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1  Veiligheid

1.1  Belangrijke veiligheidsinstructies

Lees en houd u aan alle volgende veiligheidsinstructies en bewaar ze voor toekomstig gebruik. Neem 
alle waarschuwingen op het apparaat en in de bedieningshandleiding in acht voordat u het apparaat 
in bedrijf stelt.

1.  Reinigen - Ontkoppel het apparaat van het stopcontact voordat u het reinigt. Volg alle 
aanwijzingen op die bij het apparaat zijn geleverd. Meestal is het gebruik van een droge doek 
voor het reinigen voldoende maar u mag ook een licht bevochtigde pluisvrije doek of zeem 
gebruiken. Gebruik geen vloeibare reinigingsmiddelen of spuitbussen met reinigingsmiddel.

2.  Warmtebronnen - Plaats het apparaat niet in de buurt van warmtebronnen als radiatoren, 
verwarmingsapparaten, kachels en andere apparaten (inclusief versterkers) die warmte produ-
ceren.

3.  Ventilatie - Alle openingen in de kast van het apparaat zijn voor ventilatie bedoeld om overver-
hitting te voorkomen en een betrouwbare werking te verzekeren. U mag deze openingen niet 
blokkeren of bedekken. Plaats het apparaat niet in een kast tenzij u voor een goede ventilatie 
zorgt of ervoor zorgt dat de aanwijzingen van de fabrikant zijn opgevolgd.

4.  Water - Gebruik het apparaat niet in de buurt van water, bijvoorbeeld in de buurt van een 
badkuip, wasbak, gootsteen, wasmand, in een vochtige of natte kelder, in de buurt van een 
zwembad, in een openluchtinstallatie of op een plaats die aangemerkt is als nat. Stel het 
apparaat niet bloot aan regen of vocht om het risico van brand en kortsluiting te vermijden.

5.  Binnendringende voorwerpen en vloeistoffen - Steek nooit ongeacht welk voorwerp door 
openingen in de kast van het apparaat omdat u hierdoor contact kunt maken met gevaarlijk 
hoge spanningen en zekeringen die brand of een elektrische schok kunnen veroorzaken. Knoei 
nooit ongeacht welke vloeistof op het apparaat. Plaats geen met vloeistof gevulde voorwerpen 
zoals vazen of koppen op het apparaat.

6.  Bliksem - Trek de netvoedingskabel van het apparaat uit het stopcontact en verbreek de 
verbinding met het kabelsysteem wanneer u onweer verwacht en wanneer u het apparaat 
gedurende langere tijd zonder toezicht niet gebruikt. Hierdoor voorkomt u beschadiging van 
het apparaat door blikseminslag en stroomstoten op het elektriciteitsnet.

7.  Bedieningsknoppen instellen - U mag alleen de bedieningsknoppen gebruiken die in deze 
bedieningshandleiding zijn aangegeven. Door andere bedieningsknoppen verkeerd te gebrui-
ken kunt u het apparaat beschadigen. Het gebruik van andere bedieningsknoppen en instellin-
gen of de uitvoering van andere procedures dan die welke deze handleiding voorschrijft, kan 
leiden tot blootstelling aan gevaarlijke straling.

8.  Overbelasting - Voorkom overbelasting van aansluitingen en verlengkabels. Hierdoor kan 
brand en kortsluiting ontstaan.

9.  Bescherming van de netvoedingskabel en de netstekker - Bescherm de netstekker en de 
netvoedingskabel tegen betreden, afklemmen door voorwerpen die erop of bij stopcontac-
ten ertegen worden geplaatst en het aansluitpunt ervan op het apparaat. Voor apparaten die 
bedoeld zijn voor 230 VAC 50 Hz-energienetten moeten de ingaande en uitgaande netvoeding-
skabels voldoen aan de voorschriften van de nieuwste versies van IEC Publicatie 227 of IEC 
Publicatie 245.

10.  Verbreken van de voeding - Apparaten met of zonder AAN/UIT-schakelaar krijgen spanning 
wanneer de netvoedingskabel in een netstopcontact wordt bevestigd. Het afkoppelen van de 
netvoedingskabel is de enige manier om alle aangesloten apparaten stroomloos te maken. 

11.  Voedingsbronnen - Het apparaat mag uitsluitend worden aangesloten op het type 
voedingsbron dat op het typeplaatje is aangegeven. Maak voordat u verder gaat de 
netvoedingskabel stroomloos voordat u deze op het apparaat aansluit.

12.  Herstellen - Voer eventuele reparaties van het apparaat nooit zelf uit. Door het openen of 
verwijderen van sluitplaten komt u bloot te staan aan gevaarlijke spanningvoerende onderde-
len en andere risico’s. Laat het onderhoud en eventuele reparaties over aan een deskundige 
onderhoudstechnicus.
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13.  Repareren van schade - Ontkoppel het apparaat van het stopcontact en geef reparaties in 
handen van een deskundige servicetechnicus wanneer het apparaat door een van de volgende 
oorzaken beschadigd is:
–  de netvoedingskabel of de netstekker is beschadigd;
–  het apparaat heeft blootgestaan aan vocht, water en/of ongunstige weersomstan-

digheden (regen, sneeuw enzovoort);
–  er is vloeistof in of op de apparatuur geknoeid;
–  een voorwerp is op het apparaat gevallen;
–  het apparaat is gevallen of de kast van het apparaat is beschadigd;
–  het apparaat werkt anders dan normaal;
–  het apparaat werkt niet normaal hoewel ik als gebruiker de bedieningshandleiding stipt 

opvolg.
14.  Reserveonderdelen - Zie erop toe dat de servicetechnicus de reserveonderdelen gebruikt 

die door de fabrikant zijn voorgeschreven of dat de gebruikte reserveonderdelen dezelfde 
eigenschappen hebben als de originele onderdelen. Het gebruik van niet door de fabrikant 
goedgekeurde vervangende onderdelen kan uw garantie ongeldig maken en de oorzaak zijn 
van brand, kortsluiting en andere gevaarlijke situaties.

15.  Veiligheidscontrole - Nadat een onderhoudsbeurt of reparatie aan het apparaat zijn 
uitgevoerd moeten veiligheidscontroles worden uitgevoerd zodat u zeker kunt zijn van een 
onberispelijke werking van het apparaat.

16.  Installatie - U moet het apparaat in overeenstemming met de aanwijzingen van de fabrikant 
en de betreffende plaatselijke voorschriften installeren.

17.  Randapparaten, aanpassingen en wijzigingen - Gebruik uitsluitend de randapparaten en toe-
behoren die de fabrikant voorschrijft. Alle aanpassingen en wijzigingen van het apparaat die 
niet nadrukkelijk door Bosch zijn goedgekeurd kunnen de garantie of, in het geval van een 
toestemmingsovereenkomst, de bevoegdheid tot het bedienen van de apparatuur ongeldig 
maken.

1.2  Veiligheidsvoorzieningen

GEVAAR! Ernstig risico:
Dit symbool wijst op onmiddellijk levensgevaar zoals een 
“Gevaarlijke spanning” in het product,
deze waarschuwing te veronachtzamen loopt u het risico van een 
elektrische schok en ernstig of dodelijk lichamelijk letsel.  

WAARSCHUWING! Middelmatig risico:
Wijst op een mogelijk gevaarlijke situatie.
deze waarschuwing te veronachtzamen loopt u het risico van 
ernstig of dodelijk lichamelijk letsel.

VOORZICHTIG! Middelmatig risico:
Wijst op een mogelijk gevaarlijke situatie.
deze waarschuwing te veronachtzamen loopt u het risico van licht 
of middelmatig lichamelijk letsel.
Wijst u op belangrijke aanwijzingen die bij het apparaat worden 
verstrekt.

VOORZICHTIG! Gering risico: (zonder waarschuwingssymbool 
i.v.m. veiligheid)
Wijst op een mogelijk gevaarlijke situatie.
deze waarschuwing te veronachtzamen loopt u het risico van 
beschadiging van uw bezittingen en beschadiging van het 
apparaat.
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LET OP!
Dit symbool wijst op informatie of bedrijfsbeleid die direct 
of indirect betrekking hebben op de veiligheid van de 
medewerkers van het bedrijf of de beveiliging van persoonlijke of 
bedrijfsbezittingen.

1.3  Belangrijke mededelingen

Toebehoren - Plaats het apparaat niet op een onstabiele voet, statief, beugel of constructie. Het 
apparaat kan vallen en daardoor ernstig letsel veroorzaken en/of zelf ernstige schade oplopen. 
Gebruik het apparaat alleen op de wagen, het statief, de beugel of de tafel die de fabrikant heeft 
geadviseerd. Wees bij gebruik van een wagen met apparatuur uiterst voorzichtig bij het verplaatsen 
ervan om verwondingen door kantelen te voorkomen. Plotseling stoppen, teveel kracht zetten en 
ongelijkmatige oppervlakken kunnen leiden tot het kantelen van de combinatie van de wagen met 
het apparaat. Monteer het apparaat volgens de aanwijzingen van de fabrikant.
Dubbelpolige voedingsschakelaar - Neem in de elektrische installatie van het gebouw een 
Dubbelpolige voedingsschakelaar op met een contactscheiding van ten minste 3 mm in elke pool. 
Als het nodig is de kast van het apparaat voor onderhoud of andere ingrepen te openen, gebruik dan 
deze Dubbelpolige schakelaar als hoofdstroomverbreker om het apparaat stroomloos te maken.
Batterij vervangen - In de kast van het apparaat is een lithiumbatterij aanwezig. Vervang de bat-
terij zoals in de handleiding aangegeven om het risico van explosie te voorkomen. Batterijen/accu’s 
mogen alleen door hetzelfde of een gelijkwaardig, door de fabrikant geadviseerd type worden ver-
vangen. Doe de uitgewerkte batterij op een milieuvriendelijke manier weg. Laat het onderhoud en 
eventuele reparaties over aan een deskundige onderhoudstechnicus.

VOORZICHTIG!
Klasse I laserproduct.
Onzichtbare laserstraling wanneer het apparaat geopend is. 
Vermijd blootstelling aan de straal.

Deze waarschuwing geldt alleen voor modellen met ingebouwde dvd-brander die van een 
goedgekeurde laser van Klasse I zijn voorzien.
Coax aarding:
–  Als u een extern kabelsysteem op het apparaat aansluit moet het kabelsysteem geaard wor-

den.
–  Sluit openluchtapparatuur pas op de ingangen van het apparaat aan nadat de aardstekker van 

het apparaat op een geaard stopcontact is aangesloten of de aardterminal van het apparaat 
correct geaard is.

–  Ontkoppel de ingangsconnectoren van de unit van openluchtapparatuur voordat u de aard-
stekker of de aardterminal ontkoppelt.

–  Volg de juiste veiligheidsmaatregelen op zoals het aarden van elk openluchtapparaat dat op 
dit apparaat wordt aangesloten.

Het volgende geldt uitsluitend voor modellen bestemd voor de Verenigde Staten – Hoofdstuk 810 
van de National Electrical Code, ANSI/NFPA No.70, geeft informatie over de juiste aarding van de 
montage- en ondersteuningsstructuur, de aarding van de coaxiaalkabel aan een ontladingsapparaat, 
de afmetingen van de aardgeleiders, de plaats van het ontladingsapparaat, de aansluiting op de 
aardelektroden en de eisen waaraan de aardelektroden moeten voldoen.

LET OP!
Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor gebruik op openbaar 
toegankelijke plaatsen.
De federale wetgeving van de Verenigde Staten verbiedt het 
heimelijk opnemen van mondelinge communicatie.

Opruimen - Uw Bosch product is ontwikkeld en gefabriceerd van materialen van hoge kwaliteit en 
met componenten die regenereerbaar en herbruikbaar zijn. Dit symbool betekent dat elektrische 
en elektronische apparaten die het einde van hun nuttige levensduur hebben bereikt moeten wor-
den verzameld en gescheiden van huishoudelijk afval moeten worden weggedaan. Voor niet langer 
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gebruikte elektronische en elektrische producten zijn doorgaans gescheiden inzamelvoorzieningen 
beschikbaar. Lever deze apparaten daarom aan het einde van hun nuttige levensduur in bij een 
erkend inzamelpunt voor regenereerbare grondstoffen en materialen dat voldoet aan de Europese 
richtlijn 2002/96/EC.
Milieuverklaring - Bosch erkent nadrukkelijk het belang van milieubewust handelen. Dit apparaat is 
ontworpen met een maximaal respect voor het milieu.
Elektrostatisch gevoelig apparaat - Wij adviseren bij het hanteren van dit apparaat de juiste CMOS/
MOS-FET voorzorgsmaatregelen te nemen om elektrostatische ontladingen te voorkomen.
LET OP: Draag de vereiste geaarde polsbanden en neem de aangewezen ESD-veiligheidsmaatregelen 
in acht bij het hanteren van elektrostatisch gevoelige printplaten.
Zekeringwaarde - Om de veiligheid van het apparaat te beschermen moet de beveiliging van het 
aftakcircuit gezekerd worden met een maximale zekeringwaarde van 16 A. Deze moet beantwoorden 
aan NEC800 (CEC Hoofdstuk 60).
Aarding en polarisatie – Dit apparaat kan voorzien zijn van een gepolariseerde stekker voor 
wisselstroomleidingen (een stekker met twee platte stekkerpennen waarvan de ene breder is dan de 
andere). Door deze veiligheidsvoorziening past de stekker slechts op één manier in het 
stopcontact. Als u de stekker niet volledig in het stopcontact kunt steken, laat dan een erkende 
plaatselijke elektricien het verouderde stopcontact vervangen. Maak de beveiligingsconstructie van 
een gepolariseerde stekker niet onklaar.
Ook is het mogelijk dat het apparaat voorzien is van een driepolige geaarde stekker (een stekker 
met een derde pen voor aarding). Door deze veiligheidsvoorziening past de stekker slechts op één 
manier in het geaarde stopcontact. Als u de stekker niet volledig in het stopcontact kunt steken, laat 
dan een erkende plaatselijke elektricien het verouderde stopcontact vervangen.  
Maak de beveiligingsconstructie van een geaarde stekker niet onklaar.
Verplaatsen - Sluit de stroomvoorziening af voordat u het apparaat verplaatst. Verplaats het appa-
raat voorzichtig. Door ruwe behandeling of schokken kunnen het apparaat en de hardeschijfstations 
beschadigd worden.
Van buiten komende signalen - De installatie voor externe signalen, speciaal wat betreft de afstand 
ten opzichte van hoogspanningsleidingen, bliksemafleiders en stootspanningsbeveiligingen, moet 
beantwoorden aan NEC725 en NEC800 (CEC-voorschrift 16-224 en CEC hoofdstuk 60).
Permanent aangesloten apparatuur - Wij adviseren u in de elektrische bedrading van het gebouw 
een gemakkelijk bereikbare stroomonderbreker op te nemen.
Met stekkers aansluitbare apparatuur - Installeer de contactdoos in de buurt van de apparatuur 
zodat deze gemakkelijk bereikbaar is.
Stroomonderbreking - De apparaten ontvangen spanning zodra de netvoedingskabel in het 
stopcontact wordt bevestigd. De netvoedingskabel is de hoofdstroomonderbreking voor alle 
apparaten.
Rekmontage
–  Ventilatie – Plaats dit apparaat niet in een inbouwinstallatie of rek tenzij u voor een goede 

ventilatie zorgt of ervoor zorgt dat de aanwijzingen van de fabrikant zijn opgevolgd. 
De apparatuur mag de normen voor zijn maximale bedrijfstemperatuur niet overschrijden.

–  Mechanische belasting – Monteer de apparatuur op de juiste wijze in een rek om een 
gevaarlijke situatie wegens ongelijkmatige mechanische belasting te voorkomen.

SELV - Alle ingangs- en uitgangspoorten zijn SELV (Safety Extra Low Voltage)-schakelingen. 
SELV-schakelingen mogen uitsluitend op andere SELV-schakelingen worden aangesloten.
Videoverliezen - Videoverlies is onlosmakelijk aan het opnemen van video verbonden; daarom kan 
Bosch Security Systems niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die het gevolg is van 
ontbrekende video-informatie. Om het risico van verloren digitale informatie tot een minimum terug 
te brengen adviseert Bosch Security Systems meervoudige, dubbel uitgevoerde opnamesystemen en 
een procedure waardoor van alle analoge en digitale informatie reservekopieën worden gemaakt.

FCC- en ICES-informatie (toepassingen in de woonomgeving)
(geldt uitsluitend voor Amerikaanse en Canadese modellen)
Door het testen van deze apparatuur is vastgesteld dat deze volgens Deel 15 van de FCC-voorschrift-
en beantwoordt aan de beperkingen voor digitale apparaten van Klasse B. Deze beperkingen 
zijn opgelegd als redelijke bescherming tegen schadelijke storing wanneer de apparatuur in een 
woonomgeving wordt gebruikt. Deze apparatuur genereert en gebruikt radiofrequente energie en 
kan deze ook uitstralen en hinderlijke storing van radioverbindingen veroorzaken wanneer de 
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apparatuur niet volgens de instructies wordt geïnstalleerd en gebruikt. Er kan echter niet worden 
gegarandeerd dat in een bepaalde installatie geen storing zal voorkomen. Als deze apparatuur 
schadelijke interferentie op radio- en tv-ontvangst veroorzaakt, wat kan worden vastgesteld door de 
apparatuur in en uit te schakelen, wordt de gebruiker geadviseerd de interferentie door een of meer 
van de volgende maatregelen te corrigeren:
–  door de ontvangstantenne te heroriënteren of te verplaatsen;
–  door de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger te vergroten;
–  door de apparatuur aan te sluiten op een stopcontact behorend tot een andere groep dan die 

waarop de ontvanger is aangesloten;
–  door de dealer of een ervaren radio/tv-technicus om hulp te vragen.
Het is verboden met opzet of onopzettelijk wijzigingen aan te brengen die niet nadrukkelijk 
zijn goedgekeurd door de partij die voor compliantie verantwoordelijk is. Dergelijke wijzigingen 
kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om de apparatuur te bedienen teniet doen. Zonodig moet 
de gebruiker de dealer of een ervaren radio-tv-technicus om advies vragen voor het nemen van 
corrigerende maatregelen.
De gebruiker kan nut hebben van de volgende brochure, uitgegeven door de Federal 
Communications Commission: “How to Identify and Resolve Radio-TV Interference Problems.” (Het 
identificeren en verhelpen van problemen bij interferentie op radio- en tv-ontvangst). Deze brochure 
is op aanvraag verkrijgbaar bij de U.S. Government Printing Office, Washington, DC 20402, U.S.A., 
Stock No. 004-000-00345-4.
Afstandsverklaring
Underwriter Laboratories Inc. (“UL”) heeft de prestaties en de betrouwbaarheid van de veiligheids- 
en signaalaspecten van dit product niet onderzocht. UL heeft uitsluitend de brand-, schok- en/
of letselrisico’s getest zoals omschreven in de door UL vastgelegde “Standard(s) for Safety for 
Information Technology Equipment” (Veiligheidsnorm(en) voor apparatuur voor informatietechnolo-
gie), UL 60950-1. De UL-verklaring heeft geen betrekking op de prestaties of de betrouwbaarheid van 
de veiligheid of de signaalaspecten van dit product.
UL DOET GEEN UITSPRAKEN OVER, GEEFT GEEN GARANTIES VOOR EN LEGT GEEN VERKLARING 
VAN WELKE AARD DAN OOK AF BETREFFENDE DE PRESTATIES OF BETROUWBAARHEID VAN 
FUNCTIES DIE VERBAND HOUDEN MET DE VEILIGHEIDS- EN/OF SIGNAALASPECTEN VAN DIT 
PRODUCT.
Copyright
Deze gebruikershandleiding is intellectueel eigendom van Bosch Security Systems en wordt 
auteursrechtelijk beschermd.
Alle rechten voorbehouden.
Handelsmerken
Alle benamingen van hardware- en softwareproducten die in dit document voorkomen zijn 
waarschijnlijk gedeponeerde handelsmerken en moeten als zodanig worden behandeld.

LET OP!
Deze bedieningshandleiding is met grote zorg samengesteld 
en de hierin opgenomen informatie is grondig gecontroleerd. 
De tekst was volledig en juist op het tijdstip waarop deze 
handleiding werd gedrukt. Door de voortgaande ontwikkeling 
van de producten is de inhoud van de gebruikershandleiding 
aan wijziging onderheving, zonder waarschuwing vooraf. Bosch 
Security Systems aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade 
die het directe of indirecte gevolg is van fouten, onvolledigheid of 
afwijkingen tussen de gebruikershandleiding en het beschreven 
product.

Meer informatie
Neem voor meer informatie contact op met de dichtstbijzijnde vestiging van Bosch Security Systems 
of ga naar onze website op www.boschsecurity.com
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2  Inleiding

2.1  Eigenschappen

• Stabiel ingebouwd besturingsysteem. 

• Geringe bestandsgrootte door MPEG-4 compressie.

• Interne opslagcapaciteit tot 2 TB.

• Keuze uit NTSC- en PAL-video norm

• Volledige realtime-opname:

- Tot maximaal 480 bps bij 352 x 240: DVR-16K, DVR-16L NTSC
- Tot maximaal 400 bps bij 352 x 288: DVR-16K, DVR-16L PAL
- Tot maximaal 240 bps bij 352 x 240: DVR-8K, DVR-8L NTSC
- Tot maximaal 200 bps bij 352 x 288: DVR-8K, DVR-8L PAL

• Keuze uit verscheidene opnameresoluties en kwaliteitsniveaus:

- 4 CIF(704x480), 2 CIF(704x240), CIF(352x240):  NTSC
- 4 CIF(704x576), 2 CIF(704x288), CIF(352x288): PAL
- In 5 stappen instelbaar kwaliteitsniveau (Hoogste, Hoog, Standaard, Laag, Laagste).

• Eenvoudig te bedienen met behulp van diverse gebruikersvriendelijke grafi sche interfaces:

- Optische muis, volledige infrarood-afstandsbediening, jog/shuttle
• Krachtige multiplexfuncties:

- Geschikt voor gelijktijdige weergave, opname, afspelen, netwerktransmissie en back-up.
• Verscheidene zoekfuncties:

- Zoeken op datum/tijd, zoeken op gebeurtenis, zoeken op bladwijzer, intelligent zoeken 
(Smart Search).

• Beveiliging van gebeurtenisdata door opname van gebeurtenispartities.

• Pre-alarm opname (tot 1 minuut).

• Opname van bewegingsgebeurtenissen en preview-testfunctie van bewegingsgevoeligheid.

• Beeldopnamesnelheid en kwaliteitsniveau per camera afzonderlijk instelbaar.

• Krachtige opnameprogrammering.

• Direct afspelen van rechtstreekse opnamen.

• Uitstekende audio/videosynchronisatie.

• Automatische backup volgens schema.

• Beeldverifi catie (watermerk).

• Drie usb 2.0-poorten voor backupinterface.

• Setupconfi guratie voor exporteren/importeren met usb-memorystick of via netwerk.

• Gemakkelijk bijwerken van software met behulp van usb-memorystick of netwerk.

• Control Center pc-software kan maximaal 100 digitale videorecorders beheren.

• Maximaal vijf cliënten kunnen gelijktijdig één DVR-server benaderen.

• Netwerkbandbreedteregeling:

- Regelt automatisch de bandbreedte volgens de status van de netwerksnelheid van het 
apparaat.

• Extern alarmbericht via pc-software of e-mail.

• Tijd- en datumsynchronisatie door NTP-server.
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• Zomertijdmodus.

• Verborgen-camerabeveiliging.

• Gebruikersbeheer (controle gebruikersniveau).

• Ptz-besturing:

- Zie voor meer informatie “8.2.4 Overzicht van ondersteunde ptz-camera’s”.
- Telemetrische besturing van koepelcamera’s (besturing koepelcamera’s via osd-menu).

Let op:
Model DVR-16L (16 kanalen) wordt gebruikt voor de beschrijving, 
besturing en informatie die in deze bedieningshandleiding zijn 
opgenomen.

2.2  Toebehoren

Afstandsbediening AAA-batterijen voor 
afstandsbediening

Beugels voor rekmontage

Muis Divar MR pc-software Schroeven voor 
rekmontagebeugels
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Netstekkers Interconnectie printplaat voor 
alarmen en camerabesturing

Afbeelding 2.1  Toebehoren
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2.3 Voorzijde

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

Afbeelding 2.2  Frontpaneel

a Pijltoetsen (b B v V): Selecteren of doorlopen van de menuopties.

 (ENTER): De gekozen menuopties bevestigen.

b Functieknoppen

:  Het setupmenu tonen.

:  Weergave van het besturingsmenu van monitor A om de schermmodus in te stellen op 
schermvullend of 4-, 6-, 8-, 9- of 16-voudig mozaïekscherm. Het video-uitgangssignaal 
instellen op vga-modus.

:  Het besturingsmenu van monitor B tonen. Het video-uitgangssignaal instellen op de 
modus voor monitor A.

:  Het apparaat overschakelen naar ptz-modus voor de besturing van de aangesloten ptz-
camera.

:  Druk hierop om de verschillende mozaïekmodi te bekijken.

:  Alle kanalen achtereenvolgens weergeven.

:  Toont het zoekmenu.

:  Start of stopt het direct opnemen van de geselecteerde camera (geel kader).
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:  Annuleert de alarmactivering en schakelt het systeem terug naar de conditie voordat 
het alarm werd geactiveerd.

c Disclade (alleen bij DVR-8L en DVR-16L)
Hierin worden de discs geplaatst.

d Kanaalknoppen
Met de kanaalknoppen kunt u een nummer invoeren. U kunt de kanaalknoppen ook gebruiken 
voor subfuncties in combinatie met de ALT-toets (De knoppen COPY (Kopiëren), IRIS + 
(Diafragma +), SET (Instellen), CLEAR (Wissen), MOVE (Verplaatsen) en TOUR (Ronde) van de 
achtkanaals digitale videorecorder worden gebruikt voor subfuncties zonder ALT-toets).

• Het led-lampje in de knop geeft de status als volgt weer:
- Uit: De huidige status is voor de rechtstreekse modus.
- Rood: Opnamemodus.

 Knippert als een gebeurtenis zich voordoet.
• (1) OPEN (Openen): Opent en sluit de disclade (alleen bij DVR-8L en DVR-16-L).
• (2) LOCK (Blokkeren): Toont het blokkeermenu om het type gebruiker te wijzigen of het 

 systeem stil te leggen.
• (3) ZOOM - / (4) ZOOM +: Stelt het zoomniveau van de ptz-camera in.
• (5) LOG: Toont of verwijdert het log-overzicht van het systeem.
• (6) INFO: Toont of verwijdert systeeminformatie.
• (7) FOCUS - / (8) FOCUS +: Bepaalt de scherpstelling van de ptz-camera.
• (9) COPY: Kopieert de opnamegegevens naar een extern apparaat.
• (10) MARK: Stelt een markeerpunt in voor het opzoeken van opnamen. U kunt een 

markeerpunt aangeven tijdens het via één kanaal afspelen van de opgenomen data.
• (11) IRIS - / (12) IRIS +: Stelt het diafragma van de ptz-camera in.
• (13) SET: Registreert de geprogrammeerde stand van de ptz-camera.
• (14) CLEAR: Verwijdert een in het geheugen opgeslagen stand van de ptz-camera.
• (15) MOVE: Beweegt de camera naar de geprogrammeerde stand.
• (16) TOUR: Doorloopt alle geprogrammeerde standen in de ptz-camera.

e Shuttle-ring: Vooruit of achteruit snelzoeken van beelden door de ring te draaien.

f Jog-kiesschijf: Afzonderlijke beelden vooruit of achteruit (beeld-voor-beeld) opzoeken.
Door deze schijf te draaien worden in de pauzemodus de opgenomen beelden beeld-voor-
beeld weergegeven. Verhoogt of verlaagt de waarde van opties.

g ESC: Hiermee gaat u terug naar een vorig niveau of sluit u het menusysteem zonder iets op te 
slaan.

h Besturingsknoppen voor afspelen
- X: Hiermee onderbreekt u het afspelen.
- m: Achteruit opzoeken van de opgenomen beelden.
- bB: Afspelen of achteruit afspelen van opgenomen beelden.
- M: Vooruit opzoeken van de opgenomen beelden.
- x: Stopt het afspelen.

i Status LED’s

 : Licht op wanneer de digitale videorecorder wordt ingeschakeld.

 : Knippert wanneer het hardeschijfstation wordt geopend.

 : Licht op wanneer het alarm actief is.

 : Licht op bij aansluiting van een netwerkkabel.

j Usb-poort
Voor aansluiting van een extern usb-apparaat voor backup of afspelen.

k Sensor voor afstandsbediening
Punt waarop de afstandsbediening moet worden gericht.

l ALT
Moet ingedrukt worden om de subfunctie van een kanaaltoets te gebruiken.
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2.4 Achterzijde

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

Afbeelding 2.3  Achterzijde

a VIDEO-INGANG: Het video-uitgangssignaal van de camera moet op deze bnc-ingangen worden 
aangesloten.

b LOOP OUT: Het signaal van de VIDEO-INGANG-connector wordt naar deze connector 
doorgelust.

c Aansluiting netvoedingskabel (AC IN): Hierop sluit u de stekker van de netvoedingskabel aan.

d AUDIO-UITGANG: Hiermee kunt u het audiosignaal van de recorder aansluiten op een 
versterker.

e BiPhase camerabesturing: Hierop sluit u via de meegeleverde 15-polige D-type printplaat een 
pan/tilt/zoom-camera aan.

f AUDIO-INGANG: Hierop sluit u het (maximaal 4) audio lijnsignaal aan op de recorder.

g ALARM I/O: Hierop kunt u via de meegeleverde 25-polige D-type printplaat totaal 16 
alarmingangen aansluiten.
Geschikt voor het aansluiten van totaal 8 alarmuitgangsrelais via de meegeleverde 25-polige 
D-type printplaat.

h RS-422/485 terminals: Hierop sluit u met RS422/485 compatibele camera’s aan.

i KBD-INGANG: Op de KBD-IN-stekkerbus kunt u een Bosch KBD-Digital aansluiten.

j COM1: Geschikt voor het aansluiten van een hostapparaat dat van een RS-232C-connector is 
voorzien (zoals een pc).
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k ETHERNET-poort: Aansluitmogelijkheid voor een Ethernet 10/100 Mbps-netwerkkabel voor het 
besturen van dit apparaat via een pc-netwerk.

l MON B (bnc-type connector): Aansluitmogelijkheid voor een spotmonitor of een ander 
weergaveapparaat.

m MON A (bnc-type connector): Aansluitmogelijkheid voor de hoofdmonitor of een ander 
weergaveapparaat.

n VGA: Aansluitmogelijkheid voor een vga-monitor.

o Usb-poorten: Aansluitmogelijkheid voor optionele usb-apparaten (bijvoorbeeld een muis of een 
memorystick).

2.5 Afstandsbediening

Afbeelding 2.4  Afstandsbediening.

•  LOCK (Blokkering): Geeft het blokkeringsmenu weer voor het wijzigen van het type gebruiker 
of het deactiveren van de bediening van het systeem.

•  ACK: Annuleert de alarmactivering en schakelt het systeem terug naar de conditie voordat het 
alarm werd geactiveerd.

•  : Weergave van het besturingsmenu van monitor A om de schermmodus in te stellen op 
schermvullend of 4-, 6-, 8-, 9- of 16-voudig mozaïekscherm.

•  : Toont het besturingsmenu van monitor B om de bediening van een spotmonitor mogelijk 
te maken.



Digitale videorecorder   Inleiding | nl  15

Bosch Security Systems  Gebruikershandleiding F01U | 2.0 | 2008.12

•  : Druk hierop om de verschillende mozaïekmodi te bekijken.

•  : Geeft alle kanalen achtereenvolgens weer.

•  ESC: Hiermee gaat u terug naar een vorig niveau of sluit u het menusysteem zonder iets op te 
slaan.

•  MENU: Toont het setupmenu.

•  Pijltoetsen (b B v V): Selecteren of doorlopen van de menuopties.

•  ENTER: Hiermee bevestigt u menuselecties of schakelt u de geselecteerde camera van 
mozaïekschermweergave over naar schermvullend beeld. Druk nogmaals op deze toets om van 
schermvullend beeld terug te schakelen naar mozaïekschermweergave.

•  COPY: Kopieert de opnamegegevens naar een extern apparaat.

•  SEARCH: Toont het zoekmenu.

•  MARK: Legt een markeerpunt vast voor het opzoeken van opnamen. U kunt een markeerpunt 
vastleggen tijdens het via één kanaal afspelen van de opgenomen data.

•  PAUSE (X): Onderbreekt het afspelen.

•  STOP(x): Stopt het afspelen.

•  REC (z): Start en stopt een opname.

•  m / c: Achteruit zoeken; zoekt de opgenomen beelden in achterwaartse volgorde op.

•  bB: Afspelen of achteruit afspelen van opgenomen beelden.

•  M / C: Vooruit zoeken; zoekt de opgenomen beelden in voorwaartse volgorde op.

•  Nummerknoppen (0, 1-9): Hiermee selecteert u het ptz-voorkeurnummer, het ID-nummer of 
het kanaalnummer.

•  INFO: Toont of verwijdert het venster met systeeminformatie.

•  LOG: Toont of verwijdert het venster met het log-overzicht van het systeem.

•  Ptz: Schakelt het apparaat over naar de ptz-modus voor het besturen van de aangesloten ptz-
camera.

•  TOUR: Doorloopt alle geprogrammeerde standen in de ptz-camera.

•  ZOOM + / -: Stelt het zoomniveau van de ptz-camera in.

•  FOCUS + / -: Regelt de scherpstelling van de ptz-camera.

•  IRIS + / -: Regelt het diafragma van de ptz-camera.

•  PRESET

- SET: Legt de geprogrammeerde standen van de ptz-camera vast.
- CLEAR: Wist een in het geheugen opgeslagen geprogrammeerde stand.
- MOVE: Verplaatst de camera naar de geprogrammeerde stand.

•  ID: Instelmogelijkheid voor de identifi catie van het betreffende DVR-systeem voor 
afstandsbediening bij gebruikmaking van meerdere digitale videorecorders. Druk op de ID-
knop en druk vervolgens binnen twee seconden op de nummerknop om de systeem-ID van de 
digitale videorecorder te kiezen. Als u de systeem-ID op “0” instelt, kunt u meerdere digitale 
videorecorders tegelijk besturen.
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3  Aansluitingen en instellingen 

Voorzorgsmaatregelen

• Er zijn verschillende manieren om het apparaat aan te sluiten, afhankelijk van de camera en 
andere apparatuur. Zie voor meer informatie over de aansluitmogelijkheden de handleiding van 
de camera of de handleidingen van de overige apparaten.

• Schakel de camera uit voordat u deze installeert en aansluit.

• De hoofdmonitor (MON A) zal standaard opstarten in VGA modus. Zie sectie 3.12 voor het 
selecteren van het type hoofdmonitor.

3.1  Overzicht van de belangrijkste aansluitmogelijkheden
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Afbeelding 3.1  Overzicht van de belangrijkste aansluitmogelijkheden
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a Hiermee sluit u de camera’s aan op de doorgeluste bnc-camera-ingangen (automatisch 
afgesloten).

b Hiermee sluit u de monitor, digitale videorecorder, analoge videorecorder en/of andere 
apparaten aan op de bnc-video-uitgangen.

c Hiermee sluit u de netvoedingskabel op het apparaat aan.

d Hiermee sluit u een audioversterker aan.

e Hiermee sluit u via de meegeleverde 15-polige D-type printplaat een pan/tilt/zoom-
besturingsunit aan.

f Hiermee sluit u via de meegeleverde 15-polige D-type printplaat maximaal 16 (alarm) ingangen 
of maximaal 8 alarmuitgangsrelais aan.

g Hiermee sluit u PTZ-camera’s of digitale videorecorders aan.

h Hiermee sluit u op de KBD-IN-stekkerbus een Bosch KBD-Digital aan.

i Hiermee sluit u audio-apparaten (lijningang) aan.

j Hiermee sluit u het systeem via de Ethernet-poort op uw netwerk aan of gebruikt de 
RS232-connector om rechtstreeks verbinding te maken met een seriële pc-poort (voor 
servicedoeleinden).

k Hiermee sluit u monitor B op de “MON B” bnc-uitgang aan.

l Hiermee sluit u monitor A op de “MON A” bnc-uitgang van aan.

m Hiermee sluit u een vga-monitor aan.

n Voorts kunt u optionele usb-apparaten (bijvoorbeeld een muis of een memorystick) aansluiten.

3.2  Camera’s aansluiten

Door middel van de coaxiale 75-ohms videokabels met bnc-connectoren kunt u camera’s op het 
apparaat aansluiten. Voor elke camera zijn twee bnc-connectoren beschikbaar. Beide connectoren 
kunnen elk het signaal van een camera verwerken. Dit signaal wordt doorgelust (rechtstreeks 
doorverbonden) naar de andere connector zodat u het camerasignaal naar andere apparatuur 
kunt doorsturen. De camera-ingangsconnectoren zijn zelf-afsluitend. Dat betekent dat u geen 
afsluitweerstand aan de uitgangsconnector hoeft toe te voegen wanneer u geen extra apparatuur 
aansluit.

Als u het camerasignaal naar extra apparatuur doorlust, moet u het einde van de videolijn afsluiten 
met een 75 ohms afsluitweerstand.

3.3  Monitoren aansluiten

Sluit het apparaat op de monitoren aan via coaxiale 75-ohmige videokabels met bnc-connectoren. 
Het apparaat produceert een 1Vtt CVBS-signaal.

Als de monitor een doorlusverbinding heeft en u de doorlusuitgang niet gebruikt, kies dan de 75 
ohms impedantie-instelling van de monitor. Als de doorlusuitgang van de monitor op een extra 
apparaat is aangesloten stelt u de beëindiging van het apparaat in op 75 ohm en de beëindiging 
van de monitor op hoge impedantie (dit is echter niet nodig bij apparaten met automatische 
beëindiging).
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3.4  De RS-232C (COM 1)-poort aansluiten

De seriële RS232-consolepoortconnector wordt gebruikt om een pc voor servicedoeleinden op het 
apparaat aan te sluiten. De seriële poort van de pc sluit u met een nulmodemkabel op het apparaat 
aan. 
Deze terminal voldoet aan de voorwaarden van de RS-232C-norm.

3.5  Het bediendeel aansluiten

U kunt de ingangsconnector voor toetsenborden gebruiken om een extern cctv-toetsenbord op het 
apparaat aan te sluiten. Sluit het toetsenbord aan op de connector die kenbaar is aan de letters KBN 
IN.

Voor relatief korte afstanden (tot maximaal 30 m) kunt u een platte zesaderige standaard-
telecomkabel gebruiken om het toetsenbord van voeding en signaal te voorzien.

Voor afstanden tussen het toetsenbord en de Divar MR die groter zijn dan 30 m moet u de Keyboard 
Extension Kit (LTC 8557) gebruiken. Deze set bevat verdeeldozen, kabels en de geschikte voeding 
voor de externe toetsenborden. Het aanbevolen kabeltype is Belden 9841 of gelijkwaardig.

3.6  Een netwerk aansluiten

3.6.1 Een LAN aansluiten
Sluit de LAN-poort met een recht doorgaande Ethernetkabel (niet meegeleverd) aan op een vrije 
10/100 base-T poort.

3.6.2 Automatische netwerkconfiguratie
De digitale videorecorder kan via DHCP de netwerkinterface automatisch binnenhalen en 
configureren.

3.6.3 Handmatige netwerkconfiguratie
U kunt de digitale videorecorder handmatig configureren door het toewijzen van een IP-adres, 
subnetmasker en gateway DNS.

3.7  Usb-apparaten aansluiten

3.7.1 Usb-geheugens
Sluit de geheugenmodule op de usb-poort aan. De module wordt automatisch door het systeem 
herkend.

Het systeem kan met behulp van een usb-geheugen gemakkelijk bijgewerkt worden.

3.7.2 Usb-backupapparaten
Sluit de usb-kabel van de usb-backupmodule aan op de usb-poort aan de achterzijde van de unit.

(Bijvoorbeeld een HDD of ander extern opslagmedium.)

3.7.3 Muis
Sluit de usb-muis aan om de functies van de unit te controleren.
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3.8  RS-422/485-apparaten aansluiten

Gebruik deze poort voor het aansluiten van de PTZ camera’s.
Sluit de seriële ptz-communicatielijnen op de RS-422/485-terminal aan.

Opmerkingen:

• Bij de aanleg van lijnverbindingen moet u op de voorgeschreven wijze de 
TX – van de digitale videorecorder op RX – van de ptz-unit aansluiten en 
de TX + van de digitale videorecorder op RX +.

• De aanbevolen initiële data zijn een modemsnelheid van 9600 bij 8 
databits, 1 stopbit en geen pariteit.

• Bij het aansluiten van ptz-camera’s op digitale videorecorders moet u 
het setupmenu voor deze units instellen in overeenstemming met de 
RS-485-instellingen van de camera’s en de digitale videorecorders.

Afbeelding 3.2  RS-422/485-aansluitingen

RS-422/485 terminal Beschrijving

TX- (DATA -) Datatransmissie

TX+ (DATA +) Datatransmissie

RX- (DATA -) Dataontvangst

RX+ (DATA +) Dataontvangst

GND (aarde) Afscherming

Tabel 3.1  RS-422-435 aansluitingen
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3.9  De BIPHASE (tweefasen)-poort verbinden

De Biphase (tweefasige) poort wordt gebruikt voor het aansluiten van camera’s die voor de 
besturing van de stand van de camera Bosch Biphase verbindingen gebruiken. Vijf Biphase 
uitgangen zijn aanwezig voor koepelcamera en pan, kantel en zoom bediening. De printplaat met 
schroefterminals die bij het apparaat wordt meegeleverd vergemakkelijkt alle Biphase (tweefasige) 
verbindingen met het apparaat. De maximale kabellengte per Biphase (tweefasige) uitgang is 1,5 km. 
Het maximale aantal te besturen camera’s per Biphase (tweefasige) uitgang is vier.
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Afbeelding 3.3  Tweefasige poortconnector

BIPHASE (tweefasige) poort – 15-polige contrastekker van type D

Signaalnaam Poolnummer Beschrijving

Code 1 - 1 Biphase (tweefasige) besturing 1 (min)

Code 1 + 2 Biphase (tweefasige) besturing 1 (plus)

Afscherming 3 Systeemaarding/kabelafscherming.

Code 2 - 4 Biphase (tweefasige) besturing 2 (min)

Code 2 + 5 Biphase (tweefasige) besturing 2 (plus)

Afscherming 6 Systeemaarding/kabelafscherming.

Code 3 - 7 Biphase (tweefasige) besturing 3 (min)

Code 3 + 8 Biphase (tweefasige) besturing 3 (plus)

Afscherming 9 Systeemaarding/kabelafscherming.

Code 4 - 10 Biphase (tweefasige) besturing 4 (min)

Code 4 + 11 Biphase (tweefasige) besturing 4 (plus)

Afscherming 12 Systeemaarding/kabelafscherming.

Code 5 - 13 Biphase (tweefasige) besturing 5 (min)

Code 5 + 14 Biphase (tweefasige) besturing 5 (plus)

Afscherming 15 Systeemaarding/kabelafscherming.

Tabel 3.2  Tweefasige poolconfiguratie
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3.10  De alarm in/uit-poort aansluiten

Alarmingangen en –uitgangen worden gevoed via een 25-polige contrastekker van type D. De 
printplaat met schroefterminals die bij het apparaat wordt meegeleverd vergemakkelijkt alle 
alarmverbindingen met het apparaat.

113

1425

1A
2A
3A
4A

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

5A
6A
7A
8A

IN

IN

IN

IN

1A

Relay 1

GND

2A

3A

7A

Relay 2

Relay 3

Relay 7

Relay 8

8A

Afbeelding 3.4  Alarm in/uit-connector

3.10.1 De ingangen aansluiten
Elke (alarm)-ingangslijn kan worden door een relaiscontact van apparaten als drukkussens, passieve 
infrarooddetectors, rookdetectors en dergelijke apparaten.

Deze kunnen ofwel als N/O (Normaal open) of N/C (Normaal gesloten) worden bedraad. In het 
menusysteem kunt u de alarmingangen als N/O of N/C configureren. 
De standaardconfiguratie is N/O.

3.10.2 De alarmuitgangen aansluiten
De acht alarmuitgangsrelais reageren op ingangsalarmen en stuurpulzen (“triggers”). In het 
menusysteem kunt u de alarmuitgangen als N/O of N/C configureren. De relais blijven actief 
gedurende de aanstuurgebeurtenis. De toepassing moet op de alarmuitgangsrelais (alleen 
weerstandsbelastingen) worden aangesloten. De contacten van het alarmuitgangsrelais zijn berekend 
op een belasting van maximaal 30 VDC, 1 A resp. 0.3A 125 VAC, 0,3 A. De contacten mogen niet 
worden gebruikt voor wisselspanning.

ALARM I/O – 25-polige contrastekker van type D

Signaalnaam Poolnummer Beschrijving

Alarm_in_1 1 Alarmingang 1

Alarm_in_2 2 Alarmingang 2

Alarm_in_3 3 Alarmingang 3

Alarm_in_4 4 Alarmingang 4

Alarm_in_5 5 Alarmingang 5

Alarm_in_6 6 Alarmingang 6

Alarm_in_7 7 Alarmingang 7

Alarm_in_8 8 Alarmingang 8
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Alarm_in_9 9 Alarmingang 9

Alarm_in_10 10 Alarmingang 10

Alarm_in_11 11 Alarmingang 11

Alarm_in_12 12 Alarmingang 12

Alarm_in_13 13 Alarmingang 13

Alarm_in_14 14 Alarmingang 14

Alarm_in_15 15 Alarmingang 15

Alarm_in_16 16 Alarmingang 16

Relay1_A 17 Relais 1 aansluitpen 1

Relay2_A 18 Relais 2 aansluitpen 1

Relay3_A 19 Relais 3 aansluitpen 1

Relay4_A 20 Relais 4 aansluitpen 1

Relay5_A 21 Relais 5 aansluitpen 1

Relay6_A 22 Relais 6 aansluitpen 1

Relay7_A 23 Relais 7 aansluitpen 1

Relay8_A 24 Relais 8 aansluitpen 1

Systeem Aarde 25 Chassis Aarde

Tabel 3.3  Penconfi guratie alarm in/uitgangen

3.11 Bediening van het systeem

De standaardinstelling van de monitoren is vga.

1. Schakel het apparaat in. Het systeem wordt nu opgestart. Tijdens het opstarten van het 
systeem wordt het BOSCH logo op de hoofdmonitor weergegeven.

2. Nadat het opstarten is voltooid wordt het inlogvenster weergegeven.
Selecteer met de muis of de pijltoetsen een gebruikers-ID en druk op de afstandsbediening of 
het frontpaneel op de ENTER-knop.

Afbeelding 3.5  Inlogvenster

- Beheerder: Heeft onbeperkte toegangsrechten tot de confi guratie en bediening van het 
apparaat.

- Uitgebreide gebruiker: Mag de beperkte functies van het systeem gebruiken (maar kan de 
setupconfi guratie niet wijzigen).

- Standaard gebruiker: Mag de beperkte functies van het systeem gebruiken 
(multiscreenmonitor en weergave van “live” beelden zijn beschikbaar).
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3. Voer het wachtwoord in met behulp van het virtuele toetsenbord. (Het initiële wachtwoord is 
“000000”.)

4. Druk op LOCK (Blokkeren) of druk op het OK (LOCK)-pictogram.
Het rechtstreekse beeldscherm wordt weergegeven en u kunt het systeem nu bedienen.

• Het is niet mogelijk een vga-monitor en een composietmonitor tegelijk aan te sluiten. Dit 
betekent dat u ofwel composietmonitors of vga-monitors moet kiezen. Als u het systeem op 
composietvideo instelt, is er geen vga-uitgangssignaal beschikbaar. Als het systeem op vga 
is ingesteld is er geen composietuitgangssignaal beschikbaar. Monitor B wordt niet door de 
monitorinstellingen beïnvloed.

• Deze digitale videorecorder is gebaseerd op een vga-monitor met osd-beeldschermmenu. 
Wij adviseren het gebruik van vga-monitoren bij dit apparaat. Als u een monitor van het type 
composietvideo gebruikt, is de weergavekwaliteit van het osd-beeldschermmenu doorgaans 
minder.

• Toegangsrechten van gebruikers:

Gebruikersniveau Beheerder Geavanceerde 
gebruiker

Normale gebruiker

“Live” 
beeldweergave

JA JA JA

Alarm uit JA JA NEE

PTZ JA JA NEE

Direct opnemen JA JA NEE

Exporteren JA JA NEE

Zoeken/Afspelen JA JA NEE

Setup JA NEE NEE

Tabel 3.4  Toegangsrechten gebruikers

3.12 Het type hoofdmonitor selecteren

U kunt het type hoofdmonitor kiezen dat bij ingeschakelde voeding het hoofdscherm weergeeft.

3.12.1 De vga-monitor gebruiken
1. Sluit de vga-monitor aan op de vga-uitgang aan de achterzijde van de digitale videorecorder.

2. Schakel de vga-monitor in.

3.  Druk op de ( )-knop op het frontpaneel tot een piepsignaal waarschuwt dat het 
hoofdscherm wordt weergegeven. De digitale videorecorder start nu opnieuw en vervolgens 
wordt de vga-monitor als hoofdmonitor ingesteld.
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Afbeelding 3.6  De A-knop op het frontpaneel.

3.12.2 CCTV (composietvideo)-monitor
1. Sluit de cctv-monitor aan op de MON A-connector aan de achterzijde van de digitale 

videorecorder.

2. Schakel de cctv-monitor in.

3.  Druk op de ( )-knop op het frontpaneel tot een piepsignaal waarschuwt dat het 
hoofdscherm wordt weergegeven. De digitale videorecorder start opnieuw waarbij de cctv-
monitor als hoofdmonitor wordt ingesteld.

Afbeelding 3.7  De B-knop op het frontpaneel

Let op:

Met de knoppen A ( ) en B ( ) kunt u op elk moment het 
gewenste monitortype kiezen. Als u het monitortype wijzigt, start het 
systeem automatisch opnieuw.
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3.13 Toelichting op het scherm met rechtstreeks beeld op de hoofd-
monitor

Scherm hoofdmonitor

ab c d e f g

Afbeelding 3.8  Scherm hoofdmonitor

a Kanaalnummer: Toont het kanaalnummer.

b Cameranaam: Geeft de (bewerkte) cameranaam weer.

c Opnamestatuspictogram: Signaleert de opnamestatus.

• Het rode “Punt”-pictogram signaleert een rechtstreekse opname.
• Het gele pictogram met “Rennend fi guurtje” signaleert een door bewegingsdetectie 

geïnitieerde opname.
• Het rode “Alarmbel”-pictogram signaleert een door een ingangssignaal geïnitieerde 

opname.
d Geselecteerd kanaal: Toont het geselecteerde kanaal met een geel vak.

e Systeembesturingsbalk

•  : Toont het setupmenu.

•  : Toont het zoekmenu.

•  : Toont het op afstand bediende ptz-scherm.

•  : Geeft het lock (blokkeer)-menu weer voor het wijzigen van het type gebruiker of 
het deactiveren van de bediening van het systeem.

•  : Toont het venster met het inlogoverzicht van het systeem.
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•  : Toont het venster met systeeminformatie.

•  : Schakelt het alarm uit.

•  : Toont het venster met de schermverdeling voor monitor A.

•  : Toont het venster met de schermverdeling voor monitor B.

•  : Klik op de gewenste punt dat u tijdens het afspelen wilt markeren. Zo kunt u totaal 
15 punten markeren.

•  : Kopie (export) menu weergeven.

•  : Toont de resterende HDD-status.
- N (Normale partitie): Gebruikte grootte / totale grootte.
- E (Gebeurtenispartitie): Gebruikte grootte / totale grootte.

•  : Afspelen pauzeren.

•   : Selecteert de vereiste scansnelheid.

•  : Start de directe weergave in het geselecteerde kanaal.

•  : Afspelen stoppen.

f Scherm met rechtstreeks opgenomen beeld: Toont het huidige scherm met rechtstreeks 
opgenomen bewakingsbeelden.

g Toont de actuele datum en tijd.

Let op:

Met een klik van uw rechter muisknop kunt u de systeembesturingsbalk op 
uw beeldscherm oproepen of laten verdwijnen.
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3.14 De modus voor weergave van rechtstreeks opgenomen beeld 
selecteren

3.14.1 Monitor A
In de modus voor weergave van rechtstreeks opgenomen beeld kunt u op de hoofdmonitor een 
schermvullend beeld weergeven of uw beeldscherm verdelen in 4, 6, 8, 9 of 16 afzonderlijke 
beelden.

1. Druk op knop  of klik op het pictogram  op de systeembesturingsbalk.
Het menu voor het selecteren van de schermmodus van monitor A wordt op monitor A 
weergegeven.

2. Selecteer de schermmodus.

a b c d e

Afbeelding 3.9  Het menu voor het selecteren van de schermmodus van monitor A.

a Geselecteerd kanaal van monitor A.
b Kanaalknoppen: Druk op de kanaalknoppen 1 t/m 16 om de actuele camerabeelden te 

bekijken in de geselecteerde schermindeling op monitor A.
c Schermmodus

• Schermvullende modus: Schermvullende weergave van het beeld van het geselecteerde 
kanaal.

• Mozaïekschermmodus (4, 6, 8, 9 of 16 beelden): Geeft de beelden met de geselecteerde 
schermverdeling op monitor A weer.

d Geselecteerde weergavemodus.
e Sequentie: Alle kanalen worden achtereenvolgens weergegeven.

3. Selecteer [OK (A)] en druk op ENTER om uw keuze te bevestigen.

Let op:

Door op het gewenste kanaal te klikken kunt u de afzonderlijke schermen 
ook beeldvullend weergeven.
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3.14.2 Monitor B
U kunt het rechtstreeks opgenomen beeld schermvullend of over vier schermen gespreid op monitor 

B weergeven.

1. Druk op knop  of klik op het pictogram  op de systeembesturingsbalk.
Het menu voor het selecteren van de schermmodus van monitor B wordt op monitor A 
weergegeven.

2. Selecteer de schermmodus.

a b c d e

Afbeelding 3.10  Het keuzemenu voor de schermmodus van monitor B.

a Geselecteerd kanaal van monitor B.
b Kanaalknoppen: Druk op één van de 16 kanaalknoppen om het momenteel opgenomen 

camerabeeld op monitor B te bekijken.
c Schermmodus

• Schermvullende modus: Schermvullende weergave van het beeld van het geselecteerde 
kanaal.

• Weergavemodus: Toont vier schermen met rechtstreeks opgenomen beelden op monitor 
B.

d Geselecteerde weergavemodus.
e Sequentiële weergave: Opeenvolgende weergave van alle kanalen.

3. Selecteer [OK (B)] en druk op ENTER om uw keuze te bevestigen.

Opmerking:

Bij Monitor B uitvoer wordt altijd het kanaalnummer (CH01 … CH16) 
getoond. Cameranaam kan alleen getoond worden op Monitor A uitvoer.

3.15 Ptz-camera’s besturen

Met deze functie kunt u de camera’s besturen die via de tweefasige poort en de terminal van 
datapoort RS-422/485 zijn aangesloten. U moet de configuratie tussen de ptz-camera en de digitale 
videorecorder instellen.
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1. Selecteer het kanaal van de ptz-camera op monitor A dat u wilt besturen.

2. Druk op PTZ of klik op het ptz-pictogram op de systeembesturingsbalk.
De virtuele ptz-afstandsbediening wordt weergegeven op monitor A.

3. Hier beschikt u over verschillende besturingsmogelijkheden voor de ptz-camera.'

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

Afbeelding 3.11  De virtuele ptz-afstandsbediening

Knop functie

a De virtuele ptz-afstandsbediening uitschakelen.

b Pan/tilt-besturing van de camera.

c De geprogrammeerde stand bevestigen.

d De camerazoom instellen.

e
Het objectief van een camera met de hand 
scherpstellen.

f
Het diafragma van een camera met de hand 
instellen.

g
Geeft het geselecteerde geprogrammeerde 
nummer weer.

h Het geprogrammeerde nummer invoeren.

i Een geprogrammeerde voorkeurstand wissen.

j
Een geprogrammeerde ronde van 
camerabewegingen starten.
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k
Verstuurt het Aux UIT commando. (Alleen 
gebruikt voor BOSCH Auto Koepelcamera).

l Het setupmenu van de ptz-camera weergeven.

m
De geprogrammeerde voorkeurstanden 
registreren.

n De camera naar een voorkeurstand bewegen.

o
Verstuurt het Aux AAN commando. (Alleen 
gebruikt voor BOSCH Auto Koepelcamera).

Tabel 3.5  Knopfuncties van de virtuele ptz-afstandsbediening

3.15.1 Geprogrammeerde voorkeurinstellingen
Met deze functie kunt u een aantal door uzelf vooraf te bepalen camerastanden programmeren en 
met behulp van positienummers kiezen.

Door een van de positienummers in te toetsen bereikt u dat de camera automatisch naar de 
geprogrammeerde voorkeurstand gaat.

Let op:

Om deze functie te activeren moet u de voorkeurposities van de ptz-camera 
registreren (in het geheugen opslaan).

3.15.2 Voorkeurposities (presets) programmeren
1. Verplaats de camera met behulp van de v/V/b/B naar de gewenste stand.

2. Druk op SET (Instellen) of klik op het [SET] pictogram.

3. Selecteer het voorkeurnummer dat u wilt vastleggen.

4. Druk op ENTER of klik op de knop  .

 De camerastand en het daaraan toegewezen nummer worden in het geheugen opgeslagen.

5. Herhaal stap 1 t/m 4 om meer voorkeurstanden toe te voegen.

Let op:

Op dit apparaat zijn de voorkeurnummers van 0 t/m 255 beschikbaar maar 
het werkelijke aantal beschikbare voorkeurnummers is afhankelijk van het 
type camera.

3.15.3 Voorkeurposities (presets) wijzigen
De volgende functie is alleen beschikbaar bij camera’s die van een PTZ mogelijkheid zijn voorzien. 
Met behulp van de voorkeurfunctie kunt u de ptz-camera naar de geprogrammeerde voorkeurstand 
verplaatsen. Voorkeurstanden moeten vooraf voor de ptz-camera worden geprogrammeerd.

1. Druk op de knop MOVE (Verplaatsen) of klik op het [MOVE] pictogram.

2. Voer het indexnummer van de in het geheugen opgeslagen presetpositie met de 

nummerknoppen in en druk vervolgens op ENTER of klik op het pictogram  . De camera 
beweegt zich naar de voorkeurstand en het beeld van de camera in die stand verschijnt op de 
monitor.

3.15.4 Voorkeurposities (presets) wissen
U kunt de opgeslagen voorkeurstanden uit het geheugen verwijderen. 
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1. Druk op de knop CLEAR (Wissen) of klik op het pictogram [CLEAR].

2. Voer met de nummerknoppen het opgeslagen indexnummer van de voorkeurstand in en druk 

vervolgens op ENTER of klik op het pictogram  om de voorkeurstand te verwijderen.

Let op:

Deze functie is alleen op bepaalde typen ptz-camera’s beschikbaar.

3.15.5 De voorkeurstanden activeren
U kunt alle voorkeurstanden achter elkaar activeren. 

1. Druk op de knop TOUR (Ronde) of klik op het [TOUR] pictogram.
Alle in het camerageheugen opgeslagen posities worden geselecteerd. De beelden die de 
camera achtereenvolgens opneemt, worden op de actieve monitor weergegeven.

2. Met een druk op de knop TOUR (Ronde) of een klik op het pictogram [TOUR] stopt u de 
uitvoering van de ronde van voorkeurposities. 

3.15.6 PTZ-camera’s configureren
U kunt de camera bij uw wensen aanpassen door de betreffende functies in de bijbehorende menu’s 
te confi gureren.

1. Klik op het pictogram [SETUP].
Het confi guratiemenu verschijnt in het geselecteerde venster van de hoofdmonitor.

2. Stel de opties in met de pijltoetsen, zoomen +/- en de ENTER-knoppen.

Opmerkingen:

• Zie voor meer informatie de handleiding van de betreffende ptz-camera.
• Het is mogelijk dat bepaalde ptz-camera’s met dit apparaat niet correct 

kunnen worden aangestuurd.
• U hebt geen toegang tot de andere functies wanneer de virtuele ptz-

afstandsbediening wordt weergegeven.
• Indien u de BOSCH PTZ camera gebruikt met het Bosch protocol, wordt 

het SETUP pictogram niet getoond op de PTZ virtuele afstandsbedien-
ing.

3.15.7 Versturen van het Aux Aan/Uit commando
1. Klik op het pictogram [ON] of [OFF].

2. Voer het Aux commandonummer van de BOSCH Auto Koepel camera in.

3. Klik op het  pictogram voor het versturen van het Aux commando.

3.16 Systeeminformatie weergeven 

U kunt informatie over het systeem als volgt weergeven:

1. Druk op INFO of klik op het INFO pictogram op de systeembesturingsbalk. Het 
systeeminformatievenster verschijnt op de hoofdmonitor.
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Afbeelding 3.12  Systeeminformatievenster

2. Druk op INFO of klik op de knop [Info Afsluiten] om het venster te sluiten.

3.17 Het log-overzicht van het systeem weergeven 

U kunt het log-overzicht van het systeem als volgt weergeven: 

1. Druk op LOG of klik op het LOG-pictogram op de systeembesturingsbalk. Het venster met het 
logoverzicht verschijnt op de hoofdmonitor.

Afbeelding 3.13  Systeemlogvenster
2. Met behulp van b / B kunt u het vorige of het volgende log-overzicht bekijken.

3. Druk op LOG of klik op de knop [Afsluiten (LOG)] om het venster te sluiten. 

• Het systeemlogoverzicht:
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Nummer logbericht Nummer logbericht 

1 Voeding ingeschakeld 24 Exporteren mislukt

2 Voeding uitgeschakeld 25 Software bijgewerkt

3 Voeding herstart 26 HD toegevoegd (HDD1)

4 Als beheerder inloggen (extern) 27 HD toegevoegd (HDD2)

5 Als beheerder uitloggen (extern) 28 HD toegevoegd (HDD3)

6 Als geavanceerde gebruiker inloggen 
(extern) 29 HD toegevoegd (HDD4)

7 Als geavanceerde gebruiker uitloggen 
(extern) 30 HD verwijderd (HDD1)

8 Als Standaard gebruiker inloggen 
(extern) 31 HD verwijderd (HDD2)

9 Als Standaard gebruiker uitloggen 
(extern) 32 HD verwijderd (HDD3)

10 Als beheerder inloggen (lokaal) 33 HD verwijderd (HDD4)

11 Als beheerder uitloggen (lokaal) 34 HD geformatteerd (HDD1)

12 Als geavanceerde gebruiker inloggen 
(lokaal) 35 HD geformatteerd (HDD2)

13 Als geavanceerde gebruiker uitloggen 
(lokaal) 36 HD geformatteerd (HDD3)

14 Als Standaard gebruiker inloggen (lokaal) 37 HD geformatteerd (HDD4)

15 Als Standaard gebruiker uitloggen 
(lokaal) 38 HD gewijzigd (HDD1)

16 Configuratie gewijzigd 39 HD gewijzigd (HDD2)

17 Configuratie geïmporteerd 40 HD gewijzigd (HDD3)

18 Fabrieksinstelling hersteld 41 HD gewijzigd (HDD4)

19 Back-up gestart 42 HD beschadigd (HDD1)

20 Back-up voltooid 43 HD beschadigd (HDD2)

21 Back-up mislukt 44 HD beschadigd (HDD3)

22 Exporteren gestart 45 HD beschadigd (HDD4)

23 Exporteren voltooid 46 Storing systeemventilator

Tabel 3.6  Systeemlogoverzicht
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3.18 Configuratiemenu

Met dit menu kunt u de functies en opties van de digitale videorecorder configureren. U kunt de 
besturing van het apparaat regelen via een menu dat op de hoofdmonitor wordt weergegeven. U 
kunt de besturingscondities selecteren en instellen door middel van de knoppen op het frontpaneel 
en de afstandsbediening of met behulp van een usb-muis die op het apparaat is aangesloten.

Alleen gebruikers met beheerdersrechten kunnen het setupmenu openen en de digitale 
videorecorder configureren.

a b c d

e f

Afbeelding 3.14  Setupmenu van de digitale videorecorder

a Toont de titel van het geselecteerde hoofdmenu.

b Toont de pictogrammen van het hoofdmenu.

c Toont de submenu-opties.

d Toont het helpmenu.

e Toont de titel van het geselecteerde submenu.

f Toont de speciale opties van het geselecteerde submenu.
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3.18.1 Menu’s met een muis instellen 
U kunt het menu instellen met behulp van de linker en rechter muisknoppen.

• Linker muisknop: Hiermee kunt u een vereist item selecteren of de waarde van opties 
verlagen. 

• Rechter muisknop Hiermee kunt u de waarde van opties verhogen.

1. Klik met de linker muisknop op het pictogram  onderin het osd-beeldschermmenu om 
een setupmenu weer te geven.

2. Klik met de linker muisknop op het gewenste menupictogram om het submenu weer te geven.

3. Klik met de linker muisknop op het gewenste onderwerp in het submenu.

4. Stel de waarde van de geselecteerde opties in.

5. Klik op het pictogram “Exit” om het setupmenu te sluiten. Als het bericht “Save” (Opslaan) 
verschijnt, klikt u met de linker muisknop op [OK] om uw instellingen op te slaan.

3.18.2 Het menu instellen met de knoppen op het frontpaneel of de afstands-
bediening
• Pijlknoppen (v/V/b/B): Met deze knoppen kunt u de menuopties selecteren of de waarde 

van de opties instellen.

• ENTER: De optie selecteren of de instelling bevestigen.

• ESC: Teruggaan naar het vorige menu of niveau. 

1. Druk op SETUP( ) om het setupmenu weer te geven.

2. Gebruik b/B om het gewenste menupictogram weer te geven.

3. Gebruik v/V om het gewenste onderwerp in het submenu te selecteren en druk vervolgens op 
ENTER om de instelopties weer te geven.

4. Gebruik v/V/b/B om de gewenste optie te selecteren en druk vervolgens op ENTER om de 
waarde in te stellen.

5. Gebruik b/B om de gewenste instelling te selecteren en druk vervolgens op ENTER om uw 
keuze te bevestigen.

6. Druk op ESC om het setupmenu te sluiten. Als het bericht “Save” (Opslaan) verschijnt, drukt u 
op ENTER om uw instellingen op te slaan.

Let op:

Als u het functiemenu bestuurt met behulp van de afstandsbediening en de 
knoppen op het frontpaneel, kunt u de beide knoppen op dezelfde wijze 
bedienen om het functiemenu te besturen.

Onderstaand vindt u een overzicht van de andere functies van de nummerknoppen op het 
frontpaneel.

1. Druk op ALT. Het statuslampje van de knop verkleurt naar groen.

2. Selecteer de functieknop die u wenst.

Alle bedieningsaanwijzingen zijn gebaseerd op het gebruik van de afstandsbediening.
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3.19 Camera-instellingen

3.19.1 Camera
De cameranaam, verborgen instellingen en het audio-ingangskanaal worden geconfigureerd.

Afbeelding 3.15  Setupmenu van de camera

• Kanaal: Toont het kanaalnummer.

• Naam: Voer hier een cameranaam in van maximaal 12 tekens.

- b/B/v/V: Selecteer een teken.
- ENTER: Bevestigt uw keuze.
- ESC: Sluit het virtuele toetsenbordmenu.

• Verborgen: U kunt de camera-instellingen verbergen om bediening door andere gebruikers te 
voorkomen.

• Audio: U kunt het geselecteerde audio-ingangskanaal beluisteren.
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3.19.2 Video instellen
Hiermee kunt u de helderheid, het contrast en de kleurbalans van elk camerakanaal instellen. U kunt 
het scherm met de instellingen in de voorkeurvensters bekijken.

Afbeelding 3.16  Setupmenu voor het instellen van het beeld

• Video ingang: Hiermee kunt u het kanaal selecteren dat u wilt instellen.

•  Helderheid: Hiermee stelt u op een schaal van 00 tot 100 de helderheidswaarde van het 
geselecteerde kanaal in.

•  Contrast: Hiermee stelt u op een schaal van 00 tot 100 de contrastwaarde van het 
geselecteerde kanaal in.

•  Kleur: Hiermee stelt u op een schaal van 00 tot 100 de kleurintensiteit van het geselecteerde 
kanaal in.
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3.19.3 PTZ
Instellingen voor ptz-camera’s die via de datapoort van de tweefasige connector of de RS-422/485 
terminal aangesloten zijn.

Afbeelding 3.17  PTZ-setupmenu

• Camera : Hiermee selecteert u de gewenste camera voor het instellen van de aangesloten ptz-
camera.

• COM-poort: Hiermee selecteert u de aangesloten datapoort van de tweefasige connector of de 
RS-422/485 terminal aan het achterzijde van het apparaat. 

• Controle-ID: Selecteert de ptz-camera-ID van 00 t/m 255. Geef hier dezelfde instellingen aan 
als bij de ptz-camera.

• Protocol: Selecteert het protocol dat door de ptz-camera wordt ondersteund.

• Baud rate: Hiermee kiest u de communicatiesnelheid (1200, 2400, 4800, 9600, 19200 of 
38400). 

• PTZ-test: Nadat u de waarden voor ptz hebt ingesteld, kunt u de pan/tilt-functie voor de 
geselecteerde ptz-camera testen. Het testscherm bevindt zich in het preview-venster rechts 
van de ptz-testoptie. 
- b/B: Test de pan-richting.
- v/V: Test de tilt-richting.
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3.19.4 Continu opnemen
Instellingen voor continu opnemen.

Afbeelding 3.18  Setupmenu voor continu opnemen

• Kanaal: Toont het video ingangnummer.

• Resolutie: Hiermee selecteert u de resolutie van de opname.

• Kwaliteit: Hiermee selecteert u de kwaliteit van het opgenomen beeld (Laagste, Laag, Normaal, 
Hoog of Beste).

• Beelden per seconde: Hiermee bepaalt u de herhalingsfrequentie.  De herhalingsfrequentie 
is het aantal opgenomen beelden per seconde. Afhankelijk van de gekozen resolutie 
wordt de herhalingsfrequentie automatisch ingesteld. Zie de volgende tabel als u de 
herhalingsfrequentie met de hand wilt instellen. 

Resolutie Herhalingsfrequentie

NTSC

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

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

704 x 480 1, 3, 5, 7.5

PAL

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

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

704 x 576 1, 3, 5, 6

Tabel 3.7  Overzicht herhalingsfrequenties
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3.19.5 Direct opnemen
Instellingen voor direct opnemen

Afbeelding 3.19  Setupmenu voor direct opnemen

• Kanaal: Toont het kanaalnummer.

• Resolutie: Hiermee selecteert u de resolutie van de opname.

• Kwaliteit: Hiermee selecteert u de kwaliteit van het opgenomen beeld (Laagste, Laag, Normaal, 
Hoog of Beste).

• Beelden per seconde: Hiermee bepaalt u de herhalingsfrequentie.  De herhalingsfrequentie 
is het aantal opgenomen beelden per seconde. Afhankelijk van de gekozen resolutie 
wordt de herhalingsfrequentie automatisch ingesteld. Zie de volgende tabel als u de 
herhalingsfrequentie met de hand wilt instellen. 

Resolutie Herhalingsfrequentie

NTSC

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

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

704 x 480 1, 3, 5, 7.5

PAL

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

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

704 x 576 1, 3, 5, 6

Tabel 3.8  Overzicht herhalingsfrequenties
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3.19.6 Opnemen van ingangssignalen
Instellingen voor het opnemen van ingangssignalen.

Afbeelding 3.20  Setupmenu voor het opnemen van ingangssignalen

• Kanaal: Toont het kanaalnummer.

• Resolutie: Hiermee selecteert u de resolutie van de opname.

• Kwaliteit: Hiermee selecteert u de kwaliteit van het opgenomen beeld (Laagste, Laag, Normaal, 
Hoog of Beste).

• Beelden per seconde: Hiermee bepaalt u de herhalingsfrequentie.  De herhalingsfrequentie 
is het aantal opgenomen beelden per seconde. Afhankelijk van de gekozen resolutie 
wordt de herhalingsfrequentie automatisch ingesteld. Zie de volgende tabel als u de 
herhalingsfrequentie met de hand wilt instellen. 

Resolutie Herhalingsfrequentie

NTSC

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

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

704 x 480 1, 3, 5, 7.5

PAL

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

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

704 x 576 1, 3, 5, 6

Tabel 3.9  Overzicht herhalingsfrequenties

• Pre: Hiermee bepaalt u de “pre-event” (voorgebeurtenis) opnametijd waarin de situatie wordt 
opgenomen tot het tijdstip waarop het ingangssignaal is gedetecteerd. (UIT, 5, 10, 20, 30, 40, 
50 sec. of 1 min.)

• Post: Hiermee bepaalt u de “post-event” (nagebeurtenis) opnametijd waarin de situatie wordt 
opgenomen na het tijdstip waarop het ingangssignaal is gedetecteerd. (10, 20, 30, 40, 50 
seconden of 1, 2, 3, 5, 10 minuten)

Let op:

Verstrekte pre-event tijden zijn maar een indicatie. Daadwerkelijke tijden 
zijn afhankelijk van resolutie, kwaliteit, en framesnelheid instellingen, als 
mede het aantal kanalen die geselecteerd zijn voor pre-event opname.
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3.19.7 Bewegingsopnamen
Instellingen voor bewegingsopnamen.

Afbeelding 3.21  Setupmenu voor bewegingsopnamen

• Kanaal: Toont het kanaalnummer.

• Resolutie: Hiermee selecteert u de resolutie van de opname.

• Kwaliteit: Hiermee selecteert u de kwaliteit van het opgenomen beeld (Laagste, Laag, Normaal, 
Hoog of Beste).

• Beelden per seconde: Hiermee bepaalt u de herhalingsfrequentie.  De herhalingsfrequentie 
is het aantal opgenomen beelden per seconde. Afhankelijk van de gekozen resolutie 
wordt de herhalingsfrequentie automatisch ingesteld. Zie de volgende tabel als u de 
herhalingsfrequentie met de hand wilt instellen. 

Resolutie Herhalingsfrequentie

NTSC

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

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

704 x 480 1, 3, 5, 7.5

PAL

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

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

704 x 576 1, 3, 5, 6

Tabel 3.10  Overzicht herhalingsfrequenties

• Pre: Hiermee bepaalt u de “pre-event” (voorgebeurtenis) opnametijd waarin de situatie wordt 
opgenomen tot het tijdstip waarop de beweging is gedetecteerd. (UIT, 5, 10, 20, 30, 40, 
50 sec. of 1 min.)

• Post: Hiermee bepaalt u de “post-event” (nagebeurtenis) opnametijd waarin de situatie wordt 
opgenomen na het tijdstip waarop de beweging is gedetecteerd (10, 20, 30, 40, 50 seconden 
of 1, 2, 3, 5, 10 minuten)

Let op:

Verstrekte pre-event tijden zijn maar een indicatie. Daadwerkelijke tijden 
zijn afhankelijk van resolutie, kwaliteit, en framesnelheid instellingen, als 
mede het aantal kanalen die geselecteerd zijn voor pre-event opname.
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3.19.8 Video norm
Selecteert de NTSC- of PAL-videonorm afhankelijk van de normering van uw videosysteem.

1. Selecteer de videonorm.
Er wordt een bevestigingsbericht getoond.

2. Selecteer [OK] en druk op ENTER.
Nadat de HDD is geformatteerd start het systeem opnieuw op.

Afbeelding 3.22  Setupmenu voor Video norm 
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3.20 Opnameschema instellen

De digitale videorecorder kan opnemen volgens een schema dat door u als gebruiker is ingesteld. 
U kunt met de digitale videorecorder ook handmatig opnemen, onafhankelijk van datum en tijd. Het 
opnemen van beelden kan continu doorgaan of geactiveerd worden door gebeurtenissen als alarm 
en bewegingsdetectie.

Het venster met het schema toont telkens een dag van de week met het schema van alle kanalen 
over een periode van 24 uur.

Voor elk cellenblok van één uur kunt u de opnamemethode specificeren. De opnamemethode voor 
elk blok wordt voor de duidelijkheid in kleur weergegeven. 

Afbeelding 3.23  Setupmenu voor opnemen volgens schema

3.20.1 Het opnameschema voor een normale weekdag instellen
1. Selecteer een dag van de week. (zo, ma, di, wo, do, vr, za)

2. Selecteer het gewenste kanaal voor het programmeren van de opname.

3. Selecteer het tijdcellenblok voor de starttijd.

Afbeelding 3.24  Setupmenu voor opnemen volgens schema
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4. Druk op ENTER of selecteer een opnamemodus met een klik van uw rechter muisknop. De 
kleur van de cellenblokken verandert automatisch.

-  Grijs: Geen opname geprogrammeerd.
- Blauw (opnemen van bewegingsgebeurtenissen): De opname start automatisch wanneer de 

digitale videorecorder binnen de aangegeven tijd een bewegingsalarmsignaal ontvangt.
- Rood (Opnemen van ingangssignalen): Het opnemen start automatisch wanneer de ingang 

binnen een bepaalde tijd wordt geactiveerd.
-  Groen (Continu opnemen): De opname start automatisch vanaf het geprogrammeerde 

tijdstip.
-  Geel (Opnemen van ingang+beweging): Het opnemen start automatisch wanneer de ingang 

wordt geactiveerd of beweging is gedetecteerd.
-  Blauw+Rood (Continue+Invoer event opname): Opname start automatisch vanaf het 

ingestelde tijdstip. Indien beweging vastgesteld wordt binnen een bepaalde tijd, wijzigt de 
continu opname modus naar input event opname modus en start de opname automatisch.

-  Blauw+Geel (Continu + Beweging event opname): Opname start automatisch vanaf het 
ingestelde tijdstip. Indien beweging vastgesteld wordt binnen een bepaalde tijd, wijzigt de 
continu opname modus naar sensor event opname modus en start de opname automatisch.

-  Blauw+Groen (Continu+Invoer+Beweging event opname): Opname start automatisch vanaf 
het ingestelde tijdstip. Indien het sensorsignaal input heeft of beweging vastgesteld wordt 
binnen een bepaalde tijd, wijzigt de continu opname modus naar beweging event opname 
modus en start de opname automatisch.

5. Selecteer het volgende tijdcellenblok van de geprogrammeerde tijdcellenblokken om de 
geprogrammeerde tijd te bevestigen.

Afbeelding 3.25  Setupmenu voor opnemen volgens schema

6. Druk op ENTER of klik een paar keer met de linker muisknop om grijs te selecteren om de 
eindtijd van het schema in te stellen. De cellenblok met instellingen wordt gemarkeerd.
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Afbeelding 3.26  Setupmenu voor opnemen volgens schema

7. Druk op MENU om uw instellingen te bevestigen. Het bevestigingsvenster verschijnt.

8. Selecteer OK en druk op ENTER om de nieuwe instellingen op te slaan.

• Druk op ESC om het keuzemenu voor specifi eke data te sluiten.

3.20.2 Een opnameschema voor een uitzonderingsdag instellen
Naast een weekschema kunt u totaal 10 specifieke datum/tijdperioden programmeren. Selecteer 
[Uitzonderingsdagen] om een specifiek opnameschema te configureren.

1. Selecteer de optie [Uitzonderingsdagen]. 

Afbeelding 3.27  Setupmenu voor uitzonderingsdagen

2. Selecteer een cellenblok.



48   nl | Aansluitingen en instellingen Digitale videorecorder

F01U | 2.0 | 2008.12 Gebruikershandleiding Bosch Security Systems

Afbeelding 3.28  Setupmenu voor uitzonderingsdagen

3. Druk op de knop SET of klik op het pictogram   in het instelmenu voor 
uitzonderingsdagen.
Het keuzemenu voor uitzonderingsdagen verschijnt.

Afbeelding 3.29  Setupmenu voor uitzonderingsdagen

4. Voer de nodige informatie in voor jaar, maand en dag.

• b/B/v/V: Druk op de knoppen [OK] of [Annuleren] om de kolommen te verplaatsen.
• b/B (of klik met de linker of rechter muisknop): Verandert de waarde op de huidige positie.

5. Gebruik b/B/v/V om de [OK]-knop te selecteren en druk op ENTER.
Het virtuele toetsenbordmenu verschijnt.
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Afbeelding 3.30  Setupmenu voor uitzonderingsdagen

6. Voer de naam van de uitzonderingsdag in. Gebruik v/V/b/B om een teken te selecteren en 
druk vervolgens op ENTER om uw keuze te bevestigen.

7. Gebruik v / V om het [OK]-pictogram te selecteren en druk vervolgens op ENTER om de 
datum van de speciale dag vast te leggen en terug te gaan naar het menuvenster voor speciale 
dagen.

8. Selecteer de geprogrammeerde tijd en stel de opnamemethode voor elk kanaal in.
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3.20.3 Het overzicht van geprogrammeerde uitzonderingsdagen controleren
1. Druk op “INFO” nadat u de optie [Uitzonderingsdagen] hebt geselecteerd.

Het overzicht van geprogrammeerde uitzonderingsdagen verschijnt.

Afbeelding 3.31  Overzicht van geprogrammeerde uitzonderingsdagen

2.  Selecteer in het overzicht de titel van een uitzonderingsdag en druk op ENTER.
De kleur van de titel verandert in oranje.

3.  Selecteer het pictogram [Bewerken], druk op ENTER om de uitzonderingsdag te bewerken of 
druk op CLEAR om het schema van uitzonderingsdagen te wissen.

4. Druk op ESC om het overzicht van geprogrammeerde speciale dagen te sluiten.

Let op:

Als u de opnameprogrammering van een uitzonderingsdag samen met 
andere opnamen kopieert, is alleen het opnemen op de uitzonderingsdag 
mogelijk.

3.20.4 Het opnameschema kopiëren 
Kopiëren vanaf de geprogrammeerde data van het kanaal

U kunt de geprogrammeerde gegevens van een bepaald kanaal binnen de geselecteerde dag van de 
week naar een of meer andere kanalen kopiëren.

1. Selecteer de dag van de week en druk op ENTER.

2. Selecteer het kanaal dat u wilt kopiëren.

3. Druk op COPY (Kopiëren) waarna het kanaalkeuzemenu verschijnt.
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Afbeelding 3.32  Menu voor het kopiëren van kanalen

4. Ga met behulp van  b/B naar de linker of rechter kolom en druk vervolgens op ENTER om 
een of meer doelkanalen te selecteren.
Door op ENTER te drukken kunt u het geselecteerde kanaal annuleren.

5. Gebruik v/V om [OK] te selecteren en druk vervolgens op ENTER om uw keuze te bevestigen.

Kopiëren vanaf de geprogrammeerde data van de dag.

Met de knop MARK (Dag kopiëren) kunt u de geprogrammeerde dag van de week naar een andere 
dag van de week, meerdere dagen van de week en het weekend kopiëren.

1. Selecteer de dag van de week die u wilt kopiëren.

2. Druk op MARK (Dag kopiëren) waarna het selectiemenu voor datums verschijnt.

Afbeelding 3.33  Menu voor het kopiëren van dagen

3. Gebruik b/B om de doeldatum(s) te selecteren.

4.  Gebruik v/V om [OK] te selecteren en druk vervolgens op ENTER om uw keuze te 
bevestigen.
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3.21 Weergave instellen

3.21.1 OSD

Afbeelding 3.34  Setupmenu voor osd-beeldschermmenu

• Taal: Hiermee selecteert u een taal voor het setupmenu en het informatievenster.

• Camera naam

- Aan: Geeft de titel van de camera weer.
- Uit: Geeft het rechtstreeks opgenomen beeld weer zonder de titel van de camera.

• Camera status

- Aan: De huidige opnamestatus van de camera wordt weergegeven.
- Uit:  De huidige opnamestatus van de camera wordt niet weergegeven.
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3.21.2 Monitor A

Afbeelding 3.35  Setupmenu voor monitor A

• Volgorde Seq. tijd: U kunt de sequentie-standtijd van de camera instellen op 2, 5, 10, 20, 30, 
40, 50, 60, 70, 80 of 90 seconden.

3.21.3 Monitor B

Afbeelding 3.36  Setupmenu voor monitor B
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• Volgorde Seq. tijd: U kunt de opeenvolging van standtijden van de camera instellen op 2, 5, 10, 
20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 of 90 seconden.

• Gebeurtenis pop-up: Geeft op monitor B een gebeurtenispopupvenster weer als het systeem 
door beweging, een ingangssignaal of beide (beweging of ingang) wordt geactiveerd.

3.22 Gebeurtenisinstellingen

3.22.1 Contact ingangen

Afbeelding 3.37  Setupmenu voor ingangssignalen

• In: Geeft het nummer  van het contact weer.

• Contact soort: De status van de ingangssignalen kan worden ingesteld op N.O. (Normaal open) 
of N.C. (Normaal gesloten).

• Camera: Hiermee selecteert u het kanaal van de aangesloten camera die het ingangssignaal 
genereert.

• Relaisuitgang: Hiermee selecteert u het nummer van de relaisuitgang voor het geselecteerde 
ingangssignaal.

• Programma: Selecteer het programmanummer. De camera gaat naar de preset positie en het 
beeld van de camera in die positie wordt op de monitor getoond, zodra de input geactiveerd 
is.
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3.22.2 Beweging

Afbeelding 3.38  Setupmenu voor bewegingssignalen

• Camera : Hiermee selecteert u de camera voor het instellen van de bewegingsdetectie.

• Gevoeligheid: Hiermee stelt u het gevoeligheidsniveau in voor de bewegingsdetectiezone die u 
aangeeft. De gevoeligheid kan worden ingesteld op niveau 01 t/m 10 of “Off” (Uitgeschakeld).

• Relaisuitgang: Hiermee selecteert u het nummer van het uitgangsrelais voor wanneer beweging 
wordt gedetecteerd.

• Gebied: Hiermee selecteert u het gewenste bewegingsdetectiegebied in het scherm met het 
previewvenster. 

-  b / B / v / V: Verplaatst het gele cellenvak naar een andere cellenzone.
- ENTER: Hiermee selecteert of annuleert u het bewegingsdetectiegebied op de huidige 

celpositie.
- Druk op ESC om de instellingen te sluiten.

• U kunt het bewegingsdetectiegebied ook met de muis aangeven.

- Het gebied selecteren: Verplaats een cel door middel van Drag & Drop (Slepen en 
neerzetten) naar rechts om het bewegingsdetectiegebied te selecteren.

- Het gebied annuleren: Door een celpunt van een geselecteerd celgebied naar links te 
verplaatsen annuleert u het bewegingsdetectiegebied.

Let op:

Op slecht verlichte plaatsen en wanneer de contouren van het onderwerp 
niet duidelijk te onderscheiden zijn, worden bewegingsgebeurtenissen 
niet opgenomen, ongeacht het ingestelde gevoeligheidsniveau. U moet de 
effectiviteit van bewegingsdetectie controleren voordat u deze instelt.
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3.22.3 Alarmbevestiging

Afbeelding 3.39  Instelmenu voor alarmbevestiging

• Alarm bevest.

-  Handmatig: Gebruik de knop “ACK” op de afstandsbediening of de knop  op het 
frontpaneel om een alarm te stoppen.

- Post-geb. tijd: Het alarm wordt na de geprogrammeerde Na-gebeurtenis-tijd gestopt.
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3.23 Netwerkinstellingen

3.23.1 TCP/IP

Afbeelding 3.40  TCP/IP-setupmenu 

• DHCP: DHCP is de afkorting van Dynamic Host Confi guration Protocol.

- Aan: De netwerkinstellingen van dit apparaat worden automatisch door de DHCP-server 
geconfi gureerd.
Als u dit inschakelt worden de opties [IP-adres], Subnetmasker], [Gateway], [Primaire 
DNS] en [Secundaire DNS] lichter gekleurd en kunnen deze opties niet worden ingesteld.

- Uit: Mogelijkheid om de netwerkinstellingen met de hand in te voeren. 
• IP-adres: Mogelijkheid om een IP-adres met het virtuele toetsenbord in te voeren. 

• Subnetmasker: Mogelijkheid om een subnetmasker met het virtuele toetsenbord in te voeren.

• Gateway: Mogelijkheid om het gateway-adres met het virtuele toetsenbord in te voeren.

• Primaire DNS: Mogelijkheid om het adres van de DNS-hoofdserver met het virtuele 
toetsenbord in te voeren. 

• Secundaire DNS: Mogelijkheid om het adres van de DNS-subserver met het virtuele 
toetsenbord in te voeren.

• Remote cliënt poortNr.: Mogelijkheid om het poortnummer van een externe cliënt met het 
virtuele toetsenbord in te voeren. Met het Control Center-programma kunt u het rechtstreekse 
bewakingsbeeld via het netwerk bekijken. De in de fabriek ingestelde standaardpoort voor de 
transmissie van video- en audiodata is 9001. Soms is het echter beter dit poortnummer met 
het oog op meer fl exibiliteit en veiligheid te veranderen. Als u dat wilt kunt u een willekeurig 
poortnummer tussen 1025 t/m 65535 kiezen.

• HTTP poortNr.: Mogelijkheid om het nummer van de HTTP-poort met het virtuele toetsenbord 
in te voeren. Met een webbrowser kunt u het rechtstreekse bewakingsbeeld via het netwerk 
bekijken. HTTP gebruikt meestal TCP-poort 80. Met het oog op meer veiligheid en fl exibiliteit 
is het soms verstandig dit poortnummer te wijzigen. Als u dat wilt kunt u een willekeurig 
poortnummer tussen 1025 t/m 65535 kiezen.

• Bandbreedte limiet: Hier voert u de gewenste bandbreedte voor uw dataverkeer in.
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Let op:

Als u het poortnummer van de externe cliënt of het nummer van de 
HTTP-poort verandert, worden alle verbindingen met de Control Center-
programma’s en de webbrowser verbroken.

3.23.2 DDNS (Dynamic Domain Name System)

Afbeelding 3.41  DDNS-setupmenu

• Gebruikersnaam: Hier kunt u de geregistreerde DDNS-gebruikersnaam met het virtuele 
toetsenbord invoeren.

• Wachtwoord: Hier kunt u het gebruikerswachtwoord met het virtuele toetsenbord invoeren.

Let op:

De DDNS-functie wordt onderhouden met behulp van een TCP 8245-poort 
op “No-IP”(http://www.no-ip.com/).
Wanneer de digitale videorecorder in een netwerk met een firewall wordt 
gebruikt, moet u de TCP-poort 8245 openen om de DDNS-data toe te laten. 
Vraag voor meer informatie over de configuratie van uw firewall het advies 
van uw netwerkbeheerder en/of uw netwerkserviceprovider.
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3.23.3 Berichten

Afbeelding 3.42  Setupmenu voor berichten

• Alarm ingeschakeld: 

- Aan: Verstuurt een e-mail als een ingang geactiveerd is.
- Uit: Niet gebruikt.

• Bewegingsdetectie: 

- Aan Verstuurt een e-mailbericht wanneer bewegingdetectie is geactiveerd.
- Uit: Niet gebruikt.

• Schijf is vol:

- Aan: Verstuurt een e-mailbericht als de HDD volledig met opnamen beschreven is.
- Uit: Niet gebruikt.

• Beheerderswachtwoord gewijzigd:

- Aan: Verstuurt een e-mailbericht als het wachtwoord van de beheerder gewijzigd is.
- Uit: Niet gebruikt.

• Videoverlies: 

- Aan: Verstuurt een e-mailbericht wanneer een videosignaal van de camera door kabelbreuk, 
losgeraakte kabel of camerastoring onderbroken is.

- Uit: Niet gebruikt.
• Voeding aan/uit: 

- Aan: Verstuurt een e-mailbericht wanneer de stroomvoorziening in- of uitgeschakeld is.
- Uit: Niet gebruikt.
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3.23.4 Mail

Afbeelding 3.43  Setupmenu voor e-mail

• Mededeling: 

- Aan: Informeert de gebruiker door middel van e-mail en volgens de in dit menu aangegeven 
instellingen over de werking van het apparaat.

- Uit: De berichtfunctie wordt niet gebruikt.
De mailopties zijn lichter gekleurd.

• SMTP-server: Mogelijkheid om het adres van de SMTP-server met het virtuele toetsenbord in te 
voeren. 
Als “Mededeling” op “Aan” is ingesteld en de optie voor SMTP-server leeg is, zijn het nummer 
van de SMTP-poort en de opties voor gebruikersnaam en wachtwoord lichter gekleurd en 
worden deze opties niet ingesteld.

• SMTP-poortNr..: Mogelijkheid om het nummer van de SMTP-poort met het virtuele toetsenbord 
in te voeren. Voor SMTP wordt meestal poort 25 gebruikt. Met het oog op verhoogde veiligheid 
en fl exibiliteit is het in bepaalde gevallen verstandig dit poortnummer te wijzigen. Als u dat wilt 
kunt u een willekeurig poortnummer kiezen tussen 1 en 65535.

• Gebruikersnaam: Mogelijkheid om de gebruikersnaam met het virtuele toetsenbord in te 
voeren.

• Wachtwoord: Mogelijkheid om het wachtwoord met het virtuele toetsenbord in te voeren.

• TLS: Stel deze optie in op “Aan” als u de functie TLS (Transport Layer Security) gebruikt. TLS 
is standaard UITgeschakeld.

• E-mail Adres (1-3): Mogelijkheid om een e-mailadres met het virtuele toetsenbord in te voeren.  
U kunt totaal drie e-mailadressen invoeren.

• Verstuur TEST E-mail: Door [Verstuur TEST E-mail] te selecteren kunt u het verzenden van e-
mailberichten testen.
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Let op:

De instellingen voor SMTP-server, SMTP-poortnummer, gebruikersnaam en 
wachtwoord zijn optioneel. De digitale videorecorder kan rechtstreeks 
e-mail verzenden zonder tussenkomst van een SMTP-server of MTA 
(Message Transfer Agent). In bepaalde gevallen moet alle e-mail naar een 
specifieke SMTP-server worden doorgestuurd. Geef in een dergelijk geval 
de hostnaam of het IP-adres van de server op. Vraag voor meer informatie 
over SMTP-configuratie uw netwerkbeheerder en/of mailserviceprovider om 
advies.

3.23.5 Noodgevallen

Afbeelding 3.44  Setupmenu voor noodgevallen

• Meldingen: 

- Aan: Informeert het alarmmeldingsprogramma   volgens uw instellingen voor berichtgeving 
over de werking van het apparaat.

- Uit: De functie “Notifi cation” (Bericht) is buiten gebruik.
• IP-adres / Poort Nr..: Hier voert u het IP-adres/poortnummer van het alarmmeldingsprogramma 

met het virtuele toetsenbord in. De door de fabriek ingestelde poort voor deze functie is 9002. 
Met het oog op meer fl exibiliteit en een betere beveiliging is het in bepaalde gevallen nuttig dit 
poortnummer te wijzigen. Als u dat wilt kunt u een willekeurig poortnummer tussen 1025 t/m 
65535 kiezen. U kunt totaal negen IP-adres/poortnummers instellen.
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3.24 Systeeminstellingen

3.24.1 Datum/tijd

Afbeelding 3.45  Setupmenu voor datum en tijd

• Datum: Hier kunt u de huidige datum invoeren.

• Tijd: Hier kunt u de huidige tijd invoeren. (24-uurs of 12-uurs tijdinstelling)

• Datum opmaak: Hier selecteert u de opmaak van de datumweergave.

• Tijdopmaak: Hier selecteert u de tijdweergave.

• Tijdzone: Hier selecteert u uw tijdzone (zie voor meer informatie “8.3 Tijdzones).

• Zomer- / Wintertijd: Als u deze optie op “Aan” instelt, kan uw systeem naar zomer- en 
wintertijd overschakelen.

• Start zomer- / wintertijd: Hier kiest u de starttijd voor zomertijd/wintertijdomschakeling.

• Einde zomer- / wintertijd: Hier kiest u de eindtijd voor zomertijd/wintertijdomschakeling.
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3.24.2 NTP (Network Time Protocol)

Afbeelding 3.46  Setupmenu voor NTP

• NTP: Stel deze functie in op “ON” (Ingeschakeld) als u de NTP (Network Time Protocol)-server 
gebruikt voor het instellen van de tijd op uw systeem. Als u de NTP-optie uitschakelt, moet 
u de tijdinstellingen met de hand invoeren en zijn de opties [Tijdserver], [Eigen tijdserver], 
[Sync. intervalz] en [NTP test] gedeactiveerd.

• Tijdserver: In de meeste gevallen kunt u van een openbare server gebruik maken. De digitale 
videorecorder kan de juiste tijd bij vijf openbare servers ophalen (time.nist.gov, time-a.nist.
gov, time-b.nist.gov, ntp.nasa.gov, clock.isc.org).

• Eigen tijdserver: U kunt het IP-adres of de hostnaam van de niet-openbare tijdserver met het 
virtuele toetsenbord invoeren.

• Sync. intervalz: U kunt gesynchroniseerde intervallen met de NTP-tijdserver instellen op 1 dag, 
1 uur, 1 maand en 1 week.

• NTP-test: Door [NTP-test] te selecteren kunt u de NTP-server testen.
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3.24.3 Zoemer

Afbeelding 3.47  Setupmenu voor zoemer

• Toets zoemer: 

- Aan: Geeft een geluidssignaal als u de knoppen gebruikt. 
- Uit : Schakelt het geluidssignaal van de knoppen uit.

• Contact zoemer:

- Aan: Geeft een geluidssignaal wanneer een ingang wordt geactiveerd.
- Uit: Schakelt de contactzoemer uit.

• Beweg. zoemer: 

- Aan: Geeft een geluidssignaal als een beweging wordt gedetecteerd.
- Uit: Schakelt de bewegingszoemer uit.

• Systeemzoemer:

- Aan: Geeft een geluidssignaal als een van de koelventilatoren niet start of als een HDD een 
slechte sector heeft.

- Uit: Schakelt de systeemzoemer uit.

Let op:

Dit apparaat geeft een zwak zoemersignaal. Als u het wachtwoord hebt 
vergeten, neem dan contact op met een erkend servicecentrum of met de 
dealer waar u het systeem hebt gekocht.
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3.24.4 Gebruiker
U kunt een nieuwe gebruiker met verscheidene toegangsrechten op de digitale videorecorder of het 
Control Center registreren.

Afbeelding 3.48  Setupmenu voor gebruikers

• Naam: Toont het nummer van de gebruiker.

• ID: Mogelijkheid om een nieuwe gebruikersnaam met het virtuele toetsenbord in te voeren. 

• Niveau: Met deze functie selecteert u de toegangsrechten van de nieuwe gebruiker. 

• Wachtwoord: Mogelijkheid om een nieuw of gewijzigd wachtwoord voor de gebruiker met het 
virtuele toetsenbord in te voeren. Het wachtwoord mag bestaan uit letters, cijfers en speciale 
tekens. (de minimale lengte is vier tekens, de maximale lengte is acht tekens).

Let op:

Zorg ervoor dat u het wachtwoord onthoudt. Als u het wachtwoord hebt 
vergeten, neem dan contact op met een erkend servicecentrum of de 
winkel waar u het systeem hebt gekocht.
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3.24.5 Bijwerken
Met de “Update”-functie kunt u de software van de digitale videorecorder bijwerken en ptz-
protocollen toevoegen en bijwerken. In dit geval worden de instellingen van de digitale videorecorder 
tijdens de updateprocedure niet gewist of vervangen.

Afbeelding 3.49  Setupmenu voor bijwerken

1.  Kies een van de volgende mogelijkheden:

•  Systeemfi rmware selecteren om de systeemsoftware van de digitale videorecorder bij te 
werken.

•  Het ptz-protocol selecteren om de protocollen van de digitale videorecorder bij te werken.
2. Kies het medium waarmee u de bijwerkprocedure wilt uitvoeren. 

•  USB: Selecteer “USB” en verbind vervolgens het usb-station met de digitale videorecorder. 
Ontkoppel alle usb-apparaten voordat u het usb-station gebruikt.

•  Network (Netwerk): Selecteer “Network” en doe daarna het volgende:
a.  Selecteer het vak voor het instellen van de updateserver. Het virtuele toetsenbord 

verschijnt.
b.  Voer het IP-adres van de updateserver in. U moet nu de netwerkinstellingen van de 

digitale videorecorder confi gureren en het IP-adres van de updateserver kennen.
3. Selecteer “Update” (Bijwerken) om de bijwerkprocedure te starten.

4. Selecteer “OK” om de bijwerkprocedure te starten of klik op “Cancel” (Annuleren) om de 
procedure te stoppen en af te sluiten. Nadat de bijwerkprocedure is voltooid, toont het 
systeem het dialoogvenster “Restart” (Herstarten).

5.  Klik op “OK” om de digitale videorecorder opnieuw te starten.
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3.24.6 Configureren

Afbeelding 3.50  Setupmenu voor configuratie

• Confi guratie import: Hiermee kunt u de confi guratiedata van de digitale videorecorder vanaf 
een usb-memorystick importeren.

• Confi guratie export: Hiermee kunt u de confi guratiedata van deze digitale videorecorder naar 
een usb-memorystick exporteren.

• Fabrieksinstellingen: U kunt de digitale videorecorder naar zijn oorspronkelijke 
fabrieksinstellingen terugzetten. Sommige opties kunnen niet worden teruggezet 
(Video norm, Datum, Tijd, Tijdzone, Zomertijd/wintertijd, Start zomertijd/wintertijd, Einde 
zomertijd/wintertijd, Bericht, Gebeurtenispartitie).

Opmerkingen:

• Het importeren van configuratiedata is alleen mogelijk als de configura-
tiedata van de andere digitale videorecorder van hetzelfde type zijn als 
die van dit apparaat.

• Als u een usb-memorystick gebruikt voor het exporteren van configura-
tiedata moet u eerst de overige externe usb-apparaten ontkoppelen.
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3.24.7 Harde schijf

Afbeelding 3.51  Setupmenu voor hardeschijfstations

• Overschrijven: 

- Alle: Het overschrijven van opnamen is mogelijk als de normale partitie en de 
gebeurtenissenpartitie van de HDD volledig met opnamen beschreven zijn.

- Normaal partitie: Het overschrijven van de normale partitie van de HDD is mogelijk als de 
normale partitie van de HDD volledig met opnamen beschreven is.

- Gebeurtenispartitie: Het overschrijven van de gebeurtenissenpartitie van de HDD is 
mogelijk als de gebeurtenissenpartitie van de HDD volledig met opnamen beschreven is. 

- Uit: Overschrijven niet gebruiken.
• Schijf vol waarschuwing: Een waarschuwingsbericht verschijnt als de HDD volledig met 

opnamen beschreven is.

• Gebeurtenispartitie: U kunt de omvang van gebeurtenissenpartities voor het opnemen van 
gebeurtenissen zelf bepalen.

• Automatisch wissen: Hiermee stelt u de datum voor automatisch wissen in (“Uit” = niet 
wissen) en 1, 2, 5, 7, 10, 20, 30, 40, 50 en 60 dagen). Als u de functie voor automatisch 
wissen activeert, worden de opgenomen data gewist met uitzondering van de data binnen de 
geselecteerde periode. De functie “Automatisch wissen” wordt elke 35 minuten geactiveerd.

• Formatteren: Initialiseert het hardeschijfstation (HDD). Alle data op de geselecteerde HDD 
worden gewist. Voor het formatteren van HDD(S) voert u YES (geheel hoofdletters) in voor alle 
taalinstellingen.

Opmerkingen:

Als u de waarde van gebeurtenissenpartitie wijzigt, worden de huidige op 
de HDD opgenomen data gewist en wordt de partitie opnieuw ingesteld. De 
partities worden automatisch geformatteerd en het systeem wordt opnieuw 
gestart.
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3.24.8 Backup

Afbeelding 3.52  Setupmenu voor backup

• Partitieselectie: Hiermee selecteert u een backuppartitie.

• Schema: Hiermee kunt u een backupschema instellen.

- Uit: Alle opties zijn uitgeschakeld.
- Direct: De backupdata worden handmatig opgeslagen.
- Wekelijks of dagelijks: De backupdata worden automatisch volgens uw instelling 

opgeslagen.
• Apparaat: Hiermee selecteert u een backupapparaat.

• Start schema: Hiermee stelt u de startdatum van een backupschema in (dag van de week en 
tijd).

• Datum tijdbereik: Hiermee voert u het tijdinstelgebied voor backups in. Hiermee voert u de 
datum in waarop u een backup wilt uitvoeren.

• Start tijdbereik: Hier voert u de startdatum van de week of de periode in.

• Einde tijdbereik: Hier voert u de einddatum van de week of de periode in.

• Grootte schatten: Toont de grootte van de backupdata en de vrije ruimte van externe 
apparaten.

• Back-up starten: Hiermee start u een backup.

• Media wissen: Hierdoor worden de media gewist.
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Opmerkingen:

• De backupfunctie wordt niet door het externe usb-cd-romstation 
ondersteund.

• Backups naar de externe USB-HDD worden met maximaal 250 GB 
ondersteund.

• Gebruik de aanbevolen externe usb-apparaten om storingen te 
voorkomen (zie “8.2.1 Overzicht van ondersteunde usb-geheugens”).

• De cd-r-, dvd-r- en dvd-r-discs kunnen niet worden geformatteerd.
• Om storingen te voorkomen moeten externe media op dit apparaat 

worden geformatteerd.
• De dvd+rw- en dvd-rw-discs moeten vóór gebruik worden geïnitialiseerd.
• Tijdens de uitvoering van backups zijn de opties [Grootte schatten], 

[Back-up starten] en [Media wissen] niet beschikbaar.
• Om storingen te voorkomen mag u het usb-apparaat tijdens het 

uitvoeren van een backup niet verwijderen. Als u het verwijderde 
apparaat opnieuw gebruikt, moet u het medium met behulp van de 
opties voor het wissen van media formatteren.

• Als u het externe medium met behulp van een pc met FAT32 formatteert, 
kan het medium op dit apparaat niet worden gebruikt.

Directe backups maken

1. Sluit het usb-backupapparaat aan of plaats een opneembare backupdisc in het discstation.

2. Selecteer de partitie waarvan u een backup wilt maken.

3. Selecteer “Direct” in de schema-opties.

4. Selecteer het backupapparaat.

5. Selecteer de datum, starttijd en eindtijd van het tijdinstelbereik voor de backup.

6. Selecteer het pictogram [Grootte schatten] en druk op ENTER.

7. Controleer de grootte van de geselecteerde data en van de vrije ruimte. Als het apparaat over 
onvoldoende ruimte beschikt, maak dan ruimte op het apparaat vrij of wis eerder opgeslagen 
data.

8. Selecteer het pictogram [Back-up starten] en druk op ENTER om de backup te starten.

9. Sluit het setupmenu.
Tijdens de voortgang van de backup kunt u de backupstatus op de systeembesturingsbalk 
volgen.

Let op:

U kunt een backup tijdens de uitvoering niet stoppen.

• Voor de hieronder vermelde omstandigheden verschijnt een waarschuwingsbericht.

- Als de starttijd en de eindtijd dezelfde waarde hebben.
- Als de starttijd later valt dan de eindtijd.
- Er is onvoldoende ruimte op een opslagmedium beschikbaar.
- Als u een tijd instelt voor data die niet bestaan.

• Het branden van de disc wordt uitgevoerd in “single session closed” opmaak.
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•  Als u voor de backup een cd/dvd-schrijfstation gebruikt, wordt de backupstatus als hieronder 
weergegeven.

- 1e. Status van het maken van een ISO-image.

- 2e. Schrijfstatus. 

Dagelijkse/wekelijkse backup.

1. Sluit het usb-backupapparaat aan.
Voor een dagelijkse of wekelijkse backup kunt u geen cd- of dvd-schrijver gebruiken.

2. Selecteer in de programmeringsopties “Wekelijks” of “Dagelijks”.

3. Selecteer het backupapparaat.

4. Geef bij de programmeringsopties voor starten de datum en/of tijd in waarop de backup moet 
starten.

5. Geef bij de opties voor starttijden de dag van de week en/of de tijd in.

6. Geef bij de opties voor eindtijden de dag van de week en/of de tijd in.

7. Selecteer het pictogram [Grootte schatten] en druk op ENTER.

8. Controleer de grootte van de geselecteerde data en de vrij beschikbare ruimte op het usb-
apparaat. Als er op het usb-apparaat onvoldoende ruimte beschikbaar is, moet u het apparaat 
vervangen of het aangesloten usb-apparaat wissen.

Let op:

U kunt een backup tijdens de uitvoering niet stoppen.

• Voor de hieronder vermelde omstandigheden verschijnt een waarschuwingsbericht.

- Als de instellingen van de startijd en de eindtijd onjuist zijn.
- Als het opslagmedium over onvoldoende vrije ruimte beschikt.
- Als u een tijd instelt voor data die niet bestaan.
- Als het geselecteerde usb-apparaat ontkoppeld is.

• De geschatte grootte van de backupdata is een benadering. Zorg ervoor dat er op het 
opslagmedium voldoende ruimte vrij is om de backuptaak uit te voeren.

• U kunt de backupstatus op de systeembesturingsbalk controleren.

• De geprogrammeerde backup start niet als het externe usb-apparaat bezig is met exporteren 
of zoeken. Nadat het exporteren van data of het opzoeken van backupdata is voltooid, wordt 
de geprogrammeerde backup opnieuw gestart.

• Wanneer u de geprogrammeerde backup instelt, wordt de grootte van de voor backup 
bestemde data geschat aan de hand van de opname-instellingen in het setupmenu. Als de 
werkelijke grootte van de voor backup bestemde data de geschatte grootte ervan overschrijdt, 
wordt de geprogrammeerde backup niet geactiveerd.
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3.24.9 Systeem

Afbeelding 3.53  Setupmenu voor het systeem

• IR afstandsbediening nr.: Selecteer de identifi catie (ID) van de infrarood-afstandsbediening 
voor dit apparaat (01~09). Als u meerdere systemen gebruikt, moet u de identifi catie van de 
infrarood-afstandsbediening voor elke digitale videorecorder afzonderlijk instellen. 

• Divar MR ID: Selecteer de identifi catie van de digitale videorecorder voor dit apparaat (01~16). 
Als u meerdere systemen gebruikt, moet u de identifi catie van de digitale videorecorder voor 
elke digitale videorecorder afzonderlijk instellen. 

• Gebr. autom. uitloggen na: De gebruiker wordt automatisch op vaste intervaltijdstippen 
uitgelogd. U kunt de tijd voor automatisch uitloggen instellen op 5, 10, 30 en 60 minuten of 
“Off” (Niet automatisch uitloggen).



Digitale videorecorder    Opnemen | nl  73

Bosch Security Systems  Gebruikershandleiding F01U | 2.0 | 2008.12

4 Opnemen

De door een camera weergegeven beelden worden op de ingebouwde harde schijf opgeslagen.

Let op:

Externe opnameapparaten kunnen worden gebruikt als opslagmedium 
voor beelden die op de harde schijf zijn opgeslagen. Het is niet mogelijk 
opgenomen beelden rechtstreeks op externe opslagapparaten op te slaan.

4.1 Direct opnemen

Controleer of alle camera’s aangesloten zijn en of de tijd en de datum correct zijn ingesteld. 

Stel voordat u de opname start eerst in het menu voor direct opnemen van de systeemsetup de 
opname-instellingen in.

1. Selecteer het gewenste kanaal voor direct opnemen.

2. Druk op de afstandsbediening op de knop “REC” of druk op het frontpaneel op de knop  
om het opnemen te starten.
De rode punt op de  geselecteerde video ingang van de hoofdmonitor knippert.

Afbeelding 4.1  Opnameknoppen

3. Druk op de afstandsbediening op de knop “REC” of druk op het frontpaneel op de knop  
om het opnemen te stoppen. Als u een directe opname stopt, verandert de modus ‘Opnemen’ 
in de modus voor geprogrammeerd opnemen en verdwijnt de rode punt.

Afbeelding 4.2  Geselecteerd kanaalscherm van de hoofdmonitor met rode punt.



74   nl | Opnemen Digitale videorecorder

F01U | 2.0 | 2008.12 Gebruikershandleiding Bosch Security Systems

Opmerkingen:

• Onder de volgende omstandigheden kunt u geen directe en continue 
opnamen maken.
- Een HDD is niet geformatteerd.
- Het kanaal heeft geen videosignaal voor weergave.
- Overschrijven wordt ingesteld op “Uit”  of “Gebeurtenispartitie” als 

de normale partitie vol is.
- De gebeurtenispartitie op de HDD-instelling is ingesteld op 100%.

• Onder de volgende omstandigheden kunt u geen ingangs- en 
bewegingsopnamen maken.
- Een HDD is niet geformatteerd.
- Het kanaal heeft geen video-ingang voor weergave.
- Overschrijven wordt ingesteld op “Uit” of “Normale partitie” als de 

normale partitie vol is.
- De gebeurtenispartitie op de HDD-instelling is ingesteld op 0%.
- Het volgens schema opnemen van ingangen en beweging is niet 

ingesteld.
• HDD-partitie volgens opnametype.

- Normal Partition (Normale partitie): Dit is de ruimte op de HDD 
waarop de data van continue en directe opnamen worden 
opgeslagen. Wanneer u de normale partitie instelt op 0% (de 
gebeurtenispartitie is 100%) kunt u geen continue of directe 
opnamen maken.

- Event Partition (Gebeurtenispartitie): Dit is de ruimte op de HDD 
waarop binnenkomende alarm- en bewegingsinformatie wordt 
opgeslagen. Wanneer u de gebeurtenispartitie instelt op 0% kunt u 
geen alarm- en bewegingsopnamen maken.

• Opnameprioriteit.
Instant record (Rechtstreeks opnemen) > Input record (Ingangssignalen 
opnemen). > Motion record (Beweging opnemen) > Continuous record 
(Continu opnemen).
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5 Zoeken en afspelen

5.1 Afspelen

U kunt opgenomen beelden afspelen zonder het maken van opnamen te stoppen.

1. Selecteer een kanaal dat u wilt afspelen.

2. Door op bB te drukken kunt u de opgenomen beelden van de vorige twee opgenomen minuten 
afspelen.
Het afgespeelde beeld wordt weergegeven in het geselecteerde kanaalvenster.

Afbeelding 5.1  Afspeelvenster

3. Door op x (STOP) te drukken stopt u het afspelen.

Let op:

De afspeelvenster ligt vast en is alleen in het geselecteerde kanaal 
beschikbaar.

5.2 Zoeken

U kunt de verschillende zoekfuncties van dit apparaat gebruiken om naar het begin van het gewenste 
beeld te gaan. Dit apparaat beschikt over vier zoekfuncties.

5.2.1 Bronapparaat selecteren
Met deze optie kunt u het afspeel- of zoekapparaat instellen.

1.  Druk op de knop “SEARCH” (Zoeken) om het zoekmenu weer te geven.

2. Druk op “ESC” om naar het tabblad met titelmenu’s te gaan.
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Afbeelding 5.2  Tabblad zoekmenu

3.  Gebruik b/B om [Interne harde schijf] te selecteren en druk vervolgens op ENTER.

Afbeelding 5.3  Menu voor de keuze van bronapparaten

4. Gebruik b/B om het gewenste bronapparaat te selecteren.

• INTERNE HARDE SCHIJF: Met deze mogelijkheid kunt u de opgenomen inhoud van het 
interne hardeschijfstation afspelen of doorzoeken.

• Source device (Bronapparaat): Met deze mogelijkheid kunt u de backupinhoud van het 
bronapparaat afspelen of doorzoeken.

5. Druk op ENTER om uw keuze te bevestigen.

 Opmerkingen:

• Tijdens het uitvoeren van een backup kunt u de data op het 
backupapparaat niet doorzoeken.

• U mag het externe usb-apparaat niet ontkoppelen terwijl op het 
usb-apparaat een backupzoekprocedure wordt uitgevoerd. 
Hierdoor kan een storing ontstaan. 

5.2.2 Datum of tijd zoeken
Met deze functie kunt u opgeslagen beelden zoeken door de datum, het uur en de minuut van de 
opname in te geven. 
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Afbeelding 5.4  Menu voor zoeken op datum of tijd

1. Selecteer het menu [Datum/tijd zoeken].

2. Gebruik v/V/b/B om de jaar-, maand-, datum-, uren- of minutenkolom te doorzoeken en druk 
vervolgens op ENTER.

3. Gebruik b/B om de datum of het tijdstip in te voeren.

4. Druk op ENTER om de ingevoerde waarde(n) te bevestigen.

5. Selecteer het pictogram [Bijwerken] en druk vervolgens op ENTER.
Het zoekresultaat wordt weergegeven in de tijdtabel van het zoekmenu.

6. Met de kanaalknoppen op het frontpaneel kunt u het kanaal of de kanalen selecteren die u wilt 
afspelen.

7. Druk op bB of klik op het pictogram [Afspelen(B)] om het afspelen te starten.
Het beeld (de beelden) worden weergegeven op de hoofdmonitor.

Afbeelding 5.5  Afspelen met weergave van systeembesturingsbalk

8. Druk op STOP (x) om het afspelen te stoppen en terug te gaan naar het zoekmenu.

9. Druk op “SEARCH” (Zoeken) of “ESC” om het menu af te sluiten.
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Opmerkingen:

• De opgenomen data die in de tijdgrafiek verschijnen worden afhankelijk 
van het opnametype in verschillende kleuren weergegeven.
- Blauw: Bewegingsdetectie-opnamen.
- Rood: Opnemen van ingangssignalen.
- Groen: Continu/direct opnemen.
- Grijs: Niets opgenomen.

• Met de ZOOM+ knop kunt u de gedetailleerde tijdgegevens met interval-
len van 6 uur weergeven.

5.2.3 Gebeurtenissen zoeken
Met deze functie kunt u een opgenomen beeld volgens de datum en het type van de gebeurtenis 
opzoeken.

Afbeelding 5.6  Zoekmenu voor gebeurtenissen

1.  Selecteer het menu [Gebeurtenis zoeken].

2. Geef het jaar, de maand, de dag en de tijd in.

- v/V/b/B: Hiermee gaat u naar de vorige of de volgende kolom of wijzigt u de instelling op de 
huidige positie.

- ENTER: Hiermee selecteert u de kolom of bevestigt u de instelling.
3. Selecteer met ENTER het kanaal voor het opzoeken van gebeurtenissen.

4. Gebruik v/V/b/B om [Type gebeurtenis] te selecteren en druk vervolgens op ENTER.

5. Selecteer het pictogram [Zoeken] en druk vervolgens op ENTER.
Het menu met het gebeurtenissenoverzicht verschijnt.
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Afbeelding 5.7  Gebeurtenissenoverzicht

6. Selecteer de opgenomen gegevens in de gebeurtenissenlijst en druk vervolgens op bB, klik op 
[Afspelen(B)] of dubbelklik op de geselecteerde data om het afspelen te starten.
Het beeld wordt op monitor A weergegeven.

7. Druk op STOP (x) om het afspelen te stoppen en terug te gaan naar het menu met het 
gebeurtenissenoverzicht.

8. Druk een paar keer op “ESC” om het menu voor het opzoeken van gebeurtenissen te sluiten.

5.2.4 Slim zoeken (Smart Search)
Beelden die met behulp van bewegingsdetectie zijn opgenomen kunnen worden opgezocht door de 
omstandigheden van de bewegingsdetectie te specificeren.

Afbeelding 5.8  Resultaten doorzoeken systeem

1.  Selecteer het menu [Slim zoeken].

2. Stel het kanaalnummer, de startijd, de eindtijd en de opties voor gevoeligheid in.

- b/B/v/V: Hiermee gaat u naar de opties of stelt u de geselecteerde optie in.
- ENTER: Selecteert de optie of bevestigt de instelling.

Let op:

De periode tussen de startijd en de eindtijd wordt automatisch op 1 
uur ingesteld.

3. Selecteer [Instellen] in de optie [Gebied] en druk op ENTER.
Het beeld van de geselecteerde camera wordt weergegeven.

4. Stel het bewegingsmasker in.
Telkens wanneer u op ENTER drukt, wordt het gebied tussen actief en niet-actief 
overgeschakeld.
Om het bewegingsdetectiegebied met de muis te selecteren klikt u op het ene punt en 
versleept u het eindpunt naar rechts om het vast te zetten. Om het bewegingsdetectiegebied 
met de muis te selecteren klikt u op het ene punt en versleept u het eindpunt naar links om 
het vast te zetten. 
De actieve gebieden worden met rood aangegeven.

5. Druk op “ESC” om het menu voor het instellen van maskers te sluiten.

6. Selecteer [Zoeken] en druk vervolgens op ENTER.
Het menu met het bewegingsdetectieoverzicht wordt weergegeven.
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Afbeelding 5.9  Overzicht bewegingsdetectie

7. Selecteer de opgenomen gegevens in het bewegingsdetectieoverzicht en druk vervolgens op 
bB, klik op [Afspelen(B)] of dubbelklik op de geselecteerde data om het afspelen te starten.
Het beeld wordt op de hoofdmonitor weergegeven.

8. Druk op STOP (x) om het afspelen te stoppen en terug te gaan naar het menu met het 
overzicht van bewegingsdetectie.

9. Druk een paar keer op “ESC” om het menu voor het opzoeken van gebeurtenissen te sluiten.

5.2.5 Bladwijzers zoeken 
Hiermee kunt u het gewenste beeld opzoeken aan de hand van een markering die u met de 
bladwijzerfunctie hebt vastgelegd.

1.  Selecteer het menu [Bladwijzer zoeken].

Afbeelding 5.10  Zoekmenu bladwijzers

2. Selecteer de opgenomen gegevens in het overzicht en druk vervolgens op bB, klik op 
[Afspelen(B)] of dubbelklik op de geselecteerde data om het afspelen te starten.
Het beeld wordt op de hoofdmonitor weergegeven.

3. Druk op STOP (x) om het afspelen te stoppen en terug te gaan naar het menu met het 
bladwijzeroverzicht.

4. Druk op “ESC’ om het zoekmenu voor bladwijzers te sluiten.
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Opmerkingen:

• Om een bladwijzer in het overzicht te wissen, drukt u op de knop 
CLEAR.

• Backupdata kunnen niet via een bladwijzerzoekactie worden afgespeeld.
• U kunt een bladwijzer alleen vastleggen bij het afspelen via één kanaal.
• Bij directe weergave kunt u geen bladwijzers vastleggen.

5.3 Tijdens afspelen beschikbare functies

Knop

FunctieSysteem 
besturingsbalk 

Afstandsbediening 
besturing Frontpaneel 

Afspelen stoppen. 

Afspelen pauzeren.

    

U moet een paar keer drukken 
om de vereiste scansnelheid te 
selecteren. (M, MB, MM, 
MMB of m, mb, mm, 
mmb)

    

U moet een paar keer drukken 
om beeld-voor-beeld in de 
pauzemodus af te spelen. 

Druk hierop voor achteruit of 
normaal vooruit afspelen.

 +  

Druk tijdens het afspelen op 
het gewenste punt op “MARK” 
(Markeren) om een markeerpunt 
aan te geven. Zo kunt u totaal 15 
gemarkeerde punten vastleggen.

Opmerkingen:

• Reservekopieën (backups) of geëxporteerde data kunnen alleen met 
normale snelheid worden afgespeeld.

• Als u gebruik maakt van de functie waarmee u beelden achteruit kunt 
overslaan, wordt vaak één beeld overgeslagen.

• Het afspelen van meerdere kanalen tegelijk is alleen mogelijk in de 
datum/tijdzoekfunctie.
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5.4 Exporteren

U kunt met deze recorder opgenomen beelden en audiobestanden met de hand van de ingebouwde 
HDD naar externe opnameapparaten verplaatsen.

1. Druk op “COPY” (Kopiëren) of klik op .
Het venster met het exportmenu verschijnt.

Afbeelding 5.11  Venster met exportmenu

2. Selecteer een doelapparaat waarheen u wilt exporteren.

3. Selecteer een of meer kanaalnummers.

4. Stel de te kopiëren starttijd en eindtijd in.

5. Druk op COPY (Kopiëren) of klik op het pictogram  om het exporteren te starten.
De geëxporteerde data worden voorafgaand aan de opslag geverifi eerd en kunnen alleen met 
de Archive Player  worden afgespeeld.
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Opmerkingen:

• Voor het exporteren van data kunt u ook de COPY-knop op het frontpa-
neel van de digitale videorecorder gebruiken.
-  DVR-16K / DVR-16L Druk op “ALT” en vervolgens op de knop “COPY” 

(Kopiëren).
-  DVR-8K / DVR-8L Hierbij kunt u volstaan met een druk op de knop 

COPY (Kopiëren).
• U kunt de opgenomen data uitsluitend in de modus voor rechtstreeks 

opnemen exporteren. 
• Als u gebruik maakt van een extern usb-opslagapparaat moet het usb-

opslagapparaat met deze digitale videorecorder geformatteerd worden. 
Voor het formatteren van het USB geheugentoestel op het toestel kijkt u 
in 3.24.8 back-up. In het back-up menu moet u het te formatteren toestel 
selecteren en drukt u op “Media wissen”.

• Controleer het exportapparaat voordat u verder gaat.
• Tijdens het maken van backups is het exporteren van data niet mogelijk.
• You can view the exported data with the supplied Archive player software.
• Wanneer u de opgenomen data exporteert, worden ook de audiodata 

geëxporteerd.
• When you export the recorded data the Archive player program will also 

be exported in the [ArchivePlayer] folder of the device. De bestandsnaam 
van de geëxporteerde data wordt automatisch aangemaakt als [Channel 
name_export date_export time.exp] type. 

• Om storingen te voorkomen mag u het usb-apparaat tijdens het export-
eren niet verwijderen. Als u het verwijderde apparaat opnieuw gebruikt, 
moet u het medium met behulp van de opties voor het wissen van media 
formatteren.

• Er verschijnt een waarschuwingsbericht wanneer een of meer van de 
onderstaande omstandigheden zich voordoen.
- Als de startdatum/tijd en de einddatum/tijd dezelfde waarde hebben.
- Wanneer de start/datumtijd later valt dan de einddatum/tijd.
- Als er onvoldoende ruimte voor de geëxporteerde data beschikbaar is.
- Wanneer u een tijd instelt voor data die niet bestaan.

• Om storingen te voorkomen moeten externe media op dit apparaat wor-
den geformatteerd.

• De dvd+rw- en dvd-rw-discs moeten vóór gebruik worden geïnitialiseerd.
• U kunt het externe medium formatteren met behulp van het tabblad 

“Backup” in het setupmenu.
• Exporteertijd is beperkt gedurende 16 uren voor 1 kanaal. Voor 2 kanalen 

is deze 8 uren, 4 kanalen 4 uren en etc. Er is een beperking van 1 uur 
indien u 16 kanalen tegelijk wilt archiveren. Het bericht “Ongeldig export 
tijdbereik” wordt getoond indien dit meer dan 16 uren bedraagt.

• U kunt het klant logbestand exporteren naar het USB toestel met 
behulp van de knop [File(Log)]. De klant logbestand baan is [ExportLog-
export datum en tijd-MAC Adres.txt]. Indien u de opgenomen gegevens 
exporteert, wordt de exportinformatie opgeslagen in het klant 
logbestand van het DVR flash geheugen. 
Het klant logbestand bevat de volgende informatie.
- DVR information.
- Start date and time when the operator made the export.
-  Start date and time of the export clip.
-  End date and time of the export clip.
-  Destination on which media the operator saved the export (USB or 

DVD/CD or IP [via network])
-  Exported channel number(s)
-  User ID that is logged on the system when an export was made.
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6 Control Center

Control Center is het netwerkprogramma van de modellen DVR-8K/DVR-8L en DVR-16K/DVR-16L. 
Deze handleiding is samengesteld op basis van het model DVR-16L (16 kanalen).

De afbeeldingen van de schermbeelden kunnen verschillen van de afbeeldingen van uw type 
besturingssysteem (OS). De afbeeldingen in deze handleiding zijn gebaseerd op Windows XP.

Let op:

Gebruik geen andere toepassingen samen met dit Control Center-
programma. Hierdoor kan een tekort aan geheugen en een verstoorde 
werking van het cliëntprogramma ontstaan.

6.1 Minimum vereisten voor de pc

x  Besturingssysteem: Windows 2000 of hoger, DirectX 8.1 of hoger.

x Processor: Intel Pentium III of hoger, AMD Athlon met 800 MHz of hoger.

x  RAM: 512 MB of hoger.

x Grafi sche kaart: AGP VGA met 64 MB Video-RAM of meer.

Aanbevolen pc-vereisten

• Besturingssysteem: Windows XP
• Processor: Intel Pentium IV
• RAM: 512 MB
• Grafische kaart: AGP VGA met 128 MB Video RAM

6.2 Control Center installeren

1.  Plaats de cd met de Divar MR-software in het optische station; de cd start automatisch.
Als de cd op uw pc niet automatisch start, open dan de cd met de Divar MR-software en 
installeer het programma met de hand.

2.  Voer het installatiebestand (Setup.exe) uit en installeer de programma’s op uw computer zoals 
door de InstallShield wizard op het beeldscherm aangegeven.

3. Nadat de installatie voltooid is, vindt u de programma’s in het startmenu van de computer.

Let op:

The programma’s [Divar MR Alarm Notifi er] en [Divar MR Archive player] 
worden tegelijk met de installatie van Control Center geïnstalleerd.

6.3 Verbinding maken met de DVR

6.3.1 De sitenaam registreren
Om de DVR met behulp van het Control Center te besturen moet u een sitenaam vastleggen.

1.  [Divar MR Control Center] om het Control Center te starten. Het menu wordt weergegeven.

2.  Selecteer [Hulpprogramma’s] > [ Informatie over verbinding].
Het menu met het overzicht van aansluitingen wordt weergegeven.
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Afbeelding 6.1  Venster met aansluitingenoverzicht

3. Selecteer [Toevoegen] waarna het setupmenu voor aansluitingen wordt weergegeven.

Afbeelding 6.2  Venster voor aansluitingenconfiguratie

4. Geef de sitenaam, het IP-adres en de poort in.

- Locatienaam: Voer een beschrijving van de site in.
- IP-adres: Voer het IP-adres of de URL van de DVR in.
- Poort: Voer het poortnummer van de DVR in. Als u deze niet invoert, geeft het systeem zelf 

een poortnaam op.
5. Selecteer [OK].

Afbeelding 6.3  Venster met aansluitingenoverzicht

6. Selecteer [OK] om uw instellingen te bevestigen.
De vastgelegde sitenaam wordt weergegeven.
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Let op:

U moet de DDNS-confi guratie op de juiste wijze in de server instellen 
wanneer u de servernaam in plaats van het IP-adres invoert. 

6.3.2 Gebruiker inloggen
1.  Selecteer de geregistreerde sitenaam en klik erop met uw rechter muisknop.

2. Selecteer [Inloggen gebruiker].

3. Voer de gebruikersnaam en het wachtwoord in.

- Beheerder: Mag het apparaat zonder beperkingen bedienen.
- Uitgebreide gebruiker: Mag de functies “Live” (Rechtstreeks opnemen) en de zoekmodus 

gebruiken. 
- Standaard gebruiker: Mag alleen het rechtstreeks opgenomen beeld weergeven.

Afbeelding 6.4  Venster voor extern inloggen

4. Selecteer [OK] waardoor het hoofdvenster van het [Divar MR Control Center] wordt 
geactiveerd.

• Als iemand met als Beheerder (Administrator) op de DVR is ingelogd, kunt u niet met dezelfde 
gebruikersnaam en hetzelfde wachtwoord op de DVR inloggen.

• Als u wilt uitloggen, klik dan met uw rechter muisknop op de sitenaam en selecteer [User log 
off] (Gebruiker uitloggen).

• Zoals hieronder aangegeven, kunnen totaal vijf gebruikers met behulp van het Control Center 
verbinding maken met het DVR systeem.

Gebruiker Gebruiker1 Gebruiker2 Gebruiker3 Gebruiker4 Gebruiker5
Vak 1 Administrator 

(Beheerder) 
Advanced 

(Geavanceerd) 
Normal 

(Normaal)
Normal 

(Normaal)
Normal 

(Normaal)

Vak 2 Advanced 
(Geavanceerd)

Advanced 
(Geavanceerd)

Normal 

(Normaal) 
Normal 

(Normaal)
Normal 

(Normaal)

Vak 3 Normal 
(Normaal)

Normal 

(Normaal) 
Normal 

(Normaal)
Normal 

(Normaal)
Normal 

(Normaal)

Vak 4 Administrator 
(Beheerder) 

Normal 

(Normaal) 
Normal 

(Normaal)
Normal 

(Normaal)
Normal 

(Normaal)

Vak 5 Advanced 
(Geavanceerd)

Normal 

(Normaal) 
Normal 

(Normaal)
Normal 

(Normaal)
Normal 

(Normaal)
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6.4 Hoofdscherm van het DVR Control Center-programma

Afbeelding 6.5  Hoofdscherm van het DVR Control Center-programma

1.  Programmamenu

• Bestand 
- Afsluiten: Het programma afsluiten.

• Weergeven 
- OSD-beeldschermmenu

> Video ingang nummer: Toont of onderdrukt het kanaalnummer in het kanaalvenster.
> Locatienaam: Toont of onderdrukt de sitenaam in het kanaalvenster.
> Cameranaam: Toont of onderdrukt de cameranaam in het kanaalvenster.
> Afspeeltijd: Toont of onderdrukt de datum resp. tijd van afspeeldata in het 

kanaalvenster.
> Alles selecteren: Toont alle osd-opties in het kanaalvenster.

- Sequentie (pausetijd): U kunt de beeldsequenties met een standtijd van 5, 10, 15 of 20 
seconden weergeven.

- Videogrootte: Hier kunt u een beeldgrootte van 100. 150 of 200 % selecteren.
- Taal: Hier selecteert u de taal van het Control Center-programma.

• Hulpprogramma’s
- Informatie over verbinding: Bedoeld voor het registreren van een sitenaam.

• Help
- Informatie over het Divar MR controlecentrum: Geeft informatie weer over de versie van 

het Control Center.

2.  Pictogrammen voor het kiezen van een modus

•  Rechtstreekse modus 
- Cameraweergave: Hiermee kunt u de beelden van de bewakingscamera en informatie 

over de camera in het venster resp. de vensters bekijken.
- Pan/Tilt/Zoom: Met deze functie kunt u de ptz-camera’s besturen.
- Logweergave: Toont de systeemloglijst.
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• Zoekmodus 
U kunt de opgenomen data opzoeken zoals hieronder aangegeven.
- Datum/tijd zoeken (zie “6.6.1 De datum/tijd-zoekfunctie gebruiken”)
- Gebeurtenis zoeken (Zie “6.6.2 De functie voor het opzoeken van gebeurtenissen 

gebruiken”)
- Bladwijzer zoeken (Zie “6.6.3 De functie voor het opzoeken van bladwijzers gebruiken”)
- Slim zoeken (Zie “6.6.4 De functie “Slim Zoeken” (Smart Search) gebruiken”)

• Externe setupmodus 
Hiermee kunt u de confi guratie van het apparaat instellen. 
- Camera / beeldscherm (Zie “6.7.1 Setup van camera / beeldscherm”)
- Schema (Zie “6.7.2 Schema instellen”)
- Gebeurtenis (Zie 6.7.3 Gebeurtenissen confi gureren)
- Netwerk (Zie “6.7.4 Netwerkconfi guratie”)
- Systeem (Zie “6.7.5 Systeemconfi guratie)

3.  Pictogram Afstand Export

Klik op de pop-up vensters van Export te tonen. (Zie “6.8 Afstand Export Instellingen”)

4.  Selectiepictogrammen voor schermmodus

Wanneer u op dit pictogram klikt, schakelt het scherm over op mozaïek- (multiscreen)-weergave. 
Als u nogmaals op het pictogram klikt, schakelt het scherm over op sequentiële weergave. 

U kunt de vensters met rechtstreekse beelden schermvullend bekijken. Klik met uw rechter 
muisknop om naar het normale scherm terug te gaan.

5.  Sequentiepictogram

Hiermee kunt u alle kanalen achtereenvolgens weergeven. De sequentiële modus is niet te 
gebruiken voor een mozaïekscherm met 16 beelden.

6.  Venster voor informatieweergave

Dit venster toont de huidige datum en tijd, gebruikersinformatie en de resterende HDD status 
van de geselecteerde sitenaam.

 
Afbeelding 6.6  Venster voor informatieweergave
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6.5 “Live” (Rechtstreeks opgenomen beeld) modus

6.5.1 De cameraweergave gebruiken
1. Selecteer in de rechtstreekse modus het tabblad [Cameraweergave].

2.  Selecteer de geregistreerde sitenaam en dubbelklik erop met uw linker muisknop of klik op het 
plusteken van de geregistreerde sitenaam.

3.  Selecteer [Cameras] en klik erop met uw linker muisknop of klik op het plusteken.

Afbeelding 6.7  Control Center-venster

4. Selecteer het kanaalnummer dat u wilt weergeven.

5. Klik op het kanaalnummer en sleep dit naar het venster met het rechtstreekse beeld.
Als u [Camera’s] selecteert en naar een venster met rechtstreeks beeld versleept, worden alle 
kanalen weergegeven.

6. Het rechtstreekse beeld wordt in het geselecteerde venster weergegeven.

Afbeelding 6.8  Cameraweergavevenster

7. Herhaal stap 3-5 om de overige rechtstreekse vensters in te stellen.

Let op:

• De configuratie van de cameraweergave wordt alleen de eerste maal 
ingesteld. Deze configuratie wordt voor de volgende keer in het 
geheugen opgeslagen en ongewijzigd weergegeven.

• Geen audio beschikbaar in de livemodus, alleen bij het afspelen.
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6.5.2 Het “Live” venster gebruiken
Opgenomen data afspelen

A

B
C

DE

Afbeelding 6.9  Cameraweergavevenster

1. Selecteer het weergavevenster van de camera.

2. Selecteer de datum.
Als de opgenomen data bestaan wordt de dag in blauwe tekst weergegeven.

3. Selecteer een starttijd voor afspelen. 
Wanneer u de tijdlijn gebruikt om een starttijd te zoeken, kunt u de zoom-in/uit pictogrammen 
gebruiken voor meer gedetailleerd zoeken (4 stappen).

4. Kies de afspeelsnelheid en onderdruk het luidsprekerpictogram.

5. Met deze besturingsknoppen kunt u het afspelen starten.

Opmerkingen:

• Als u tijdens het afspelen niet de bijbehorende geluiden wilt horen, klikt 
u op het luidsprekerpictogram om de geluidsweergave stil te schakelen.

• U kunt deze afspeelfunctie niet gebruiken als u als Standaard gebruiker 
bent ingelogd.

6.5.3 Pan/Tilt/Zoom-functie gebruiken
U kunt de ptz-camera’s via een netwerk besturen.

Afbeelding 6.10  Het Pan/Tilt/Zoom-venster
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1. Selecteer het ptz-camerakanaalvenster in de cameraweergavemodus.

2. Selecteer het tabblad Pan-Tilt-Zoom.

3. U kunt de ptz-camera nu met de virtuele afstandsbedieningsknoppen besturen.

Knop Functie

Bestemd voor Pan-Tilt-besturing van de 
camera.

 

Bestemd voor het bevestigen van de 
voorkeurstand en het instellen van een 
menuoptie in de ptz-camera.

  (ZOOM) 
Het zoomen van de camera instellen.

  (FOCUS)
Het handmatig instellen van de focus.

  (IRIS)
De lensopening (het diafragma) van de camera 
met de hand instellen.

 
Toont de geselecteerde voorkeurnummers.

 
Het presetnummer invoeren.

Voorkeurstanden vastleggen.

De camera naar de voorkeurstand verplaatsen.

Een in het geheugen opgeslagen voorkeurstand 
wissen.

Een vooraf geprogrammeerde ronde starten.

Toont het setupmenu van de ptz-camera.

Tabel 6.1  Overzicht van knoppen van de virtuele afstandsbediening

Opmerkingen:

• Als iemand een ptz-camera door middel van de DVR bestuurt, kunt u de 
ptz-functie niet gebruiken en omgekeerd.

• U kunt de ptz-functie niet gebruiken als u als normale gebruiker inlogt.

Voorkeurstanden vastleggen

1. Bedien de camera met behulp van de v/V/b/B naar de gewenste stand.

2. Klik op het pictogram [SET] (Instellen).

3. Selecteer de voorkeurstand (preset) die u wilt vastleggen.

4. Klik op het pictogram  .

 De camerastand en het daaraan toegewezen nummer worden in het geheugen opgeslagen.

5. Herhaal stap 1 t/m 4 om meer voorkeurstanden toe te voegen.
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Let op:

Het op dit apparaat beschikbare presetbereik is 0 tot 255.  De werkelijk 
beschikbare presetbereik is echter afhankelijk van de ptz-camera’s.

In een voorkeurstand naar een beeld overschakelen

De volgende functie is alleen beschikbaar bij camera’s die van een voorkeurfunctie zijn voorzien.

Met behulp van de voorkeurfunctie kan de ptz-camera naar de geprogrammeerde voorkeurstand 
worden bewogen. 

Voorkeurstanden moeten voor deze ptz-camera vooraf worden geprogrammeerd.

1. Klik op het pictogram [Verplaatsen] (Verplaatsen).

2. Gebruik nummerpictogrammen om het indexnummer van de in het geheugen opgeslagen 

voorkeurstand in te voeren en klik vervolgens op het pictogram  . 

 De camera beweegt zich naar de voorkeurstand en het beeld van de camera in die stand 
verschijnt op de monitor.

De voorkeurstand verwijderen

U kunt in het geheugen opgeslagen voorkeurstanden wissen. 

1. Klik op het pictogram [CLEAR] (Wissen).

2. Gebruik nummerpictogrammen om het indexnummer van de in het geheugen opgeslagen 

voorkeurstand in te voeren en klik vervolgens op het pictogram  . 

 Het nummer van de voorkeurstand wordt gewist.

De vookeurstanden activeren

U kunt alle voorkeurstanden achter elkaar activeren.

1. Klik op het pictogram [TOUR] (Ronde).
Alle geprogrammeerde voorkeurstanden in de camera worden achtereenvolgens geselecteerd 
waarbij de door de camera tijdens de ronde opgenomen beelden naar het actieve venster 
worden overgezet.

2. Door op het [TOUR] pictogram te klikken kunt u de ronde stoppen.

Setup voor ptz-camera’s

U kunt de instelling van ptz-camera’s met behulp van de verschillende menuopties wijzigen.

1. Klik op het pictogram [SETUP].
In de vensters verschijnt SETUP MENU.

2. U kunt de verschillende opties instellen met behulp van de pijltoets en de  
pictogrammen.

Let op:

Zie voor meer informatie de handleiding van de ptz-camera’s.
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6.5.4 De logweergavefunctie gebruiken
Via het netwerk kunt u de systeemloglijst van geselecteerde sitenamen op het tabblad voor externe 
setup bekijken.

1. Selecteer het tabblad voor logweergave.
Het logzoekmenu verschijnt.

Afbeelding 6.11  Het logzoekvenster

2. Klik op het datumpictogram en selecteer de dag voor het logzoeken.
(De selecteerbare dagen worden met blauw gekleurde tekst weergegeven.)

Afbeelding 6.12  Venster voor het selecteren van dagen

3. Klik op het zoekpictogram.
De systeemlog wordt in de lijst weergegeven.



Digitale videorecorder    Control Center | nl  95

Bosch Security Systems  Gebruikershandleiding F01U | 2.0 | 2008.12

Afbeelding 6.13  Venster met het systeemlogoverzicht

6.6 Zoekmodus

Via het netwerk kunt u data van een geselecteerde sitenaam op het tabblad voor externe setup 
opzoeken.

6.6.1 De datum/tijd-zoekfunctie gebruiken
U kunt deze optie gebruiken voor het opzoeken van opgenomen beelden door de datum, het uur en 
de minuut op te geven.

Afbeelding 6.14  Venster voor het zoeken op datum en tijd

1. Selecteer het tabblad voor het zoeken op datum en tijd..

2. Klik op het datumpictogram en selecteer de dag (de selecteerbare dagen worden in blauw 
aangegeven).

3. Selecteer het kanaalvenster dat u wilt weergeven.
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Kruis dit vakje aan als u alle 
camerakanaalvensters wilt 
weergeven.

Toont het geselecteerde cameranummer.

Afbeelding 6.15  Venster voor het selecteren van het camerakanaal.

4. Met behulp van de tijdlijn en de tijdinvoerkolom kunt u de opgenomen data opzoeken. 

Afbeelding 6.16  Zoekvenster voor opgenomen data

5. U kunt de gevonden data met behulp van de afspeelbesturingsknoppen afspelen.

Afbeelding 6.17  bedieningsknoppen voor afspelen

6.6.2 De functie voor het opzoeken van gebeurtenissen gebruiken
U kunt een opgeslagen beeld opzoeken volgens datum en gebeurtenistype.

Afbeelding 6.18  Venster voor het opzoeken van gebeurtenissen

1. Selecteer het tabblad voor het opzoeken van gebeurtenissen.

2. Klik op het datumpictogram en selecteer de dag. 
(De selecteerbare dagen worden in blauw weergegeven.)

3. Selecteer het camerakanaal voor het opzoeken van gebeurtenissen.

4. Selecteer het gebeurtenistype.

5. Klik op het zoekpictogram.
Het gebeurtenissenoverzicht wordt weergegeven.
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6. Selecteer de gebeurtenis in het gebeurtenissenoverzicht.

7. U kunt de gevonden gegevens met behulp van de afspeelbedieningsknoppen afspelen.

6.6.3 De functie voor het opzoeken van bladwijzers gebruiken
U kunt het gewenste beeld met een vastgelegde bladwijzer met behulp van de bladwijzerzoekfunctie 
opzoeken.

Afbeelding 6.19  Venster voor het opzoeken van bladwijzers

1. Selecteer het tabblad voor het opzoeken van bladwijzers.

2. Klik op het zoekpictogram. 
Alle bladwijzergegevens worden in het overzicht weergegeven.

3. Selecteer de data in het overzicht.

4. U kunt de gevonden data met behulp van de afspeelbesturingsknoppen afspelen.

6.6.4 De functie “Slim Zoeken” (Smart Search) gebruiken
Beelden die met behulp van bewegingsdetectie zijn opgenomen kunnen worden opgezocht door de 
omstandigheden van de bewegingsdetectie te specificeren.

Afbeelding 6.20  “Smart Search”-venster
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1. Selecteer het tabblad voor “Smart Search” (Slim zoeken).

2. Klik op het datumpictogram en selecteer de dag.
(De selecteerbare dagen worden in blauw weergegeven.)

3. Selecteer het camerakanaal.

4. Selecteer de starttijd met behulp van de tijdlijn.

Afbeelding 6.21  Geselecteerde starttijd

5. Selecteer de eindtijd.

6. Selecteer met behulp van uw muis het gevoeligheidsniveau voor bewegingen en het 
bewegingsgebied in het weergavevenster.

Geselecteerde data annuleren.

Alle gebieden selecteren.
Afbeelding 6.22  Venster voor het instellen van het gevoeligheidsniveau

Het geselecteerde gebied ver-
schijnt in een rood vak.

Afbeelding 6.23  Geselecteerd bewegingsgebied

7. Klik op het zoekpictogram.
De data van “Smart Search” (Slim zoeken) worden weergegeven.
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Afbeelding 6.24  Afbeelding 6.23 Overzicht van opgezochte data

8. Selecteer het kanaal in het overzicht.

9. U kunt de gevonden gegevens met behulp van de afspeelbedieningsknoppen afspelen.

6.7 Modus voor externe setup

U kunt u de DVR van een geselecteerde sitenaam op het tabblad voor externe setup via het netwerk 
instellen.

6.7.1 Setup van camera / beeldscherm

Afbeelding 6.25  Venster voor setup van camera / beeldscherm
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Camera-instelling

Afbeelding 6.26  Venster voor het instellen van camera’s

1. Selecteer een kanaal voor instellingen.
Als u een kanaal voor andere gebruikers wilt blokkeren moet u de conversieoptie aankruisen.

2.  Voer de nieuwe kanaalnaam in.

3.  Selecteer het audio-invoerkanaal.

4. Stel de ptz-besturingsopties in.

• COM-poort: Hiermee selecteert u de aangesloten datapoort van de RS-422/485 terminal 
aan de achterzijde van het apparaat.

• Controle-ID: Selecteert de ptz-camera-ID van 0 t/m 255. Geef hier dezelfde instellingen aan 
als bij de ptz-camera.

• Protocol: Selecteert het protocol dat door de ptz-camera wordt ondersteund.
• Baud rate (Modemsnelheid): Hiermee kiest u de communicatiesnelheid (1200, 2400, 4800, 

9600, 19200 of 38400). 
5. Stel de bewegingsopties in.

• Gevoeligheid: Stel het gevoeligheidsniveau in voor het bewegingsdetectiegebied dat u hebt 
aangegeven. De gevoeligheid kan worden ingesteld van 0 t/m 10.

• Alarmuitgang: Mogelijkheid om het nummer van de ALARM I/O-poort voor het uitgaande 
alarmsignaal te selecteren wanneer beweging wordt gedetecteerd.

• Gebied: Selecteer met uw muis het gewenste bewegingsdetectiegebied op het scherm met 
het previewvenster. Klik op een van de hoeken en versleep met de muis de andere hoek om 
het bewegingsdetectiegebied te selecteren.

Opmerkingen:

• Als u het onderliggende raster wilt weergeven markeert u de optie 
[Raster tonen].

• Als u het gehele gebied wilt selecteren klikt u op de knop [Set All] (Alles 
instellen) of klikt u op de knop [Clear All] (Alles wissen) om het gese-
lecteerde gebied te annuleren.
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Instellingen voor continu opnemen

1. Klik op de knop [Continue opnemen].
Het venster voor het instellen van continu opnemen verschijnt.

Afbeelding 6.27  Venster voor het instellen van continu opnemen

2. Mogelijkheid om met uw muis de verschillende opties in te stellen (zie “3.19.4 Continu 
opnemen”)..

3. Klik op de knop [OK] om uw instellingen te bevestigen.

Instellingen voor direct opnemen

1. Klik op de knop [Direct opnemen].
Het venster voor het instellen van direct opnemen verschijnt.

Afbeelding 6.28  Venster voor het instellen van direct opnemen

2. Mogelijkheid om met uw muis de verschillende opties in te stellen (zie “3.19.5 Direct 
opnemen”).

3. Klik op de knop [OK] om uw instellingen te bevestigen.
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Instellingen voor het opnemen van videosignalen

1. Klik op de knop [Contact gest. opn.].
Het venster voor het instellen van direct opnemen verschijnt.

Afbeelding 6.29  Venster voor het instellen van het opnemen van videosignalen

2. Mogelijkheid om met uw muis de verschillende opties in te stellen (zie “3.19.6 Ingangssignalen 
opnemen”).

3. Klik op de knop [OK] om uw instellingen te bevestigen.

Instellingen voor het opnemen van bewegingen

1. Klik op de knop [Beweging gest. opn.].
Het venster voor het instellen van direct opnemen verschijnt.

Afbeelding 6.30  Venster voor het instellen van het opnemen van bewegingen

2. Mogelijkheid om met uw muis de verschillende opties in te stellen (zie “3.19.7 Bewegingen 
opnemen”).

3. Klik op de knop [OK] om uw instellingen te bevestigen.
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Beeldscherm instellen

Afbeelding 6.31  Venster voor het instellen van weergaveopties

1. Hiermee stelt u de opties voor het osd-beeldschermmenu in.

2. Hier stelt u de opties voor monitor A in.

3. Hier stelt u de opties voor monitor B in.

6.7.2 Schema instellen

Afbeelding 6.32  Venster voor het instellen van schema’s

1. Selecteer een dag van de week.

2. Markeer de gewenste opnameoptie.

• Grijs: Geen opname geprogrammeerd.
• Blauw (opnemen van bewegingsgebeurtenissen): De opname start automatisch wanneer de 

digitale videorecorder binnen de aangegeven tijd een bewegingsalarmsignaal ontvangt.
• Rood (Opnemen van ingangssignalen): Het opnemen start automatisch wanneer de ingang 

binnen een bepaalde tijd wordt geactiveerd.
•  Groen (Continu opnemen): De opname start automatisch vanaf het geprogrammeerde tijd-

stip.
•  Geel (Opnemen van ingang+beweging): Het opnemen start automatisch wanneer de ingang 

wordt geactiveerd of beweging is gedetecteerd.
•  Blauw+Rood (Continue+Invoer event opname): Opname start automatisch vanaf het in-

gestelde tijdstip. Indien beweging vastgesteld wordt binnen een bepaalde tijd, wijzigt de 
continu opname modus naar input event opname modus en start de opname automatisch.

•  Blauw+Geel (Continu + Beweging event opname): Opname start automatisch vanaf het 
ingestelde tijdstip. Indien beweging vastgesteld wordt binnen een bepaalde tijd, wijzigt de 
continu opname modus naar sensor event opname modus en start de opname automatisch.

•  Blauw+Groen (Continu+Invoer+Beweging event opname): Opname start automatisch vanaf 
het ingestelde tijdstip. Indien het sensorsignaal input heeft of beweging vastgesteld wordt 
binnen een bepaalde tijd, wijzigt de continu opname modus naar beweging event opname 
modus en start de opname automatisch.

3. Selecteer het kanaal voor het programmeren van het schema.
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4. Klik op het cellenblok voor starttijd en versleep dit om een cellenblok voor tijdsduur te 
selecteren.

of
Klik op het cellenblok voor starttijd van een kanaal en versleep dit over de kanalen om 
gelijktijdig het tijdsduurblok voor meerkanaals instellingen te selecteren.

De kleur van de cellenblokken verandert.

Schemakopie instellen

Afbeelding 6.33  Venster voor het instellen van schemakopieën

1. Selecteer de brondag die u wilt kopiëren.

2. Selecteer de doeldag vanuit de opties voor de dag van de week, werkdag of weekend.

3. Klik op de knop COPY om de gegevens van het schema te kopiëren.

Uitzonderingsdagen instellen

Afbeelding 6.34  Venster voor het instellen van uitzonderingsdagen

1. Markeer de optie voor uitzonderingsdagen.

2. Selecteer de datum waarvoor u het uitzonderingsdagschema wilt instellen.

3. Markeer de gewenste opnameoptie.

4. Selecteer het kanaal voor het programmeren van het schema.

5. Klik op het cellenblok voor starttijd en versleep dit om een cellenblok voor tijdsduur te 
selecteren.

of

Klik op het cellenblok voor starttijd van een kanaal en versleep dit over de kanalen om 
gelijktijdig het tijdsduurblok voor meerkanaals instellingen te selecteren.
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De kleur van het cellenblok verandert.

6. Voer de naam van de uitzonderingsdag in.

7. Klik op de knop “ADD” (Toevoegen) om de instellingen van de speciale dag toe te voegen.
De uitzonderingsdag wordt aan het overzicht toegevoegd.
Als u het vastgelegde schema voor een uitzonderingsdag wilt annuleren selecteert u de 
uitzonderingsdag in het overzicht en klikt u op de knop “DELETE” (Wissen).

6.7.3 Gebeurtenissen configureren

Afbeelding 6.35  Venster voor het configureren van gebeurtenissen

1. Hiermee stelt u de opties voor gebeurtenissen in.

• Invoer: Toont het nummer van de ALARM I/O-poort.
• Contact soort: De alarmstatus kan worden ingesteld op N.O. (Normaal open) of N.C. 

(Normaal gesloten).
• Gekoppelde camera: Mogelijkheid om het kanaal van de aangesloten camera met de ALARM 

I/O-poort te kiezen.
• Alarmsignaal-uit: Mogelijkheid om het nummer van de alarmuitgang van de RELAY-OUT 

terminal te kiezen voor het uitgezonden alarmsignaal.
• Programma: Selecteer het programmanummer. De camera gaat naar de preset positie 

en het beeld van de camera in die positie wordt op de monitor getoond, zodra de input 
geactiveerd is.

2. Instellingsopties voor [Alarm bevest.].

• Alarm uitgeschakeld: Markeer de opties voor “Handmatig” of “Post-gebeurtenis” als “Off” 
(Uitgeschakeld).
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6.7.4 Netwerkconfiguratie

Afbeelding 6.36  Venster voor netwerkconfiguratie

TCP/IP-instellingen

In het cliëntprogramma zijn de opties voor het instellen van DHCP, IP-adres, Subnetmasker, Gateway, 
Primaire DNS, Secundaire DNS en Poortnummer externe cliënt niet beschikbaar. U kunt deze opties 
instellen in het systeemmenu van de DVR.

• HTTP poortnr.: Voer het nummer van de HTTP-poort in.

• Bandbreedte limiet: Hiermee voert u de gewenste bandbreedte voor het regelen van het 
dataverkeer in.

E-mail instellen

Hiermee stelt u de opties voor e-mailverkeer in.

• Meldingen: Wanneer u de optie voor berichten aankruist, wordt de gebruiker door middel 
van e-mail en volgens uw instellingen voor berichten over de werking van het systeem 
geïnformeerd.

• TLS: Kruis deze optie aan als u de functie TLS (Transport Layer Security) wilt gebruiken.

• SMTP-server: Hiermee voert u het adres van de SMTP-server in.

• SMTP-poortnr.: Mogelijkheid om het SMTP-poortnummer in te voeren. De TCP-poort die 
voor SMTP wordt gebruikt is doorgaans poort 25. Met het oog op verhoogde veiligheid en 
fl exibiliteit is het echter verstandig dit poortnummer in bepaalde gevallen te wijzigen. Als u dat 
wilt kunt u een willekeurig poortnummer tussen 1 t/m 65535 kiezen.

• Gebruikersnaam: Hier kunt u de gebruikersnaam invoeren.

• Wachtwoord: Hier kunt u het wachtwoord invoeren.

• E-mail Adres (1~3): Hier kunt u een e-mailadres invoeren. U kunt totaal drie e-mailadressen 
invoeren.

Let op:

Het instellen van SMTP-server, SMTP-poortnummer, Gebruikersnaam en 
Wachtwoord is optioneel. De DVR kan rechtstreeks e-mail verzenden zonder 
tussenkomst van een SMTP-server of MTA (Message Transfer Agent). In 
bepaalde gevallen moet alle e-mail naar een specifieke SMTP-server worden 
doorgestuurd. Geef in een dergelijk geval de hostnaam of het IP-adres 
van de server op. Vraag voor meer informatie over SMTP-configuratie uw 
netwerkbeheerder en/of mailserviceprovider om advies.

Bericht 

Hier kunt u de opties voor berichten instellen.
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• Sensor aan: Verstuurt een e-mail als een ingang geactiveerd is.

• Videoverlies: Verstuurt een e-mailbericht wanneer een videosignaal van de camera door 
kabelbreuk, een losgeraakte kabel of een camerastoring onderbroken is.

• Bewegingsdetectie: Stuurt een e-mailbericht wanneer een beweging is gedetecteerd.

• Voeding uit/aan): Verstuurt een e-mailbericht wanneer de stroomvoorziening in- of 
uitgeschakeld is.

• Schijf is vol: Verstuurt een e-mailbericht als de HDD volledig met opnamen beschreven is.

• Beheerderswachtwoord gewijzigd: Verstuurt een e-mailbericht als het wachtwoord van de 
beheerder gewijzigd is.

DDNS

• Gebruikers ID: Hier voert u de in de DDNS (Dynamic Domain Name Server) geregistreerde 
gebruikersnaam in.

• Wachtwoord: Hier vult u het wachtwoord van de gebruiker [Gebruikers ID] in.

Let op:

De DDNS-functie wordt onderhouden met behulp van een TCP 8245-poort 
op “No-IP”(http://www.no-ip.com/).
Wanneer de digitale videorecorder in een netwerk met een firewall wordt 
gebruikt, moet u de TCP-poort 8245 openen om de DDNS-data toe te laten. 
Vraag voor meer informatie over de configuratie van uw firewall het advies 
van uw netwerkbeheerder en/of uw netwerkserviceprovider. 

Noodgevallen
• Meldingen: Mogelijkheid om de “Alarm Notifi er” (Alarmmelder) te informeren over de werking 

van de apparatuur volgens de instellingen voor informatie die u hebt ingevoerd.

• IP-adres/Poort: Mogelijkheid om het IP-adres en het poortnummer in te voeren van het 
alarmmeldingsprogramma dat op de pc is geïnstalleerd. De door de fabriek ingestelde 
poort voor deze functie is 9002. Met het oog op meer fl exibiliteit en een betere beveiliging 
is het in bepaalde gevallen nuttig dit poortnummer te wijzigen. Als u dat wilt kunt u een 
willekeurig poortnummer tussen 1025 t/m 65535 kiezen. U kunt totaal negen IP-adressen en 
poortnummers instellen.

6.7.5 Systeemconfiguratie

Afbeelding 6.37  Venster voor systeemconfiguratie
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Datum- en tijdinstellingen
Hier kunt u de opties voor datum en tijd instellen.

• NTP (Netwerktijdprotocol): Kruis deze optie aan als u de NTP (Network Time Protocol)-server 
gebruikt voor het instellen van de tijdaanwijzing op uw systeem.

• Datumopmaak: Hier selecteert u de opmaak van de datumweergave.

• Tijdzone: Het instellen van deze optie is in het Control Center-programma niet beschikbaar.

• Eigen tijdserver: Hier kunt u een tijdserver selecteren.
De digitale videorecorder kan de juiste tijd bij vijf openbare servers ophalen (time.nist.gov, 
time-a.nist.gov, time-b.nist.gov, ntp.nasa.gov, clock.isc.org).

• Eigen-server: Hier kunt u het IP-adres of de hostnaam van de niet-openbare tijdserver invullen.

• Synchronisatie. interval: U kunt gesynchroniseerde intervallen met de NTP-tijdserver instellen 
op 1 dag, 1 uur, 1 maand en 1 week.

• Zomer-/Wintertijd: Kruis deze optie aan als u van de automatische zomertijdomschakeling 
gebruik wilt maken.

- Start: Hier kiest u de starttijd voor de zomertijdomschakeling.
- Eind: Hier kiest u de eindtijd voor zomertijdomschakeling.

Harde schijf
• Overschrijven: Hier geeft u de wijze van overschrijven van opnamen aan (Uitgeschakeld, 

Normaal partitie, gebeurtenispartitie of alles).
U kunt deze functie gebruiken als het geselecteerde type HDD volledig met opnamen 
beschreven is.

• Vol-waarschuwing: Een waarschuwingsbericht verschijnt als de HDD volledig met opnamen 
beschreven is.

• Gebeurtenissenpartitie: U kunt de grootte van gebeurtenissenpartities voor het opnemen van 
gebeurtenissen zelf bepalen. 

Uitloggen
• Automatisch uitloggen: Hier stelt u de uitlogtijd in. U kunt de automatische uitlogtijd instellen 

op 5, 10, 30 of 60 minuten.

Geluid instellen
Mogelijkheid om de zoemeropties te kiezen.

• Toets zoemer: Geeft een geluidssignaal als u de knoppen gebruikt. 

• Contact zoemer: Geeft een geluidssignaal wanneer een ingangssignaal wordt geconstateerd.

• Beweg. zoemer: Geeft een geluidssignaal als een beweging wordt gedetecteerd.

• Systeemzoemer: Geeft een geluidssignaal als een van de koelventilatoren niet start of als een 
HDD een slechte sector heeft.

Bijwerken instellen
Mogelijkheid om de opties voor het bijwerken in te stellen.

• Onderwerp: Hier selecteert u de onderwerpen die u wilt bijwerken.

- PTZ protocol: Hier kunt u de instellingen van het ptz-protocol bijwerken.
- Systeemsoftware: Mogelijkheid om de wijze van bijwerken van de systeemsoftware in te 

stellen.
• Methode: Hier kunt u de methode van bijwerken kiezen.

- USB: Bijwerken vanaf een usb-memorystick.
- Netwerk: Bijwerken vanaf de updateserver.

• Server bijwerken: Hier voert u het IP-adres van de updateserver in.

Let op:

Als u er niet in slaagt de bijwerkprocedure met de updateserver uit 
te voeren, controleer dan de TCP/IP-opties en het IP-adres van de 
updateserver.
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Gebruikersinstellingen

Gebruikers toevoegen

U kunt op elk moment gebruikers toevoegen.

1.  Klik op de knop “ADD” (Toevoegen). Het venster met gebruikersinstellingen verschijnt.

2. Voer de gebruikersnaam en het wachtwoord in.

3. Voer ter controle het wachtwoord nogmaals in.

4. Selecteer het gebruikersniveau en klik vervolgens op “OK” om uw keuze te bevestigen.

Geregistreerde gebruikers bewerken

U kunt de gebruikersnaam, het wachtwoord en het gebruikersniveau naar wens wijzigen.

1.  Selecteer de gebruikersnaam en klik op de knop “Edit” (Bewerken).

2.  Wijzig de gebruikersnaam, het wachtwoord en/of het gebruikersniveau en klik vervolgens op 
“OK” om uw keuze te bevestigen.

Geregistreerde gebruikers verwijderen

1. Selecteer de gebruikersnaam en het wachtwoord die u wilt verwijderen.

2. Klik op de knop “Delete” (Wissen).

6.8 Instellingen Afstand Export

U kunt de opgenomen beelden en audio data kopiëren van DVR naar PC. 
Deze functie is toegestaan voor Beheerder en Geavanceerde gebruiker.
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• Sitenaam: Toont de geselecteerde sitenaam.
• Kanaal: Selecteer een kanaal (kanalen) om de gegevens naar toe te exporteren. U kunt meer 

dan één kanaal selecteren. Klik op het  pictogram om alle camera’s te selecteren of te 
deselecteren.

• Audio: Instellen op Aan of Uit om de audiogegevens te exporteren.
• Start: Instellen van de startdatum / -tijd voor het kopiëren.
• Einde: Instellen van de einddatum / -tijd voor het kopiëren.
• Opslaan in: Toont de map waar momenteel geëxporteerde gegevens opgeslagen worden. U 

kunt de map selecteren (of aanmaken) op de computer om de geëxporteerde gegevens op te 
slaan. In het begin is de map voor opslaan “C:\Program Files\Bosch Security Systems\Divar 
MR\Exports”. Indien u de map voor het opslaan van de geëxporteerde gegevens wilt wijzigen, 
klikt u op het pictogram  en selecteert u de nieuwe map.

• Naam : Voer de bestandsnaam van de geëxporteerde gegevens in. Indien u geen bestandsnaam 
wilt invoeren, wordt de standaard naam CHx_start_time.exp gebruikt.

• Gegevenstype: U kunt het formaat voor het opslaan van het bestand selecteren uit “Native 
[*.exp]” en “AVI”. Het Native bestand wordt opgeslagen met de extensie “*.exp” en het AVI 
bestand wordt opgeslagen met de extensie “*.avi”. Het opgeslagen “*.exp” bestand kan 
afgespeeld worden met behulp van het programma Divar MR Archief Speler en “*.avi” bestand 
kan afgespeeld worden met behulp van Windows Media Player of een andere speler voor “.avi” 
bestanden.

• Exporteren: Klik om de gegevens van de geselecteerde exportinstelling te starten.
• Annuleren: Klik om het exporteren van de gegevens te annuleren.
• Afsluiten: Klik om het venster af te sluiten.

Gegevens exporteren

1.  Stel de Kanaalopties in. U kunt meer dan één kanaal selecteren.
2. Stel de startdatum / -tijd opties in.
3. Stel de einddatum / -tijd opties in. 
4. Selecteer de map op de computer voor het opslaan van de geëxporteerde gegevens.
5. Voer de geëxporteerde gegevensnaam in.
6. Selecteer het gegevensformaat.
7. Klik op de knop Exporteren om het exporteren te starten.

De exportstatus zal in de Statuskolom getoond worden.
8. Klik op de knop Afsluiten voor het afsluiten van het venster.

Opmerkingen:

• De bestandsnaam van de geëxporteerde gegevens bestaat uit het type 
[Kanaalnummer Ingevoerde naam.exp (of “avi”)]. 

• Indien u de export directory niet toewijst, zal de export directory ingesteld 
worden als standaard directory en wordt de sub directory gemaakt met de 
startdatum.

• Indien u zich afmeldt bij de netwerkcliënt, wordt de exportvolgorde 
gestopt.

• Indien de export gegevensgrootte groter is dan de beschikbare grootte 
van de PC, zal het waarschuwingsbericht getoond worden en worden de 
gegevens niet geëxporteerd.

• Indien u de tijd voor gegevens die niet bestaan, instelt, wordt de 
exportfunctie niet geactiveerd.

• Het waarschuwingsbericht wordt getoond bij onderstaande 
omstandigheden.
- Indien de startdatum / -tijd en eind datum/tijd hetzelfde zijn.
- Indien de startdatum / -tijd later is dan de eind datum/tijd

• Indien u het exportvenster sluit gedurende het exporteren, zal het 
exportpictogram knipperen totdat de export afgesloten is en wordt het 
venster “Export voltooid” getoond.
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7 Extra programma’s

7.1 Alarmmeldingsprogramma

Als u de berichtgeving van de optie “Emergency” op “ON” (Ingeschakeld) instelt, stuurt het systeem 
een bericht volgens de instellingen van de opties voor berichtgeving in het instellingenmenu. (Zie 
“3.23.3 Berichtgeving”)

1.  Dubbelklik op het pictogram [Divar MR Alarm Notifi er] om het emergency agent-programma te 
starten. 
Het pictogram van “Alarm Notifi er” (Alarmmelder) verschijnt op de systeembalk rechts onderin 
het scherm.

Figure 7.1  Het “Alarm Notifier”-pictogram op de systeembalk

2.  Wanneer een berichtfunctie wordt geactiveerd, verschijnt een berichtenvak rechts onderin het 
scherm.
Het berichtenvak is vijf seconden zichtbaar.

Figure 7.2  Venster met berichtenvak

3. Controleer het bericht.

4. Klik binnen vijf seconden op het berichtenvak om het venster van [Received Messages] 
(Ontvangen berichten) op te roepen.

of

Klik met uw rechter muisknop op het programmapictogram op de systeembalk en selecteer 
de optie [Berichtvenster controleren] om het venster [Divar MR Alarmmelder - Ontvangen 
berichten] weer te geven.

5. U kunt alle onderwerpen van ontvangen berichten aankruisen.

6. Klik op de knop  om het venster [Divar MR Alarmmelder - Ontvangen berichten] te sluiten.
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7.2 Hoofdscherm van het alarmmeldingsprogramma

a b c

d e f g h i

Figure 7.3  Hoofdscherm van “Emergency Agent”

a Geeft type bericht weer.

b Geeft IP-adres weer.

c Geeft datum en tijdstip van ontvangst weer.

d Geeft het venster met poortinstellingen weer.

e Geeft het zoekvenster weer.

f Vernieuwt het ontvangen bericht in het overzicht.

g Gedetailleerde weergave van het ontvangen bericht.

h Verwijdert het geselecteerde bericht uit het overzicht.

i Sluit het venster [Divar MR Alarmmelder - Ontvangen berichten].
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7.2.1 Poorten instellen

Figure 7.4  Venster voor instellen van poorten

1.  Klik op de knop .
Het venster met opties verschijnt.

2. Voer het poortnummer in van de poort voor het afl uisteren van de “Emergency Agent”. De 
standaard in de fabriek ingestelde poort is 9002. Met het oog op verhoogde veiligheid en 
fl exibiliteit is het verstandig dit poortnummer in bepaalde gevallen te wijzigen. Als u dat wilt 
kunt u een willekeurig poortnummer tussen 1025 t/m 65535 kiezen.

3. Klik op de knop “OK” om het venster te sluiten.

7.2.3 Berichten zoeken

Figure 7.5 Venster voor berichten zoeken

1.  Klik op de knop .
Het venster voor het opzoeken van berichten verschijnt.

2. Selecteer een zoekmethode.

• Event Search (Gebeurtenissen zoeken): Opzoeken volgens voor het bericht geselecteerde 
type gebeurtenis.

• Date Search (Datum zoeken): Opzoeken volgens geselecteerde datum.
3. Klik op de knop [Zoeken].

Het zoekbericht wordt in het venster [Divar MR Alarmmelder - Ontvangen berichten] 
weergegeven.
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7.2.4 Berichten uit het overzicht verwijderen
1.  Selecteer een of meer berichten die u wilt verwijderen.

2. Klik op de knop .
Het bevestigingsvenster verschijnt.

Figure 7.6  Bevestigingsvenster

3. Klik op [Ja] om het bericht te wissen.

7.3 “Archive Player”-programma

Met behulp van dit programma kunt u gearchiveerde data op de pc afspelen. Het programma 
“Archive Player” wordt automatisch opgeslagen als u het Control Center-programma installeert of de 
data archiveert. 

7.3.1 Hoofdscherm van Archive Player

Figure 7.7  Venster van Archive Player

• Programmamenu.

- Bestand (F)
 > Open (Openen): Opent het gearchiveerde bestand.
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 > Print (Printen): Afbeelding van afdruk in het venster van Archive Player.
 > Exit (Sluiten): Het programma afsluiten.
- Lang (L) (Taal): Hiermee kiest u de taal voor het programma Archive Player.
- Help (H)
 > About Archive Player: Geeft informatie weer over Archive Player.

• Besturingspictogrammen

-  : Onderbreekt het afspelen.

-  : Start het afspelen.

-  : Stopt het afspelen.
• Watermerken instellen

Kruis de optie “Set watermark” (Watermerk instellen) aan. Als het bestand dat wordt 
afgespeeld verschilt van het oorspronkelijk opgenomen bestand, verschijnt een venster met 
een waarschuwing.

• Video-informatie

- File Name (Bestandsnaam): Toont de bestandsnaam.
- Video Format (Video norm): Toont het videotype van de data.
- Time (Tijd): Toont de opgenomen datum en tijd van de data.
- Recording Mode (Opnamemodus): Toont de opslagmodus van de data. (Continu, beweging 

of andere).
- Camera Number (Cameranummer): Toont het nummer van het camerakanaal van de 

opgenomen data.

7.3.2 Data afspelen
1.  Dubbelklik op het pictogram [Archive Player] op de pc of op de map [Archive Player] van het 

externe usb-apparaat. Als de cd of dvd met geëxporteerde data in het optische station plaatst, 
wordt het Archive Player-programma automatisch uitgevoerd. 
Het venster van Archive Player wordt weergegeven.

2. Selecteer [Bestand(F)] > [Openen].
Het venster voor het openen verschijnt.

Figure 7.8  Openingsvenster

3. Selecteer de root-directory van het usb-apparaat en selecteer het gewenste bestand.
Een voorbeeld van een afspeelbaar bestandsformaat is “Beweging opnemen_Datum_Tijd.exp”.

4. Klik op de knop “Openen”.
De geselecteerde data worden automatisch afgespeeld.
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Figure 7.9  Venster van Archive Player

5. Klik op de knop  om het afspelen te stoppen.
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7.4 “Web Viewer”-programma

7.4.1 Op Web Viewer inloggen
1. Start de webbrowser.

2. In het adresvak voert u “HTTP://” en het IP-adres van de DVR in.

3. Wanneer u op ENTER drukt worden de Web Viewer en het menu voor extern inloggen 
weergegeven.

Figure 7.10  Extern inlogmenu

4. Voer het type gebruiker en het wachtwoord in.

5. Klik op [OK].

Opmerkingen:

• Als de webviewer niet verschijnt, controleer dan de TCP/IP-instellingen 
van de DVR.

• Als u de DVR voor de eerste maal aansluit, wordt het venster “Security 
Warning” (Veiligheidswaarschuwing) weergegeven. In het venster voor 
veiligheidswaarschuwingen moet u op [Install] (Installeren) klikken om 
het programma voor het gebruik van de webviewer te installeren. Als u 
op [Don’t Install] (Niet installeren) klikt, is het webviewerprogramma 
niet beschikbaar.



118   nl | Extra programma’s Digitale videorecorder

F01U | 2.0 | 2008.12 Gebruikershandleiding Bosch Security Systems

7.4.2 De webviewer gebruiken
U kunt het rechtstreeks weergegeven beeld met behulp van de webviewer besturen.

Figure 7.11  Venster van Web Viewer

Pictogram voor moduskeuze. Klik hierop als u de 
ptz-weergavemodus of de modus voor rechtstreekse 
weergave wilt wijzigen.

Keuzepictogrammen voor mozaïekweergave. 

Weergavevenster voor rechtstreeks beeld.

7.4.3 Besturing van het scherm met rechtstreeks opgenomen beeld
•  Linker muisknop: Kanaal selecteren. Dubbelklik op het geselecteerde kanaal als u over wilt 

schakelen naar schermvullende weergave. Door nogmaals te dubbelklikken gaat u terug naar 
het vorige scherm.

•  Rechter muisknop: Als u de modus voor schermvullend beeld wilt sluiten, klik dan met uw 
rechter muisknop om naar het normale scherm terug te gaan.
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7.4.4 Besturing ptz-weergave

•  Klik op het pictogram voor  om de modus voor ptz-weergave te wijzigen. De virtuele ptz-
afstandsbediening verschijnt.

Figure 7.12  Venster voor virtuele ptz-afstandsbediening

•  U kunt de ptz-camera nu met de knoppen voor virtuele afstandsbediening besturen. 
Zie voor meer informatie “6.5.3 Pan/Tilt/Zoom-functie gebruiken”.



120   nl | Extra programma’s Digitale videorecorder

F01U | 2.0 | 2008.12 Gebruikershandleiding Bosch Security Systems



Bosch Security Systems  Gebruikershandleiding F01U | 2.0 | 2008.12

8 Referentiegegevens

8.1 Problemen oplossen

Neem de volgende beknopte handleiding door om de mogelijke oorzaak van problemen op te sporen 
voordat u contact opneemt met onze afdeling Service.

Symptomen Oplossingen

De systeemvoeding 
wordt niet 
ingeschakeld.

Controleer of de netvoedingskabel op de juiste wijze is aangesloten.

Controleer of de ingangsspanning juist is.

Als de systeemvoeding niet wordt ingeschakeld ondanks het feit dat de 
netvoedingskabel op de juiste wijze is aangesloten, neem dan contact op 
met het servicecentrum.

De systeemvoeding is 
ingeschakeld maar op 
de monitor verschijnt 
geen beeld of tekst.

Controleer of de voedingskabel van de monitor correct is aangesloten.

Controleer of de monitor ingeschakeld is.

Controleer of de video-uitgangskabel van de DVR op de juiste wijze op 
de monitor is aangesloten.

Controleer het gekozen type monitor (zie “3.12 Het type hoofdmonitor 
selecteren”).

Ontkoppel de netvoedingskabel en sluit hem opnieuw aan.

De cameranummers 
worden op het scherm 
weergegeven maar 
de camerabeelden 
worden niet 
weergegeven.

Controleer of het video-uitgangssignaal van de camera op de juiste wijze 
op het DVR-systeem is aangesloten.

Controleer of de netvoedingskabel van de camera op de juiste wijze is 
aangesloten.

Controleer de aansluiting met een videokabel tussen de camera en het 
DVR-systeem.

Schakel het DVR-system uit en schakel het opnieuw in.

De camerabeelden 
worden op het scherm 
weergegeven maar 
het systeem neemt de 
beelden niet op.

Controleer de opnamemodus in het opname-instelmenu.

Controleer de status van de HDD detectie in het 
systeeminformatievenster. Als de HDD-detectiestatus niet normaal is, 
moet u de formattering van de HDD controleren.

Controleer de vrij beschikbare disc-ruimte op de HDD.

Controleer de optie voor overschrijven in het configuratiemenu voor 
opnamen met overschrijven.

Het is niet mogelijk de 
opgenomen video te 
doorzoeken.

Controleer of er opgenomen videodata zijn terwijl u probeert de tabel te 
doorzoeken.

Als er geen opgenomen videodata zijn, controleer dan de opnamemodus 
in het instelmenu voor opnamen.

Controleer de status van de HDD detectie in het 
systeeminformatievenster. Als de HDD-detectiestatus niet normaal is, 
moet u de formattering van de HDD controleren.

Controleer het type gebruiker. De zoekfunctie is voor normale gebruikers 
niet beschikbaar.
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Symptomen Oplossingen

Audiodata die tegelijk 
met de videodata zijn 
opgenomen worden 
niet afgespeeld.

Controleer of de opties voor audio-opnamen correct zijn ingesteld voor 
de camera waarmee u geluid wilt opnemen.

Controleer of de luidspreker en de audio (lijningang) aan de achterzijde 
van het systeem correct zijn aangesloten.

Controleer of de aangesloten luidspreker goed werkt.

De kleuren van 
sommige door de 
camera opgenomen 
video’s zijn vreemd of 
video’s worden niet 
normaal weergegeven.

Als de camera die met het systeem verbonden is problemen vertoont, 
controleer dan of de betreffende camera wellicht beschadigd is door 
een andere camera op een werkende video-uitgang aan te sluiten.

Controleer of de ingestelde Video norm van de DVR dezelfde is als 
de ingestelde Video norm van de aangesloten camera. Afhankelijk 
van uw regio kan het videoformaat van de camera hetzij PAL of NTSC 
ondersteunen. Afhankelijk van de videonorm van de camera kan de 
videoprocedure aanmerkelijk verschillen. Daarom worden de videodata 
niet herkend als de videonorm van het systeem verschilt van de 
videonorm van de camera.

Het beeld gaat 
vergezeld van een 
grote hoeveelheid 
(scherm)ruis.

Controleer of er problemen zijn met de uitgaande videosignaal van de 
camera. Controleer of de camera mogelijk beschadigd is door deze te 
vervangen door een camera waarvan de goede werking vast staat.

Controleer of de videokabel die de camera met de DVR verbindt 
mogelijk doorgesneden, met gekruiste draden verbonden of kortgesloten 
is.

Controleer of er mogelijk een hoogspanningskabel aanwezig is in de 
buurt van de videokabel die de camera en het DVR-systeem onderling 
verbindt. Deze kan interferentie veroorzaken en de videokwaliteit 
aantasten.

Controleer of voor de onderlinge verbinding tussen de camera en het 
DVR-systeem het juiste type videokabel is gebruikt. Als in plaats van 
een speciale videokabel een normale stroomkabel is gebruikt, kan 
schermruis ontstaan.

De aangesloten ingang 
werkt niet.

Controleer of het type ingang op de camera hetzelfde is als bij de 
aangesloten ingang.

Controleer of het systeem is ingesteld op het gebruik van de 
ingang die in het venster voor geprogrammeerde opnamen in het 
opnameconfiguratiemenu is aangegeven.

Controleer of de ingang correct met de ALARM-I/O verbonden is.

De aangesloten ptz-
camera werkt niet.

Controleer of het systeem geconfigureerd is voor het gebruik van de ptz-
camera die in het instelmenu voor camera’s is aangegeven.

Controleer of de netvoedingskabel van de ptz-camera correct is 
aangesloten.

Controleer of de signaalkabel van de ptz-camera correct is aangesloten.

Controleer het kanaal dat voor de besturing van de ptz-camera is 
geselecteerd.

Controleer het type gebruiker. normale gebruikers hebben geen toegang 
tot de ptz-camerabesturing.
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Symptomen Oplossingen

Door dit apparaat 
verzonden 
e-mails worden 
niet ontvangen.

Zonder de instelling van de SMTP-server is de ontvangst van e-mailberichten 
niet mogelijk.
• Controleer of het netwerk op de juiste wijze is geconfigureerd.
• Controleer of het e-mailadres correct is ingevoerd.
• Controleer het spamfilter van de e-mailontvanger.

(Door de configuratie van het spamfilter is het mogelijk dat bepaalde e-
mailberichten automatisch worden gewist of in het postvak voor spamb-
erichten worden opgeborgen.)

• Sommige SMTP-maildiensten ondersteunen geen e-mail van niet-open-
bare SMTP-servers. Gebruik in dat geval een openbare SMTP-server.

Ook na een correcte instelling van de SMTP-server worden geen e-
mailberichten ontvangen.
• Wanneer het bericht [Please check the SMTP information or internet 

cable] (Controleer de SMTP-informatie of de internetkabel) wordt 
weergegeven.
- Controleer het adres van de SMTP-server.
- Controleer het nummer van de SMTP-poort. (De standaardinstelling is 

25).
- Controleer de netwerkinstellingen.

• Wanneer het bericht [Please check the authentication information] 
(Controleer de verificatie-informatie) verschijnt.
- Controleer de gebruikersnaam.
- Controleer het wachtwoord.

• De ontvangst van e-mails is mislukt zonder foutbericht.
- Controleer het e-mailadres van de ontvanger.
- Controleer of uw e-mail in de e-mailinstellingen van de ontvanger 

wellicht als spam wordt aangemerkt.

De 
afstandsbediening 
werkt niet goed.

Controleer de batterijen van de afstandsbediening.

Controleer het gebruikersnaam en het wachtwoord voor de 
afstandsbediening (Zie “3.24.9 Systeem”).

Let op:

Neem contact op met het servicecentrum als u een van de volgende 
symptomen constateert:

• Een aantal led-statuslampjes op het frontpaneel lichten niet op.
• De DVR werkt niet normaal.

U kunt de DVR als volgt opnieuw starten:
• Schakel de DVR uit en schakel het apparaat na een paar seconden 

weer in. 

Neem contact op met het servicecentrum als de recorder na opnieuw 
opstarten nog steeds niet normaal werkt.
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8.2 Aanbevolen apparaten

8.2.1 Overzicht van ondersteunde usb-geheugens

Nr. Fabrikant Naam model Capaciteit Usb-versie

1 Sandisk Cruzer Micro 256MB / 512MB / 1GB Versie 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 Overzicht van ondersteunde cd/dvd-media

Fabrikant CD-R CD-RW DVD-R DVD-RW DVD+R DVD+RW

Mitsubishi Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Imation Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Tayioyuden Ja Nee Ja Nee Ja Nee

TDK Ja Nee Ja Ja Ja Ja

Let op:

8 cm 1,4 G mini-dvd wordt niet ondersteund..

8.2.3 Overzicht van ondersteunde functies van het apparaat

Apparaat Directe 
backups

Geprogrammeerde
backups Exporteren Configuratie

importeren/exporteren

CD/DVD Ja Nee Ja Nee

Usb-geheugen Ja Ja Ja Ja

USB HDD Ja Ja Ja Ja

Let op:

Als u voor het configureren van het importeren/exporteren een usb-
memorystick of usb-HDD gebruikt, moet u eerst alle andere externe usb-
apparaten ontkoppelen.
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8.2.4 Overzicht van ondersteunde ptz-camera’s

Naam protocol Fabrikant Pan/
Tilt Zoom Scherp-

stellen
Dia-

fragma

Voor-
keur

instelling
Ronde

Con-
figu-
ratie

BOSCH BOSCH Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja

PELCO D PELCO Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja

PELCO P PELCO Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja

GANZ_DSCP CBC Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja

GANZ_P360V1 CBC Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nee

LG_MULTIX LG Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja

LG_SD168 LG Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja

KALATEL_
CYBERDOM KALATEL Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nee

PANASONIC_
CS850 PANASONIC Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja

SAMSUNG_
SCC SAMSUNG Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja
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8.3 Tijdzones

Naam tijdzone Afkorting 
tijdzone Tijdzone DST

Eniwetok, Kwajalein EK -12:00
Midway Island, Samoa MIS -11:00
Hawaii HAW -10:00
Alaska ALA -09:00 -08:00
Pacific Time (V.S. en Canada); Tijuana PST -08:00 -07:00
Mountain Time (V.S. en Canada), Chihuahua, La Paz, 
Mazatlan, Arizona MST -07:00 -06:00

Central Time (V.S. en Canada), Saskatchewan,
Guadalajara, Mexico City, Monterrey, Centraal-Amerika CST -06:00 -05:00

Eastern Time (V.S. en Canada), Indiana (Oost), Bogota, 
Lima, Quito EST -05:00 -04:00

Atlantic Time (Canada), Caracas, La Paz, Santiago AST -04:00
Newfoundland NWF -03:30 -02:30
Brasilia, Buenos Aires, Georgetown, Greenland BBA -03:00
Mid-Atlantic MAT -02:00
Azoren, Kaapverdische Eilanden AZO -01:00
Greenwich Mean Time: Dublin, Edinburgh, Lissabon, 
Londen, Casablanca, Monrovia GMT 0 +01:00

Amsterdam, Belgrado, Bratislava, Budapest, Ljubljana, 
Praag, Sarajevo, Skopje, Warschau, Zagreb, Brussel, 
Kopenhagen, Madrid, Parijs, Berlijn, Bern, Rome, 
Stockholm, Wenen, West-Midden-Afrika

AMS +01:00 +02:00

Athene, Istanbul, Minsk AIM +02:00 +03:00
Bukarest, Caïro, Pretoria, Jeruzalem, Harare, Pretoria BCP +02:00 +03:00
Helsinki, Riga, Israël, Kyiv, Sofia, Tallinn, Vilnius HRI +02:00 +03:00
Bagdad, Kuweit, Riyadh, Nairobi BKR +03:00 +04:00
Moscow, St.Petersburg, Volgograd MSV +03:00 +04:00
Teheran THE +03:30 +04:30
Abu Dhabi, Muscat, Baku, Tbilisi, Yerevan ABT +04:00
Kabul KAB +04:30
Jekaterinenburg, Islamabad, Karachi, Tashkent EIK +05:00
Bombay, Calcutta, Madras, New Delhi, Chennai, Kolkata BCD +05:30
Almaty, Dhaka, Colombo, Astana, Sri Jayawardenepura, 
Novosibirsk ADC +06:00

Bangkok, Hanoi, Jakarta, Krasnoyarsk BHJ +07:00
Beijing, Changqing, Hong Kong, Uramqi BHU +08:00
Perth, Singapore, Taipei, Beijing, Chongqing, Hong Kong 
SAR, Urumqi, Kuala Lumpur, Irkutsk, Ulaan Bataar SST +08:00

Osaka, Sapporo, Tokio OST +09:00
Seoul, Yakutks SYA +09:00
Adlaide, Darwin ADA +09:30
Brisbane, Guam, Port Moresby BGP +10:00
Canberra, Melbourne, Sydney CMS +10:00
Hobart, Vladivostok HVL +10:00
Magadan, Solomon Islands, New Caledonia MSN +11:00 +12:00
Auckland, Wellington AWE +12:00
Fiji Islands, Kamchatka, Marshall Islands FKM +12:00    
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8.4 Standaard fabrieksconfiguratie-instellingen 

Classificatie Gedetailleerde onderwerpen Standaardinstelling Fabrieks-
in-

stelling1e niveau 2e niveau 3e niveau DVR-16K/
DVR-16L

DVR-8K/
DVR-8L

Camera

Camera 

Kanaal

Naam Camera 1 ~ 
Camera 16

Camera 1 ~ 
Camera 8 Ja

Verborgen Uit Ja
Audio 01 ~ 08, Geen 01 ~ 04, Geen Ja

Video inst.

Video ingang 01:Naam
Helderheid 50 Ja
Contrast 50 Ja

Kleur 50 Ja

PTZ

Camera 01:Naam
COM-port Geen Ja

Controle-ID 00 Ja
Protocol Bosch Ja

Baud rate 9600 Ja
PTZ-test

Continue opnemen

Kanaal
Resolutie 352X240 (NTSC), 352X288 (PAL) Ja
Kwaliteit Normaal Ja

Beelden per 
seconde 30 IPS (NTSC), 25 IPS (PAL) Ja

Direct opnemen

Kanaal
Resolutie 352X240 (NTSC), 352X288 (PAL) Ja
Kwaliteit Normaal Ja

Beelden per 
seconde 30 IPS (NTSC), 25 IPS (PAL) Ja

Invoer opnemen

Kanaal
Resolutie 352X240 (NTSC), 352X288 (PAL) Ja
Kwaliteit Normaal Ja

Beelden per 
seconde 30 IPS (NTSC), 25 IPS (PAL) Ja

Pre Uit Ja

Post 10 sec Ja

Beweging 
opnemen

Kanaal
Resolutie 352X240 (NTSC), 352X288 (PAL) Ja
Kwaliteit Normaal Ja

Beelden per 
seconde 30 IPS (NTSC), 25 IPS (PAL) Ja

Pre Uit Ja
Post 10sec Ja

Video norm Video norm PAL naar EMEA/APR, NTSC naar US Nee

Schema

Zo Continu Ja
Ma Continu Ja
Di Continu Ja
Wo Continu Ja
Do Continu Ja
Vr Continu Ja
Za Continu Ja

Uitzondering-
sdagen Continu Ja
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Classificatie Specificatie Standaardinstelling Fabrieks-
in-

stelling1e niveau 2e niveau 3e niveau DVR-16K/
DVR-16L  

DVR-8K/
DVR-8L

Beeldscherm

OSD
Taal Engels Ja

Camera naam Aan Ja
Camera status Aan Ja

Monitor A Volgorde Seq. tijd 2 sec Ja

Monitor B
Volgorde Seq. tijd 2 sec Ja

Gebeurtenis pop-up Uit Ja

Gebeurtenis

Contact

In
Contact soort N.O. Ja

Camera 01~16 01~08 Ja
Relaisuitgang Geen Ja

Preset Geen Ja

Beweging

Camera 01:Naam
Gevoeligheid 5 Ja
Relaisuitgang Geen Ja

Gebied Aan Ja
Alarm bevest. Alarm bevest. Na-gebeurtenistijd Ja

Network

TCP/IP

DHCP Aan Ja
IP-adres NULL Ja

Subnetmasker NULL Ja
Gateway NULL Ja

Primair DNS NULL Ja
Secundair DNS NULL Ja
Remote cliënt 

poortNr. 9001 Ja

HTTP poortNr. 80 Ja
Bandbreedte limiet 100 Mbps Ja

DDNS
Gebruikersnaam NULL Ja

Wachtwoord NULL Ja

Meldingen

Alarm ingeschakeld Uit Ja
Bewegingsdetectie Uit Ja

Schijf is vol Uit Ja

Beheerderw-
achtwoord 
gewijzigd

Uit Ja

Videoverlies Uit Ja
Voeding aan/uit Uit Ja

Mail

Meldingen Uit Ja
SMTP-server NULL Ja

SMTP-poortNr. 25 Ja
Gebruikersnaam NULL Ja

Wachtwoord NULL Ja
TLS Uit Ja

E-mail Adres 1 NULL Ja
E-mail Adres 2 NULL Ja
E-mail Adres 3 NULL Ja

Noodgeval
Meldingen Uit Ja
IP-adres NULL Ja
Poort Nr. 9002 Ja
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Classificatie Specificatie Standaardinstelling Fabrieks-
in-

stelling1e niveau 2e niveau 3e niveau DVR-16K/
DVR-16L 

DVR-8K/
DVR-8L

Systeem

Datum/tijd

Datum 2007.01.01 Nee

Tijd 0:00 Nee

Datum opmaak JJJJ/MM/DD Ja

Tijd opmaak 12 uur Ja

Tijdzone GMT Nee

Zomer- / Wintertijd Uit Nee

Start zomer- / wintertijd Jan / 1e / Zon / 00 Nee

Einde zomer- / wintertijd Jan / 1e / Zon / 00 Nee

NTP

NTP Uit Ja

Tijdserver Openbare server Ja

Eigen tijdserver NULL Ja

Sync. interval 1 dag Ja

Zoemer

Toets zoemer Uit Ja

Contact zoemer Uit Ja

Beweg. zoemer Uit Ja

Systeemzoemer Aan Ja

Gebruikers

Nr.

ID NULL Nee

Niveau Normale gebruiker Nee

Wachtwoord 000000 Nee

Update

Onderwerp Systeemfirmware Ja

Methode USB Ja

Server bijwerken NULL Ja

Configuratie

Configuratie import

Configuratie export

Fabrieksinstelling

Harde schijf

Overschrijven Normale partitie Ja

Schijf vol waarschuwing Uit Ja

Gebeurtenispartitie 20% Nee

Automatisch wissen Uit Ja

Formatteren Alles Ja

Back-up

Partitieselectie Alles Ja

Schema Uit Ja

Apparaat

Start schema 0 Ja

Datum tijdbereik 0 Ja

Start tijdbereik 0 Ja

Einde tijdbereik 0 Ja

Systeem

IR afstandsbediening nr. 01 Ja

Divar MR ID 01 Ja

Gebr. autom. uitloggen na Uit Ja
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8.5 Tabel beschikbare opnametijden (500 GB HDD) 

Resolutie 
(NTSC/PAL) Kwaliteit BPS

(NTSC/PAL) 

Opnametijd (uur) 

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

Laagste

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 

Laag

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 

Normaal

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 

Hoog

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 

Beste

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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Resolutie 
(NTSC/PAL) Kwaliteit BPS

(NTSC/PAL) 

Opnametijd (uur) 

Video 
(NTSC/PAL)

Video + Audio
(NTSC/PAL) 

DVR-8K/
DVR-8L

DVR-16K/
DVR-16L

DVR-8K/
DVR-8L

DVR-16K/
DVR-16L

704x240/
704x288

Laagste

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 

Laag

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 

Normaal

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 

Hoog

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 

Beste

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

Engels

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 

Laag

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 

Normaal

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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Resolutie 
(NTSC/PAL) Kwaliteit BPS

(NTSC/PAL) 

Opnametijd (uur) 

Video 
(NTSC/PAL)

Video+Audio 
(NTSC/PAL)

DVR-8K/
DVR-8L

DVR-16K/
DVR-16L

DVR-8K/
DVR-8L

DVR-16K/
DVR-16L

704x480/
704x576

Hoog

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 

Beste

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

Let op:

De opname tijdtabel is alleen ter naslag. De opnametijd kan verschillen 
afhankelijk van uw surveillance omgeving.

8.6 Tabel beschikbare opnametijden (160 GB HDD)

Resolutie 
(NTSC/PAL) Kwaliteit BPS

(NTSC/PAL)

Opnametijd (uur)
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

Laagste

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 

Laag

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 

Normaal

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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Resolutie 
(NTSC/PAL) Kwaliteit BPS

(NTSC/PAL)

Opnametijd (uur) 

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

Hoog

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 

Beste

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

Laagste

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 

Laag

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 

Normaal

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 

Hoog

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 

Beste

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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Resolutie 
(NTSC/PAL) Kwaliteit BPS

(NTSC/PAL)

Opnametijd (uur) 

Video 
(NTSC/PAL)

Video+Audio 
(NTSC/PAL)

DVR-8K/
DVR-8L

DVR-16K/
DVR-16L

DVR-8K/
DVR-8L

DVR-16K/
DVR-16L

704x480/
704x576

Laagste

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 

Laag

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 

Normaal

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 

Hoog

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 

Beste

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 

Let op:

De opname tijdtabel is alleen ter naslag. De opnametijd kan verschillen 
afhankelijk van uw surveillance omgeving.
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8.7 Technische gegevens

Model DVR-8K/DVR-8L DVR-16K/DVR-16L

Video

Invoer
8 16

Composietvideo 0,5-2Vpp, 75 ohm, autom. beëindiging

Uitgangs-
signaal

Serie 
schakeling 8 16

Mon A 
(cvbs)

1 1

1,0 Vpp ±0,1 V, 75 ohm

Mon A 
(cvbs)

1 1

Analoog RGB 800x600

Mon B 
(cvbs)

1 1

1,0 Vpp ±0,1 V, 75 ohm

Audio

Invoer
4 8

Lijn-in, 30 kOhm

Uitgangssignaal
1 1

Lijn-in, 100 kOhm

Alarm

Invoer
8 16

Optisch gekoppelde alarminvoer (max. 5 V)

Uitgangssignaal
4 8

30 V 1 A gelijkstroom, 125 V 0,3 A wisselstroom

Vooralarmopname Tot 60 sec

Opnemen

Herha-
lings-

frequentie
(/sec)

NTSC
Tot 240 bps bij 352x240
Tot 120 bps bij 704x240
Tot 60 bps bi 704x480

Tot 480 bps bij 352x240
Tot 240 bps bij 704x240
Tot 120 bps bij 704x480

PAL
Tot 200 bps bij 352x288
Tot 100 bps bij 704x288 
Tot 50 bps bi 704x576

Tot 400 bps bij 352x288 
Tot 200 bps bij 704x288
Tot 100 bps bij 704x576

Zoeken
Afspeelfunctie Vooruit, achteruit, beeld-voor-beeld

Zoekmodus Datum/tijd, gebeurtenis (beweging, ingangssignaal), 
bladwijzer, “smart”

Weergave

Herha-
lings-

frequentie
(/sec)

NTSC 240 bps 
(Real-time per kanaal)

480 bps 
(Real-time per kanaal)

PAL 200 bps 
(Real-time per kanaal)

400 bps 
(Real-time per kanaal)

Mozaïekscherm 
(multiscreen modus) 1, 4, 9, 1+5 1, 4, 9, 16, 1+5, 1+7

Interne  
HDD Max. capaciteit 2 TB (tot 4 HDD’s)

Backup
Backup-interface Usb 2.0 (3x), netwerk

Ondersteunde 
apparaten Usb-geheugen, cd-rw, dvd-rw, hdd

Serieel I/F

Ptz-besturingsinterface RS-485/ RS-422

Seriële interface RS-232C (D-SUB 9)

Tweefasig 1 connector (5 uitgangen)
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Model DVR-8K/DVR-8L DVR-16K/DVR-16L

Netwerk

Netwerkaansluiting Ethernet 10/100BaseT (RJ-45)

Netwerk-
transmissiesnelheid Tot 120 bps bij 352x240

Bandbreedteregeling Ja

Beveiliging
Netwerkaansluitingn Ja

Transmissiesnelheid 
netwerk Ja

Voeding 100~240VAC, 50/60Hz

Opgenomen vermogen Max. 80 W (met 1x HDD) / max. 120 W (met 4x HDD)

Afmetingen (bxdxh) 430 x 425 x 88 mm

Netto gewicht (met 4x HDD) 9 kg

Bedrijfstemperatuur / vochtigheid 0 ºC ~ 40 ºC / 0%RH ~ 80%RH 

Tweefasig

Impedantie 128 ohm. max

Overspannings-
beveiliging ±40V

Max. kabellengte 1,5 kg

Toetsenborduitgang Conform RS485 max. signaalspanning ±12 V

Dvd-schrijver DVD+R / DVD+RW, DVD-R / DVD-RW, CD-R / CD-RW



Digitale videorecorder   Referentiegegevens | nl  137

Bosch Security Systems  Gebruikershandleiding F01U | 2.0 | 2008.12



138   nl | Referentiegegevens Digitale videorecorder

F01U | 2.0 | 2008.12 Gebruikershandleiding Bosch Security Systems





Bosch Security Systems
www.boschsecurity.com
© Bosch Security Systems, 2008

F01U | 2.0 | 2008.12  P/N: MFL40426644



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 200
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


