlapját)
– Egy vagy több mikrofon erősítéssel
– Hangerősítő egy, vagy több hangszóróval
– Koaxiális videokábel BNC csatlakozókkal a videojelek csatlakoztatásához

Hangkábel RCA csatlakozókkal a hangjelek csatlakoztatásához.

– Külön AC tápegység a készülék biztonságos leválasztásához (a készüléknek biztonsági 
okokból nincs be- és kikapcsolója)

– KBD billentyűzet
– Számítógép a Vezérlőközpont és a Konfiguráló eszköz alkalmazáshoz
– Pásztázás/zoom vezérlőegységei
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2 Gyorstelepítés
A készülék gyors üzembe helyezéséhez hozza létre az itt leírt csatlakozásokat, majd írja be a 
szükséges adatokat a gyorstelepítési menübe. A gyorstelepítési menü a készülék első 
bekapcsolásakor jelenik meg. A megfelelő adatok beírása után a készülék máris használható.

2.1 Csatlakozók

Ábra 2.1 Hátoldali csatlakozások

2.1.1 Elsődleges csatlakozások
1. Csatlakoztassa a kamerákat a BNC kamerabemenetekhez (automatikus vonallezárásúak).
2. Csatlakoztassa az A monitort a MON A jelű BNC, Y/C vagy VGA (1280x1024 felbontás) 

kimenethez.
3. Csatlakoztassa a (mellékelt) USB-egeret egy USB-porthoz.

2.1.2 Választható csatlakozások
4. Csatlakoztassa a B monitort a MON B jelű BNC, Y/C vagy VGA (1024x768 felbontás) 

kimenethez.
5. Csatlakoztassa a legfeljebb 16 hangjelet az RCA hangbemenetekhez.
6. Csatlakoztassa az RCA hangkimeneteket a monitorhoz vagy hangerősítőhöz.
7. Csatlakoztassa a legfeljebb 16 (riasztási) bemenetet (a mellékelt 25 tűs D típusú 

csatlakozó segítségével).
8. Csatlakoztassa a legfeljebb 4 riasztási kimenetet (a mellékelt 25 tűs D típusú csatlakozó 

segítségével).
9. Csatlakoztassa a hibajelző kimenetet (a mellékelt csavaros csatlakozóadapter 

segítségével).
10. Csatlakoztasson egy IntuiKey billentyűzetet a KBD In aljzatba, és csatlakoztassa (a 

billentyűzethez kapott) lezárót a KBD Out aljzatba.
11. Csatlakoztasson egy Bosch PTZ vezérlőegységet a kétfázisú portra (a mellékelt 15 tűs D 

típusú csatlakozó segítségével).
12. Csatlakoztassa más gyártó PTZ vezérlőegységét az RS485 portra (a mellékelt csavaros 

csatlakozóadapter segítségével).
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13. Csatlakoztassa a hálózatot az Ethernet porton keresztül.

2.1.3 Bekapcsolás
Kapcsolja be az összes csatlakoztatott készüléket.
14. Csatlakoztassa a tápkábelt a készülékhez.

2.2 Használat első alkalommal
A készülék többképernyős megjelenítéssel indul. A Gyorstelepítés menü a készülék első 
bekapcsolásakor jelenik meg. Adja meg az alapvető beállításokat a négy panellapon a készülék 
üzembehelyezéséhez. A Gyorstelepítés menü bezárása után a készülék automatikusan 
megkezdi a rögzítést.
Lépések a Gyorstelepítés menü későbbi megnyitásához:

1. Nyomja meg a menü  gombot.
2. A főmenü megjelenik az A monitoron.
3. Válassza a Konfiguráció, majd a Gyorstelepítés elemet.

Navigálás
Használja a mellékelt USB-egeret. Másik megoldásként használja az előlap következő gombjait:

– Az Enter  gombbal almenüt vagy elemet jelölhet ki.

– A nyílgombok     segítségével egy menü vagy lista elemei között 
lépkedhet.

– Az Esc  gombbal az előző szintre térhet vissza, vagy kikapcsolhatja a menüt.

2.3 Gyorstelepítés menü
A Gyorstelepítés menü négy panellapot tartalmaz: Nemzetközi, Ütemezés, Rögzítés és Hálózat. 
Ezeket a lapokat a Vissza és a Tovább gomb segítségével járhatja be. Az aktív lapon 
végrehajtott változtatások elvetéséhez kattintson a Visszavonás gombra. A Gyorstelepítés 
menüből való kilépéshez kattintson a Bezárás gombra. A Gyorstelepítés beállításai felülírják a 
testre szabott beállításokat. 
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2.3.1 Nemzetközi

Ábra 2.2 Gyorstelepítés menü - Nemzetközi

A következő lap megjelenítéséhez kattintson a Tovább gombra.

Nyelv Jelölje ki a menü nyelvét a listán.

Időzóna Válasszon időzónát a listán.

Időformátum Válassza a 12 órás vagy a 24 órás időformátumot.

Idő Írja be az aktuális időt.

Dátumformátum Válasszon a három dátumformátum közül: az egyikben a hónap (HH), 
a másikban a nap (NN), a harmadikban pedig az évszám (ÉÉÉÉ) áll 
elöl.

Dátum Írja be az aktuális dátumot.
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2.3.2 Ütemezés

Ábra 2.3 Gyorstelepítés - Ütemezés

A jelenleg aktív heti ütemezés grafikus ábrázolása jelenik meg. Az egyes színek a következő 
rendelkezésre álló profilokat jelentik:
– Sárga - 1. profil
– Sötétkék - 2. profil
– Zöld - 3. profil
– Rózsaszín - 4. profil
– Világoskék- 5. profil
– Barna - 6. profil
A Felülírás gombra kattintva megkezdheti a módosítások végrehajtását.
– Jelölje ki a hét kezdő és befejező napját.
– Jelölje ki a hétköznapokon belüli kezdő és befejező időpontot.
– Jelölje ki a hétvégi napokon belüli kezdő és befejező időpontot.
A beállítások módosítása után a grafikus ábrázolás automatikusan frissül.
A következő lap megjelenítéséhez kattintson a Tovább gombra.
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2.3.3 Rögzítés

Ábra 2.4 Gyorstelepítés - Rögzítés

A táblázat egyes profiljaihoz állítsa be a Normál rögzítés felbontását, minőségét és 
képfrekvenciáját. Állítsa be a Riasztás és a Mozgásrögzítés felbontását, minőségét és 
képfrekvenciáját. Ezek a beállítások minden profilra érvényesek. Ha előzőleg speciális 
beállításokat hajtott végre, kattintson a Felülírás gombra, ha azokat le kívánja cserélni a 
Gyorstelepítés beállításaira.
A következő lap megjelenítéséhez kattintson a Tovább gombra.
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2.3.4 Hálózat

Ábra 2.5 Gyorstelepítés - Hálózat

Töltse ki a hálózatban működő készülék viselkedését vezérlő beállításokat.

DVR név Adja meg a készülék hálózatban használt nevét.

DHCP Engedélyezze a DHCP beállítást, ha azt szeretné, hogy a hálózati 
kiszolgáló automatikusan rendeljen IP-címet, alhálózati maszkot és 
alapértelmezett átjárót a készülékhez. Az aktuális értékek 
megjelennek.

IP-cím, Alhálózati 
maszk, 
Alapértelmezett 
átjáró és DNS-
kiszolgáló

Ha a DHCP beállítást nem engedélyezte, adja az IP, az alhálózati 
maszk, az alapértelmezett átjáró és a DNS-kiszolgáló címét.

Sávszélesség-
korlát

A hálózati sávszélesség korlátozásához írjon be egy 0,1 és 100 Mb/s 
közötti értéket.

MAC-cím A MAC-cím írásvédett.

Kábel 
csatlakoztatva

A kábel állapotát mutatja.
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3 Kezelési útmutató
Ez a rész az előlapon lévő gombok funkcióját ismerteti. A rendelkezésre álló funkciók jelszó 
beállításával korlátozhatók. Egyes funkciók használatához szoftverlicencre is szükség lehet.
A rendszergazda a menük lényegesen több funkciójához férhet hozzá.

3.1 Vezérlőelemek az előlapon

Ábra 3.1 Vezérlőelemek az előlapon

3.1.1 Gombok
Az előlapon lévő gombokkal az összes funkció vezérelhető. A gombokon szimbólumok jelzik a 
funkciót. Az inaktív gombok megnyomásakor hangjelzés hallható.

Nyílgombok:

Fel Le Balra Jobbra
– menü üzemmódban a menüelemek vagy az értékek közötti mozgásra szolgálnak
– PTZ üzemmódban a kijelölt kamera pásztázása, döntése és nagyítása vezérelhető a 

nyílgombokkal
– digitális zoom üzemmódban a kijelölt kép látható területeállítható be

 Enter gomb
– almenü vagy menüelem kijelölése, illetve menükön a választás jóváhagyása
– a kijelölt képpanel teljes képernyős megjelenítése többképernyős üzemmódban

 ESC gomb
– visszatérés az előző szinthez, vagy kilépés a menürendszerből mentés nélkül

 Teljes képernyő gomb:
– a teljes képernyős üzemmód bekapcsolása

 Quad nézet gomb:
– a quad üzemmód bekapcsolása.
– Quad üzemmódban váltás az engedélyezett képernyőnézetek között.

 Osztottképes megjelenítés gomb:
– osztottképes üzemmód bekapcsolása.
– Osztottképes üzemmódban váltás az engedélyezett 3x3 és 4x4 képernyők között.

 Digitális zoom gomb:
– az aktív teljes képernyős kamera képének nagyítása

Divar
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 Szekvencia gomb:
– a kamerák megjelenítése sorban egymás után teljes képernyős vagy négyképes 

üzemmódban

 OSD gomb:
– a dátum/idő és a kameraadatok, csak a dátum/idő megjelenítése, illetve egyik sem

 Keresés gomb:
– a dátum és idő szerinti keresés menüjének megnyitása rögzített képek kereséséhez

 PTZ gomb:
– a pásztázás/döntés vagy a pásztázás/zoom üzemmód engedélyezése

 Kimerevítés gomb:
– élőképes üzemmódban a kijelölt kép kimerevítése

 Menü gomb:
– a menürendszer megnyitása.

 Súgó gomb:
– a súgó megtekintése

 Némítás gomb:
– az audiotartalom némítása

 Open/Close gomb:
– nyomja meg a DVD-tálca kinyitásához vagy bezárásához

 Exportálás gomb:
– az exportálás menüjének megnyitása; a gombhoz jelzőfény tartozik

 Monitor gomb:
– váltás az A és a B monitor vezérlése között

 Nyugtázás gomb:
– riasztási esemény nyugtázása; a gombhoz jelzőfény tartozik

 Kamera gombok (1-16):
– az analóg videobemenet teljesképernyős megjelenítése
– újbóli megnyomásakor az IP-kamera (ha csatlakoztatva van) felvételének 

teljesképernyős megjelenítése

 Szünet gomb:
– lejátszás üzemmódban a kép kimerevítése

 Irányváltás gomb:
– élőképes üzemmódban a megjelenített kamerák felvételeinek fordított irányú 

lejátszását indítja;
– lejátszás üzemmódban a fordított irányú lejátszás indítása vagy felgyorsítása;
– szünet üzemmódban lépés visszafelé képkockánként.
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 Lejátszás gomb:
– élőképes üzemmódban a lejátszás folytatása az utoljára választott lejátszási helytől 

kezdve;
– szünet vagy gyors előre/vissza üzemmódban a lejátszás folytatása.

 Gyors előre gomb:
– élőképes üzemmódban a lejátszás indítása egy perccel korábbról;
– lejátszás üzemmódban a lejátszás sebességének növelése;
– szünet üzemmódban lépés előre képkockánként.

 Leállítás gomb:
– lejátszás üzemmódban visszatérés az élőképes üzemmódba.

Megjegyzés:
Az IP-kamera számozása a 8 csatornás modellen 9-cel kezdődik, a 16 csatornás modellen 17-
tel. Így egy 16 csatornás IP-kamerával felszerelt egységen az 1. kameragomb az 1. számú 
analóg kamerát, valamint a 17. számú IP-kamerát választja ki.

3.1.2 Kijelzők
A kijelzők folyamatos világítással és villogással jelzik a különböző működési feltételeket.

 Tápfeszültség - világít, ha a készülék áram alatt van

 A DVD- jelzőfények világítanak, ha az egységben van DVD

 USB - világít, ha USB-memóriaeszköz van csatlakoztatva a készülékhez

 Hálózat - világít, ha egy távoli felhasználó kapcsolódik a készülékhez

 Rögzítés - világít, ha a készülék videofelvételt készít

 Lejátszás - világít, ha a készülék lejátszási üzemmódban van

 A monitor - az A monitor vezérlését jelzi

 B monitor - a B monitor vezérlését jelzi

 Hőmérséklet - villog, ha a belső hőmérséklet az üzemi tartományon kívülre esik

 Riasztás - villog, ha a készülék riasztást észlel

 Mozgás - villog, ha mozgás érzékelhető egy videojelben

 Képvesztés - villog, ha képvesztés észlelhető egy videobemenetnél

 Rendszerhiba - villog, ha rendszerhiba észlelhető

3.2 Vezérlés az egérrel
Az előlapról vezérelhető összes funkció elérhető a mellékelt USB-egérrel is. Az összes 
fontosabb DVR-funkció elérhető a képernyőn megjelenő gombpanelen keresztül. A panel 
megjelenítéséhez (csak az A monitoron) vigye az egérmutatót a képernyő bal alsó sarkába. Az 
ESC gomb megnyomásával eltűnik a képernyőről.
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Ábra 3.2 Képernyőn megjelenő gombpanel

A képernyőn megjelenő gombpanel gombjai és kijelzői ugyanúgy működnek, mint az előlapon 
lévő gombok és kijelzők.

3.3 Képek megtekintése
A készüléknek két, A és B jelű monitorkimenete van. A rendszer beállítása határozza meg, hogy 
ezek a monitorok milyen módon jelenítik meg a képeket. Riasztás vagy mozgás érzékelésekor a 
kamera képe villogó Riasztás/Mozgás kijelzővel jeleníthető meg az A, a B vagy mindkét 
monitoron. Ha több riasztás vagy mozgásérzékelés történik, a kamera képeit a rendszer 
egyesíti egy több képernyőt megjelenítő ablakban az A, a B, vagy mindkét monitoron.

3.3.1 „A” monitor
Az A monitor a készülék elsődleges monitora. Teljes-, quad- vagy többosztású képernyőt jelenít 
meg élőben sugározva vagy visszajátszva az analóg, illetve IP kamerákból érkező képekről. Az 
állapotüzenetek, a riasztási, mozgási és képvesztési figyelmeztetések is ezen a monitoron 
jelennek meg. Ha aktiválva van a menürendszer, akkor az is ezen a monitoron látható.

3.3.2 „B” monitor
A B monitor teljes képernyős-, quad- vagy többosztású analóg kamerából érkező élőképeket 
jelenít meg.

A vezérelni kívánt monitor választása
Megjelenítés vezérlése az A monitoron:

1. Ellenőrizze, hogy világít-e a  lámpa az előlapon.

2. Ha a  nem világít, nyomja meg a monitor  gombot.
Megjelenítés vezérlése a B monitoron:

1. Ellenőrizze, hogy világít-e a  lámpa az előlapon.

2. Ha a  nem világít, nyomja meg a monitor  gombot.

3.3.3 Megtekintés
Az ábra az A és B monitor összes lehetséges nézetét mutatja. Egyes osztott képes nézetek 
letiltásra kerülhettek a telepítéskor. A Divar készülék típusa és a csatlakoztatott kamerák 
száma is befolyásolhatja a rendelkezésre álló többképernyős nézeteket.
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Ábra 3.3 A Divar XF egy, négy, 3x3 és 4x4 kamerakép megjelenítését támogatja

Az osztott képes üzemmódok különböző osztott képes kijelzéseket jeleníthetnek meg, 
amelyek sorrendben is képesek az egyes kamerákhoz tartozó képek bemutatására.

Osztott  nézet
Lépések különböző osztott képes kijelzések megtekintéséhez az A vagy a B monitoron:

1. Nyomja meg az osztott képes nézet  gombot.
– Osztott képes nézetben jelennek meg a kamerák képei az aktív monitoron.
– A kijelölt kamerák gombjai zölden világítanak.

2. A következő programozott osztott képes nézet megjelenítéséhez nyomja meg újra a 

többképernyős  gombot.

– Az osztott képes  gomb minden újabb megnyomásakor az engedélyezett osztott 
képes nézetek jelennek meg egymás után.

Teljes képernyős nézet
Kamera teljes képernyős képének megtekintése:
1. Nyomjon meg egy kameragombot.

– A választott analóg kamera teljes képernyős képe jelenik meg.
– A kijelölt analóg kamera gombja zölden világít.
– Nyomja meg újra a kamera gombot a csatolt IP-kamera megjelenítéséhez.
– A kijelölt IP-kamera gombja narancssárgán világít.

2. Osztott képes üzemmódban az aktív képpanel teljes képernyős megjelenítéséhez nyomja 

meg az Enter  gombot.

Megjegyzés:
Az IP-kamera számozása a 8 csatornás modellen 9-cel kezdődik, a 16 csatornás modellen 17-
tel. Így egy 16 csatornás IP-kamerával felszerelt egységen az 1. kameragomb az 1. számú 
analóg kamerát, valamint a 17. számú IP-kamerát választja ki.

Szekvencia
Különböző kamerák élőképének szekvenciális megtekintése:

1. Nyomja meg a szekvencia  gombot.
– A kameraképek szekvenciája jelenik meg, mindegyik a programozott időtartamig.

2. A szekvenciális megjelenítés leállításához nyomja meg a sorozat  gombot.
– A nagyítás, a többképernyős gomb megnyomása vagy egyetlen kamera választása 

ugyancsak leállítja a szekvenciális megjelenítést.
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Képpanelek hozzárendelése
Kamerák képpanelekhez rendelése osztott képes nézetben:
1. A nyílgombok segítségével jelöljön ki egy képpanelt.
2. Adott kamera képének megjelenítéséhez és az aktív képpanelhez való rendeléséhez 

nyomja meg a kívánt kamera gombját.
3. Másik megoldásként kattintson az egér jobb gombjával egy képpanelre, és a helyi menün 

válassza a kívánt videobemenetet.
A képpanelek végrehajtott hozzárendelése a lejátszás és az élőképes üzemmódra egyaránt 
érvényes.

Kép kimerevítése
Kamera képének kimerevítése az A monitoron:

1. Az aktív képpanel képének kimerevítéséhez nyomja meg a kimerevítés  gombot.

2. Az élőképes megjelenítéshez való visszatéréshez nyomja meg újra a kimerevítés  
gombot.
Másik megoldásként kattintson az egér jobb gombjával, és válassza a helyi menün a 
Kimerevítés vagy a Kimerevítés megszüntetése parancsot.

Ha egy kamera képét teljes képernyős üzemmódban tekinti meg, akkor ezt a képet merevíti ki 
a rendszer. A nagyítás kimerevített képen is használható. Ha másik nézetre vált, az összes 
képnél megszűnik a kimerevítés.

Zoom
Nagyítás videoképen:

1. Nyomja meg a digitális zoom  gombot.
– A kép kétszeres nagyításban jelenik meg.

2. A nyílgombok segítségével jelölje ki a kép megjeleníteni kívánt részét.

3. Nyomja meg újra a digitális zoom  gombot a további nagyításhoz.
– A kép négyszeres nagyításban jelenik meg.

4. A nyílgombok segítségével jelölje ki a kép megjeleníteni kívánt részét.
5. A teljes képhez való visszatéréshez és a nagyítás üzemmódból való kilépéshez nyomja 

meg újra a digitális zoom  gombot.
Másik megoldásként kattintson az egér jobb gombjával, és a nagyítás üzemmód 
engedélyezéséhez vagy tiltásához válassza a helyi menün a Nagyítás vagy a Kilépés a 
nagyításból parancsot. A nagyítás üzemmódban kattintson a képernyő nagyítani kívánt 
területére. Az egér görgetőgombjával nagyíthat vagy kicsinyíthet.

3.4 Élő és tárolt képek

3.4.1 Élőképes üzemmód
Az élőképes üzemmód a készülék normál működési módja, amelyben élőben láthatja a 
kamerák által szolgáltatott képeket. Az élőképes üzemmódból áttérhet lejátszás üzemmódba, 
vagy a rendszermenüre.

3.4.2 Lejátszási funkciók elérése
A lejátszási funkciók eléréséhez jelszó megadására lehet szükség. Ezzel kapcsolatban 
tájékozódjon a rendszergazdánál.
1. A kereséshez a főmenüben kattintson a Keresés ikonra.
2. A legördülő menün válassza az Esemény vagy a Dátum/idő keresését.
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Másik megoldásként nyomja meg a keresés  gombot közvetlenül a dátum/idő keresésének 
elindításához.
Lejátszás üzemmódba a következő gombok valamelyikével léphet:

– Nyomja meg az irányváltás  gombot a megjelenített kamerák felvételeinek fordított 
irányú lejátszásának indításához.

– Nyomja meg a gyors előre  gombot a lejátszás egy perccel korábbról indításához.

– Nyomja meg a lejátszás  gombot a lejátszás folytatásához az utoljára választott 
lejátszási helytől kezdve.

Nyomja meg a leállítás  gombot az élőképes nézethez való visszatéréshez. Minden riasztás 
is visszakapcsol az élőképes nézetbe.

3.4.3 Lejátszás üzemmód
Lejátszás üzemmódban a videovezérlő gombok a következőképpen működnek:

– Nyomja meg az irányváltás  gombot a felvételek fordított irányú lejátszásához. A gomb 
többszöri, ismételt megnyomásával a lehető legnagyobbra növelheti a megjelenítési 
sebességet, amely ezt követően visszaáll a normál sebességre. Szünet üzemmódban 

nyomja meg az irányváltás  gombot a képkockánként való visszafelé lépéshez.

– A kép kimerevítéséhez nyomja meg a szünet  gombot.

– Nyomja meg a gyors előre  gombot a felvételek lejátszásának indításához. A gomb 
többszöri, ismételt megnyomásával a lehető legnagyobbra növelheti a megjelenítési 
sebességet, amely ezt követően visszaáll a normál sebességre. Szünet üzemmódban 

nyomja meg az előre  gombot a képkockánként való előre lépéshez.

– A lejátszás folytatásához nyomja meg a lejátszás  gombot.

Nyomja meg a leállítás  gombot az élőképes nézethez való visszatéréshez. Minden riasztás 
is visszakapcsol az élőképes nézetbe.

3.5 A menürendszer áttekintése
A menün keresztül a készülék használatát segítő különböző funkciókhoz férhet hozzá. Egyes 
menüelemek elérése jelszó megadásához van kötve. A menürendszerhez háromféle módon 
lehet hozzáférni:
– az előlapon lévő gombok,
– USB-egér vagy
– IntuiKey billentyűzet használatával.
Csak a navigálásban és a kiválasztásban vannak apró különbségek a készüléken lévő gombok, 
illetve a billentyűzet vagy az egér használatakor. A menü felépítése minden esetben azonos.
A legfelső szintű menü négy, lenyitható almenüket tartalmazó főmenüből, a súgóból és a 
kilépést biztosító elemből áll.

Ábra 3.4 Főmenü
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Keresés

A Keresés menü két almenüt tartalmaz:
– Dátum/Idő - videofelvételek lejátszása adott dátumtól és időponttól.
– Események keresése - megadott időkereten belüli események keresése.

Ezek az almenük csak lejátszási jogosultsággal érhetők el.

Exportálás

Az Exportálás menü segítségével videoklipet archiválhat USB-memóriaeszközre vagy DVD-re.
Ez az almenü csak exportálási jogosultsággal érhető el.

Konfiguráció

A Konfiguráció menü három almenüt tartalmaz:
– Gyorstelepítés - varázslót nyit meg az alapvető DVR-beállítások megadásához.
– Speciális konfigurálás - a konfigurációs menüt nyitja meg az összes DVR-beállítás 

megadásához.
– Monitorbeállítások - menüt nyit meg a monitorkimenet beállításainak megadásához.
Ezek az almenük csak konfigurációs jogosultsággal érhetők el.

Rendszeradatok

A Rendszeradatok menü két almenüt tartalmaz:
– Állapot - az állapotadatok megtekintése.
– Napló - a rendszernapló megtekintése.

Súgó

Súgószöveg megjelenítése. 

Kilépés

A kijelentkezéshez kattintson ide. 
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3.5.1 Hozzáférés az előlapon lévő gombokkal
A menü megnyitásához nyomja meg a menü  gombot.

– A főmenü megjelenik az A monitoron.

Menü vagy lista elemei között az előlap     nyílgombjaival lépkedhet.

Almenü vagy elem kijelöléséhez használja az Enter  gombot.

Az Esc  gombbal az előző szintre térhet vissza.

Súgószöveg megjelenítéséhez nyomja meg a súgó  gombot.

A menüből való kilépéshez nyomja meg az Esc  gombot.

3.5.2 Hozzáférés az egérrel
A menü megnyitásához vigye a mutatót a képernyő tetejére.

– A főmenü megjelenik az A monitoron.
Menüelem választásához vigye a mutatót az elem fölé, és kattintson a bal gombbal.

3.5.3 Hozzáférés az IntuiKey kezelőegységgel
Nyomja meg a Menü gombot a főmenü megnyitásához. A kezelőegység-joystick-kal bejárhatja a 
menüelemeket.

Menüelem választásához használja az Enter  billentyűt.

3.6 Keresés

Ábra 3.5 Főmenü - Keresés

1. A kereséshez nyissa meg a főmenüt, és válassza a Keresés parancsot.
2. A legördülő menün válassza a Dátum/idő vagy az Esemény keresését.

Másik megoldásként nyomja meg a keresés  gombot közvetlenül a Dátum/idő keresésének 
elindításához.

3.6.1 Dátum/idő keresése

Adja meg a kezdő dátumot és időpontot, majd a lejátszás indításához kattintson az OK 
gombra.
Elindul a megjelenített képpanelek lejátszása.
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Ábra 3.6 Keresés dátum és idő alapján

3.6.2 Esemény keresése

Ábra 3.7 Események keresése menü - Opciók keresése

Keresési feltételek
– A Csatornák pont alatt ellenőrizze a keresendő kamerabemeneteket (az összes 

kiválasztásához jelölje ki a számozás nélküli jelölőnégyzetet). A kiválasztott bemenetek 
kijelölve jelennek meg.

– A Keresés tárgya megadásával kikeresheti a riasztási eseményeket, a mozgással 
kapcsolatos eseményeket, illetve mindkettőt. Az Összes esemény beállításával a keresés 
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nem korlátozódik egyetlen eseménytípusra.
– A Keresés iránya megadásához válassza az Előre beállítást, ha a keresést a kezdő 

időponttól kezdve a záró időpontig kívánja végrehajtani, vagy a Vissza beállítást a 
fordított irányú kereséshez.

– A Kezdési idő és a Záró időpont mezőben adja a keresés időtartamát meghatározó 
dátum- és időadatokat.

– A keresés indításához válassza a Keresés gombot.

Ábra 3.8 Események keresése menü - Eredmények keresése

Találatok
– Először a szűrési feltételeknek megfelelő, a választott dátumhoz és időponthoz 

legközelebb álló felvételek jelennek meg.
– A fel/le nyílgomb segítségével mozoghat a listában. A kijelölt felvétel az előnézeti 

ablakban jelenik meg.

– A kijelölt felvétel teljes képernyős lejátszásához nyomja meg az Enter  gombot.

– A Keresés menühöz való visszatéréshez nyomja meg az Esc  gombot.

3.7 Exportálás

Ábra 3.9 Főmenü - Videofelvétel exportálása
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Az exportálás menüje a főmenüről érhető el. A rögzített kép- és hanganyag adott részeinek 
USB-tárolóeszközre vagy írható DVD-re írását teszi lehetővé. Az exportálás főképernyője a 
csatlakoztatott adathordozóra vonatkozó adatokat és az archiválandó videorészletek listáját 
jeleníti meg.

Ábra 3.10 Videó exportálása menü

– Válasszon memóriaeszközt a Célhely választómezőben. A Hordozó állapota a kijelölt 
memóriaeszköz állapotát jeleníti meg, míg a Szabad hely az archiváláshoz rendelkezésre 
álló területet.
A Törlés választásával törölheti a memóriaeszközön lévő adatokat.

– A archiválandó videorészletek listája jelenik meg.
– A listára videorészlet felvételéhez kattintson a Hozzáadás gombra.
– Írja be az archiválni kívánt videorészlet Kezdési idő és Záró időpont adatát.

Válassza ki az archiválni kívánt kamerák számát (az összes kiválasztásához jelölje ki a 
számozás nélküli jelölőnégyzetet).

A részlet listára helyezéséhez kattintson az OK gombra.

1. Másik videorészlet listára való felvételéhez kattintson a Hozzáadás gombra.
1. A listán lévő videorészlet módosításához jelölje azt ki, és kattintson a Módosítás gombra.
1. A listáról videorészlet eltávolításához jelölje azt ki, és kattintson az Eltávolítás gombra.
Az archívumlistát az archiválási művelet befejeződéséig tárolja a rendszer. A részben felülírt 
vagy a Divar belső merevlemezéről törölt videorészleteket a rendszer eltávolítja a listáról.
– Jelölje be a Hitelességvizsgálat négyzetet, ha a videorészleteket hitelesíteni kívánja az 

archiválás előtt.
– A Hordozó véglegesítés elem melletti jelölőnégyzet bejelölésével biztosítsa, hogy a DVD-

lemez más lejátszókban is olvasható legyen.
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– A videorészletek célhelyre történő írásához válassza az Exportálás indítása műveletet.
– Az archiválási eljárás elvetéséhez válassza az Exportálás vége műveletet.
– A Részletek választásával hibajelentést kap, ha sikertelen a hitelességvizsgálat vagy az 

archiválás.
Ha a videorészletek teljes mérete nagyobb a memóriaeszköz szabad területénél, akkor csak a 
szabad terület méretének megfelelő első részleteket archiválja a rendszer. A kimaradó 
részletek a listán maradnak, így ezek másik eszközre archiválhatók.

3.8 Konfiguráció

Ábra 3.11 Főmenü - Konfiguráció

A Konfiguráció menü a főmenüből érhető el. A Konfiguráció menü három almenüt tartalmaz:
– Gyorstelepítés - megnyit egy varázslót az alapvető beállítások megadásához. További 

információkért lásd: Rész 2 Gyorstelepítés, Oldal 9.
– Speciális konfigurálás - megnyitja a konfigurációs menüt az összes beállítás 

megadásához.
– Monitorbeállítások - megnyit egy menüt a monitor beállításainak megadásához.

3.8.1 Monitorbeállítások

A Monitorbeállítások almenü kijelzőbeállításokat tartalmaz az A és a B monitorra vonatkozóan.

Kijelzés beállításai
Válassza az átlátszó hátteret, ha látni szeretné a menük mögött a kamera kijelzőjét. 
Válassza ki a kiemelt kamera szegélyének színét (fekete, fehér vagy szürke).

Osztott képek
Válassza ki a kívánt osztott képes nézetet.
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Ábra 3.12 Monitorok konfigurálása menü - Szekvencia

Szekvencia
A Szekvencia tartási idő mezőben válassza ki az időszakot, amíg egy kamera látható marad a 
képernyőn. 
Ha kamerabemeneteket kíván hozzáadni a szekvencialistához, nyomja meg a Hozzáadás 
gombot. A Fel vagy Le gombok segítségével tegye azokat a kívánt sorrendbe. Egyetlen elem 
szekvencialistából történő eltávolításához használja az Eltávolítás gombot. Az összes elem 
szekvencialistából történő eltávolításához használja a Törlés gombot.

Eseménymegjel.
Az események képernyőn történő megjelenítéshez jelölje be a Kontaktusbemenet, 
Képvesztés miatti riasztás vagy Mozgásérzékelés jelölőnégyzeteket.
A Kijelzés időtartama mezőben (csak nem riasztási jellegű események) állítsa be azt az 
időtartamot, amíg ezek az események a képernyőn maradnak.

3.9 Rendszeradatok

Ábra 3.13 Főmenü - Rendszeradatok
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A Rendszeradatok menü a főmenüről érhető el. A Rendszeradatok menü két almenüt 
tartalmaz:
– Állapot - az állapotadatok megtekintése.
– Napló - a rendszernapló megtekintése.

3.9.1 Állapot

Az Állapot almenü öt állapotinformációkat megjelenítő lapból áll.

Verzióadatok
A Verzióadatok lapon a telepített firmware-verzió, a sorozatszám és más, a verzióhoz 
kapcsolódó adat látható szervizelési célból.

Tároló állapota
A Tároló állapota lap a lemez méretével, tartalmával kapcsolatos adatokat jelenít meg.

Ábra 3.14 Állapot menü - Tároló állapota

– Legkorábbi felvétel - a lemezen lévő legkorábbi (legrégebbi) felvétel dátumát és 
időpontját jeleníti meg.

– Legkésőbbi felvétel - a lemezen lévő legkésőbbi (legújabb) felvétel dátumát és időpontját 
jeleníti meg.

– Teljes lemezméret - a teljes telepített lemezterületet jeleníti meg.
– RAID állapota - engedélyezve felirat jelenik meg, ha a lemezeket RAID tömbként használja.
– Idő felülírásig kb. - a videofelvétel felülírásáig hátralévő becsült idő.
– Hitelességvizsgálat: rögzített hang- és videoanyag hitelességének vizsgálata.
– Telepített merevlemezek - állapotáttekintés a telepített merevlemezekről.
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Videojelek
A videojelek lap a rendszer videomódját (PAL/NTSC) és a videobemenetek állapotát jeleníti 
meg.

Rögzítés állapota
Jelenlegi rögzítési profil - megjeleníti az aktuális profilt
Riasztás a bemenetnél - megjeleníti azokat a bemeneteket, amelyek riasztásrögzítési módban 
vannak
Mozgás a bemenetnél - megjeleníti azokat a bemeneteket, amelyek mozgásrögzítési módban 
vannak
Jelenlegi rögzítési állapot - megjeleníti az egyes bemeneteknél a video- és hangfelvétel 
állapotát és módját

Érzékelők
A hőmérséklet- és feszültségérzékelő aktuális értékeit jeleníti meg. Ha a hőmérsékleti szintek a 
normál tartományon kívül esnek, a megjelenített értékek sárgán láthatók. Ennek 
előfordulásakor ellenőrizze a környezeti hőmérsékletet a javasolt értékekhez képest, valamint 
a megfelelő szellőzést. Ha a hőmérséklet elér egy kritikus szintet, az egység automatikusan 
kikapcsol. A készülék újraindításához húzza ki a konnektorból a tápkábelt, várjon legalább 30 
másodpercig, majd csatlakoztassa újra a tápkábelt.

Táblázat 3.1 Hőmérséklet-érzékelők

Táblázat 3.2 Tápellátási szintek

3.9.2 Napló

A napló menü a kiszűrt rendszeresemények megjelenítésére szolgál.

Naplószűrő
Különböző szűrőfeltételek beállítása különféle rendszeresemények kereséséhez megadott 
időtartamban.

Érzékelő neve Alsó 
határérték

Felső határérték

Processzor 5 °C 100 °C

Levegőbemenet 5 °C 45 °C

Szellőzőnyílás 5 °C 55 °C

Merevlemez #1 5 °C 55 °C

Merevlemez #2 5 °C 55 °C

Merevlemez #3 5 °C 55 °C

Merevlemez #4 5 °C 55 °C

Feszültségszint Alsó 
határérték

Felső határérték

12 V 10,8 V 13,2 V

5 V 4,7 V 5,3 V

3,3 V 3,1 V 3,5 V



Divar XF  Kezelési útmutató | hu 31

Bosch Security Systems Kezelési útmutató F.01U.135.431 | 2.5 | 2009.08

Ábra 3.15 Napló menü - Naplószűrő

– Adja meg a kezdési időt és véget.
– Jelölje ki, hogy mely rendszereseményeket szeretné látni.
– Naplótartalmak - megjeleníti a legkorábbi és legutóbbi naplótartalmakat.
– Megjelenítés - erre kattintva megjelennek az eredmények.

Naplózási eredmények
A Dátum, Időpont és az Esemény típusának megjelenítése a különböző 
rendszereseményeknél. A kijelölt esemény video-előnézeti képernyője is megjelenik, ha ez 
lehetséges.

3.10 Eseménykezelés
Különböző típusú események lehetnek hatással a készülék működésére. Ezek az események a 
következők:
– az egységre alkalmazott kontaktusbemeneti jel;
– mozgásérzékelés egy kamera jelében;
– képvesztés valamelyik kameránál;
– belső riasztás magától az egységtől (pl. lemezhiba, hőmérsékleti riasztás).
A készülék programozásától függ az, hogy miként reagál ezekre az eseményekre.
Egy esemény az egység működésének megfelelően módosulhat, és amennyiben riasztásról van 
szó, felhasználói beavatkozást igényelhet.

Háttéresemények
Az események úgy módosíthatják a háttérben végrehajtott feladatokat, hogy azt a felhasználó 
észre sem veszi. Így például a készülék a felhasználó számára észrevétlenül módosíthatja a 
rögzítési sebességet, bekapcsolhat egy kimeneti relét, vagy naplózhat egy eseményt. Az 
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egységet úgy is lehet konfigurálni, hogy a felvétel egy esemény aktiválása esetén 
megkezdődjön, illetve hogy módosítsa a kameraképek megjelenítésének módját a 
monitorokon, felhasználói beavatkozás nélkül.

3.10.1 Riasztások
Az egység a következő módon reagál a riasztásra:
– Hangjelzés hallható.
– Állapotüzenet jelenik meg.
– Riasztási ikon jelenik meg.
– A képpanel szegélyének színe vörösre változik.

– A riasztás , a mozgás  vagy a képvesztés  jelzőfénye villog.

– A  gomb jelzőfénye villog.
– Bekapcsol egy kimeneti relé.
– Megváltoznak a monitorokon a nézetmódok.
– A vezérelhető kamera beállhat egy előre megadott helyzetbe.
– Megváltoznak a rögzítési feltételek.
– A készülék az előre meghatározott profilok segítségével módosítja a működésmódját.

A riasztás nyugtázása

A riasztás nyugtázásához nyomja meg a nyugtázás  gombot.
– A hangjelzés elhallgat.

– A riasztás és a  jelzőfénye kialszik.
– Eltűnik a riasztási állapotüzenet.
– Visszaáll az utoljára használt nézetmód.

A riasztás ikonja mindaddig látható marad, amíg aktív a riasztást kiváltó bemenet.
Ha nem történik meg a riasztás nyugtázása, akkor a hangjelzés a megtartási idő eltelte után 
kikapcsol, de a riasztás továbbra is igényli a nyugtázást.

Ha engedélyezve van az automatikus nyugtázás, akkor a hangjelzés, valamint a riasztás  és 

a  jelzőfénye a megtartási idő eltelte után kikapcsol.
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3.10.2 Kontaktusbemenetek

Ha egy kontaktusbemenet riasztást vált ki
– Az A és B monitor egy sor előre kiválasztott kamera képének megjelenítésére képes.
– A monitor: a megjelenített képpanelek körüli szegély vörös színű lesz. A riasztás ikon 

megjelenik a megfelelő képpanelen. Riasztási állapotüzenet jelenik meg.

– Megszólal a riasztás hangjelzője. A riasztás  és a  jelzőfénye villog.
– A vezérelhető kamerák beállhatnak egy előre megadott helyzetbe.

3.10.3 Mozgásesemények

Ha egy mozgásérzékelő jel vált ki egy eseményt
– Az „A” és „B” monitor közötti átkapcsolással meg lehet jeleníteni a mozgási eseményeket.
– A mozgás ikon megjelenik a megfelelő képpanelen. Riasztási állapotüzenet jelenik meg.

– A mozgás ( ) jelzőfénye az előlapon villog.

3.10.4 Képvesztés miatti riasztás

Ha egy videojel elvesztése vált ki riasztást:
Az A vagy a B monitor beállítható úgy, hogy megjeleníthesse a videovesztési jelet.
– Az egyik vagy mindkét monitor többképernyős nézetbe kapcsolhat. Az elvesztett kamera 

jele fekete képpanelként jelenik meg a képvesztési üzenettel. Az A monitoron az 
elvesztett videojelű kamera körüli szegély vörös színű lesz. Riasztási állapotüzenet jelenik 
meg.

– Megszólal a riasztás hangjelzője.

– A képvesztés  és a  jelzőfénye villog.

Képvesztésből származó riasztás nyugtázása

Nyomja meg a nyugtázás  gombot a képvesztésből származó riasztás 
nyugtázásához.

– A hangjelzés elhallgat.

– A képvesztés  és a  jelzőfénye kialszik.
– Eltűnik a riasztási állapotüzenet.
– Visszaáll az utoljára használt nézetmód.

Ha látható az elvesztett videojelű kamera, akkor a fekete képpanel és a képvesztés üzenete 
mindaddig megjelenítve marad, amíg vissza nem tér a videojel.
Ha nem történik meg a riasztás nyugtázása, akkor a hangjelzés a megtartási idő eltelte után 
kikapcsol, de a riasztás továbbra is igényli a nyugtázást.

Ha engedélyezve van az automatikus nyugtázás, akkor a hangjelzés, valamint a képvesztés  

és a  jelzőfénye a megtartási idő eltelte után kikapcsol.
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