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1 Inleiding

1.1 Harddisk-recorder voor beveiligingstoepassingen
De Divar XF is een opnamesysteem voor video en audio dat meerdere camera- en 
audiosignalen kan opnemen en tegelijkertijd live-beelden en opnamen kan weergeven op 
meerdere schermen.
Het apparaat heeft uitgebreide zoek- en afspeelfuncties voor het bekijken van opgeslagen 
videobeelden. Nadat de opnamefunctie is geconfigureerd, worden alle opnames op de 
achtergrond uitgevoerd zonder dat ingrijpen van een operator is vereist. Gegarandeerde 
maximale opnamesnelheid van 30 (NTSC) en 25 (PAL) beelden per seconde, per kanaal. De 
opnamesnelheid en -kwaliteit kunnen per camera worden ingesteld. Om opnames op te slaan 
kunnen tot vier interne harde schijven worden gebruikt.
Alle modellen beschikken over uitgebreide alarmfuncties en telemetriebesturing. De 
alarmfuncties omvatten onder andere bewegingsmelding in door de gebruiker te definiëren 
zones van het gebied dat door de camera's wordt bestreken.
Het apparaat is eenvoudig te bedienen en te programmeren via de besturingstoetsen op het 
frontpaneel, de muis en het menusysteem op het scherm. Twee monitoren zorgen voor 
weergave via volledig scherm, kwadrantenscherm of multiscreenschermen. Sluit een KBD-
keyboard (IntuiKey) aan voor PTZ-besturing en meer bedieningsgemak.
De video-ingangen en -uitgangen, audio-ingangen en -uitgangen, alarmingangen en -uitgangen 
aansluitingen voor de afstandsbediening worden automatisch afgesloten in lusconfiguratie en 
bevinden zich op het achterpaneel. Twee VGA-aansluitingen zorgen voor uitgangen voor 
monitor A en B. Tevens zijn CVBS- en Y/C-video-uitgangen voor PAL of NTSC beschikbaar. 
Monitor A toont digitale beelden op het volledige scherm of delen van het scherm. De beelden 
kunnen worden stilgezet en vergroot. Monitor B laat live-beelden zien op het volledige scherm 
of delen van het scherm.
Gebruik de pc-applicatie Control Center via een netwerk voor live-weergave, afspelen en 
configuratie Vijf gebruikers kunnen meerdere Divar XF's tegelijk bedienen. De Divar XF kan 
verificatiecontroles uitvoeren voor lokale en externe beelden. Een speciale pc-speler wordt 
meegeleverd voor het afspelen van beveiligde videobestanden. Met het pc-programma 
Configuration Tool kan het apparaat worden geïnstalleerd.
Voor de integratie van de Divar XF in managementsoftware van derden is een SDK (Software 
Development Kit) beschikbaar.

1.1.1 Versies
Er zijn diverse uitvoeringen van de Divar XF; 8-kanaals en 16-kanaals, met optionele DVD-
brander, en elk met diverse opslagcapaciteiten. De uitvoeringen met 8 en 16 kanalen werken 
op exact dezelfde wijze, maar het aantal beschikbare camera-, audio- en alarmingangen en 
multischermweergaven verschilt.
Optioneel kunnen er maximaal 8 IP-camera's worden aangesloten (als aanvulling op de 8 of16 
analoge ingangskanalen). 

1.1.2 Handleidingen
Er worden vier handleidingen meegeleverd:
– Installatiehandleiding - een gedetailleerde beschrijving van de installatie van het product 

voor installateurs.
– Beknopte installatiehandleiding - geeft een bondig overzicht van de manier waarop het 

product moet worden geplaatst en geïnstalleerd.
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– Bedieningshandleiding - een gedetailleerde beschrijving van de bediening van het 
product voor eindgebruikers.

– Bedieningshandleiding voor Control Center en Archive Player - een gedetailleerde 
beschrijving van de installatie en het gebruik van de software Control Center en Archive 
Player, bedoeld voor eindgebruikers en systeembeheerders.

1.1.3 Productkenmerken
De Divar XF heeft de volgende productkenmerken:
– 8 of 16 camera-ingangen met automatische afsluitweerstand en doorlusmogelijkheid
– 8 of 16 audio-ingangen
– Ondersteuning voor maximaal 8 IP-camera's (optioneel)
– Gelijktijdig opnemen en afspelen
– Opslag van videobeelden op interne harde schijf (aan voorkant te verwisselen)
– Ingebouwde RAID4 (optioneel)
– 10/100Base-T Ethernet-poort voor netwerkaansluiting
– Twee seriële RS232-poorten voor seriële communicatie
– Ingang voor extern KBD-bedieningspaneel
– Dubbele monitoruitgangen
– Mogelijkheden voor weergave op volledig scherm en multischermweergaven in live- en 

afspeelmodus.
– Uitgang voor waarnemingsmonitor met salvosequenties, weergave op gedeeld scherm en 

OSD
– Twee audio-uitgangen (dual mono)
– Bewegingsdetectie
– 8 tot 16 schakel(alarm)ingangen en 4 alarmuitgangen.
– Detectie van videoverlies
– Hoorbaar alarm
– PTZ-besturing van camera via RS485 en BiPhase
– Lokaal archiveren via USB
– Lokaal archiveren via ingebouwde DVD-brander (optioneel)

1.1.4 Help-tekst op het scherm
Voor enkele onderwerpen is een contextgevoelige Help-tekst op het scherm beschikbaar. Druk 

op de Help-knop  om de Help-tekst voor uw huidige activiteit weer te geven. Druk op de 

Escape-knop  om Help af te sluiten.

1.2 Uitpakken
Controleer de verpakking op zichtbare schade. Als artikelen tijdens de verzending beschadigd 
zijn, dient u contact op te nemen met de transporteur. Voorzichtig uitpakken. Deze 
elektronische apparatuur moet voorzichtig worden behandeld om schade aan het apparaat te 
voorkomen. Probeer het apparaat niet te gebruiken als een van de onderdelen beschadigd is. 
Als er onderdelen ontbreken, neem dan contact op met uw accountmanager of de 
klantenservice van Bosch. De doos is de veiligste verpakking om het apparaat te 
transporteren. Bewaar de verpakking en alle overige verpakkingsmaterialen voor eventueel 
later gebruik. Als het apparaat moet worden teruggezonden, dient u de originele 
verpakkingsmaterialen te gebruiken.

1.2.1 Inhoud van de verpakking
Controleer of de volgende onderdelen zijn geleverd:
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– Harddisk-recorder (Divar XF 16 of Divar XF 8)
– USB-muis
– Beknopte installatiehandleiding
– Bedieningshandleiding voor Divar XF
– Bedieningshandleiding van Control Center en Archive Player voor Divar XF
– Installatiehandleiding (deze handleiding)
– Een 25-pins D-schakelprintplaat voor alarmaansluitingen
– Een 15-pins D-aansluitprintplaat (gebruikt voor BiPhase PTZ-aansluitingen)
– Een 3-pins klemmenstrook (gebruikt voor RS485 PTZ-aansluitingen)
– Netsnoer
– Afgeschermde netwerk-crossover-kabel (voor onderhoud en testdoeleinden)
– Rekmontageset
– Een cd-rom met de software en de handleidingen

1.3 Installatieomgeving

1.3.1 Montage
De Divar XF dient op een vlakke ondergrond te worden geplaatst. Naar wens kunt u het 
apparaat in een rek monteren met behulp van de meegeleverde rekmontageset.

1.3.2 Ventilatie
Zorg voor een goede ventilatie op de plaats waar u het apparaat installeert. Let op de plaats 
van de koelers in de behuizing en zorg dat deze vrij blijven.

1.3.3 Temperatuur
Houd bij de keuze van een plaats voor de installatie rekening met de specificaties van de 
omgevingstemperatuur van het apparaat. Extreme hitte of kou (buiten de opgegeven 
bedrijfstemperatuur) kan ertoe leiden dat het apparaat niet meer functioneert. Plaats het 
apparaat daarom niet bovenop hete apparatuur.

1.3.4 Voeding
Zorg dat de aanwezige stroomvoorziening stabiel is en de juiste spanning heeft. Als de 
aanwezige wisselspanning onderhevig is aan pieken en dalen, gebruik dan 
stroomconversieapparatuur of een UPS-systeem (systeem voor ononderbroken 
stroomvoorziening).

1.4 Gerelateerde apparatuur
Een typisch systeem kan uit de volgende componenten bestaan (niet meegeleverd met het 
apparaat):
– Een primaire monitor voor multischermweergaven (monitor A)
– Een secundaire monitor voor spot-/alarmweergave (monitor B)
– Camera's met composiet video-uitgangen van 1 Vtt
– IP-camera's (zie gegevensblad voor ondersteunde modellen)
– Versterkte microfoon(s)
– Audioversterker met luidspreker(s)
– Videocoaxkabel met BNC-connectoren voor aansluiting van de videosignalen

Audiokabel met RCA-connectoren voor aansluiting van audiosignalen

– AC-voedingsuitgang voor het apparaat dat voor veilige isolatie zorgt (dit apparaat heeft 
om veiligheidsredenen geen aan/uit-schakelaar)

– Een KBD-bedieningspaneel
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– Een pc voor de applicaties Control Center en Configuration Tool
– Apparatuur voor PTZ-besturing
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2 Snel installeren
Om het apparaat snel bedrijfsklaar te maken, gebruikt u de onderstaande aansluitingen en 
voert u de relevante gegevens in het menu Snel installeren in. Het menu Snel installeren wordt 
weergegeven wanneer het apparaat voor het eerst is opgestart. Wanneer de relevante 
gegevens zijn ingevoerd, is het apparaat gereed voor gebruik.

2.1 Aansluitingen

Afbeelding 2.1 Aansluitingen aan achterkant

2.1.1 Primaire aansluitingen
1. Sluit de camera's aan op de BNC-camera-ingangen (automatisch afgesloten).
2. Sluit monitor A aan op de BNC-, Y/C- of VGA-uitgang (ondersteunt 1280x1024) MON A.
3. Sluit een USB-muis (meegeleverd) aan op een USB-poort.

2.1.2 Optionele aansluitingen
4. Sluit monitor B aan op de BNC-, Y/C- of VGA-uitgang (ondersteunt 1024x768) MON B.
5. Sluit tot 16 audiosignalen aan op de RCA-audio-ingangen.
6. Sluit de RCA-audio-uitgang(en) aan op de monitor of op een audioversterker.
7. Sluit tot 16 (alarm)ingangen aan via de meegeleverde 25-pins D-aansluitprintplaat.
8. Sluit tot 4 alarmuitgangen aan via de meegeleverde 25-pins D-aansluitprintplaat.
9. Sluit de storingsuitgang aan (via de meegeleverde aansluitklem).
10. Sluit een IntuiKey-bedieningspaneel aan op de ingang KBD In en verbind de klem 

(meegeleverd met het bedieningspaneel) aan op de uitgang KBD Out.
11. Sluit een apparaat voor PTZ-besturing van Bosch aan op de BiPhase-poort (via de 

meegeleverde 15-pins D-aansluitprintplaat).
12. Sluit een apparaat voor PTZ-besturing van derden aan op de RS485-poort (via de 

meegeleverde schroefklemadapter).
13. Sluit uw netwerk aan via de Ethernet-poort.

2.1.3 Inschakelen
Zet alle aangesloten apparatuur aan.
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14. Sluit het netsnoer aan op het apparaat.

2.2 Eerste gebruik
Het apparaat begint met een multischermweergave. Het menu Snel installeren wordt 
weergegeven wanneer het apparaat voor het eerst wordt gebruikt. Vul de basisinstellingen in 
op de vier tabbladen om het systeem gebruiksklaar te maken. Het apparaat begint 
automatisch met opnemen wanneer het menu Snel installeren wordt gesloten.
Het menu Snel installeren op andere momenten openen:

1. Druk op de menuknop .
2. Het hoofdmenu wordt weergegeven op monitor A.
3. Klik op Configuratie en vervolgens op Snel installeren.

Navigatie
Gebruik de meegeleverde USB-muis. In plaats hiervan kunt u ook de volgende toetsen op het 
frontpaneel gebruiken:

– Gebruik de Enter-toets  om een submenu of item te selecteren.

– Gebruik de pijltoetsen     om in een menu of lijst te navigeren.

– Gebruik de Escape-toets  om terug te gaan naar het menu of het menu te 
sluiten.

2.3 Menu Snel installeren
Het menu Snel installeren bevat vier tabbladen: Internationaal, Tijdschema, Opname, en 
Netwerk. Met Terug en Volgende kunt u van het ene tabblad naar het andere navigeren. Klik 
op Herstel om wijzigingen in het actieve tabblad te annuleren. Klik op Sluiten om het menu 
Snel installeren te sluiten. Wanneer u instellingen in Snel installeren wijzigt, worden 
aangepaste instellingen overschreven. 
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2.3.1 Internationaal

Afbeelding 2.2 Menu Snel installeren - Internationaal

Klik op Volgende om naar het volgende tabblad te navigeren.

Taal Selecteer de gewenste taal voor het menu in de lijst.

Tijdzone Selecteer een tijdzone in de lijst.

Tijdnotatie Selecteer een 12- of 24-uurs tijdnotatie.

Tijd Vul de huidige tijd in.

Datumnotatie Maak een keuze uit drie datumnotaties waarin eerst de maand (MM), 
dag (DD) of het jaar (JJJJ) wordt weergegeven.

Datum Vul de huidige datum in.
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2.3.2 Tijdschema

Afbeelding 2.3 Menu Snel installeren - Tijdschema

Er wordt een grafische weergave getoond van het actieve weekschema. Elke kleur staat voor 
een van de volgende vier profielen:
– Geel - Profiel 1
– Donkerblauw - Profiel 2
– Groen - Profiel 3
– Roze - Profiel 4
– Lichtblauw - Profiel 5
– Bruin - Profiel 6
Klik op Overschrijven om te beginnen met het aanbrengen van wijzigingen.
– Selecteer de dagen waarop de week moet beginnen en eindigen.
– Selecteer de tijden waarop werkdagen moeten beginnen en eindigen.
– Selecteer de tijden waarop dagen in het weekend moeten beginnen en eindigen.
Wanneer instellingen worden gewijzigd, wordt de grafische weergave automatisch bijgewerkt.
Klik op Volgende om naar het volgende tabblad te navigeren.
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2.3.3 Opname

Afbeelding 2.4 Menu Snel installeren - Opname

Stel voor elk profiel de Resolutie, Kwaliteit en Beeldfrequentie in voor Normale opnamen. Stel 
de Resolutie, Kwaliteit en Beeldfrequentie in voor Alarmopnamen en Bewegingsopnamen. 
Deze instellingen zijn van toepassing op alle vier profielen. Wanneer al eerder geavanceerde 
instellingen zijn uitgevoerd, klik dan op Overschrijven om ze te vervangen door de instellingen 
van Snel installeren.
Klik op Volgende om naar het volgende tabblad te navigeren.
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2.3.4 Netwerk

Afbeelding 2.5 Menu Snel installeren - Netwerk

Vul de instellingen in die het gedrag van het apparaat ten opzichte van een netwerk bepalen.

DVR-naam Voer een DVR-naam in die u wilt gebruiken op het netwerk.

DHCP Schakel DHCP in als u IP-adres, subnetmasker en standaard gateway 
automatisch wilt laten toewijzen door de netwerkserver. De actuele 
waarden worden weergegeven.

IP-adres, 
Subnetmasker, 
Standaardgatewa
y, en DNS server

Vul het IP-adres, subnetmasker, standaardgateway en het adres van 
de DNS-server in als DHCP is uitgeschakeld.

Bandbreedtebep
erking

Beperk de bandbreedte van het netwerk door een waarde tussen 0,1 
en 100 Mbps in te voeren voor de maximale bandbreedte.

MAC-adres Het MAC-adres kan niet worden gewijzigd.

Kabel 
aangesloten

Geeft kabelstatus weer.
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3 Gebruiksaanwijzing
In de volgende instructies wordt de werking van de toetsen op het frontpaneel uitgelegd. De 
beschikbare functies kunnen worden beperkt door het instellen van wachtwoorden. Sommige 
functies vereisen mogelijk ook een softwarelicentie.
Een beheerder heeft in het menu toegang tot veel meer functies.

3.1 Bedieningselementen frontpaneel

Afbeelding 3.1 Bedieningselementen frontpaneel

3.1.1 Toetsen
Met de toetsen op het frontpaneel kunnen alle functies worden bediend. De pictogrammen op 
de toetsen verwijzen naar hun functie. Wanneer u een inactieve toets indrukt, hoort u een 
piepsignaal.

Pijltoetsen:

Omhoog Omlaag Links Rechts
– naar opties en waarden in menu's navigeren.
– in PTZ-modus kunt u met de pijltoetsen de PTZ-functies (draaien/kantelen/zoomen) 

van de geselecteerde camera bedienen
– het zichtbare gedeelte van het geselecteerde beeld verplaatsen in de digitale 

zoommodus

 Enter-toets
– een submenu of menuoptie selecteren of menukeuzes bevestigen
– wanneer videobeelden in multischerm weergegeven worden, wordt het 

geselecteerde deelvenster schermvullend weergegeven

 ESC-toets
– hiermee kunt u naar het vorige niveau gaan of het menusysteem afsluiten zonder op 

te slaan.

 toets Volledig scherm
– hiermee gaat u naar de volledig-schermmodus

 toets Kwadranten
– hiermee gaat u naar de kwadrantenschermmodus
– in de kwadrantenschermmodus kunt u met deze toets schakelen tussen de actieve 

kwadrantenschermen

Divar
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 toets Multischerm
– hiermee gaat u naar de multischermmodus
– in de multischermmodus kunt u met deze toets schakelen tussen de actieve 3x3- en 

4x4-schermen

 toets Digitale zoom
– inzoomen op het actieve camerabeeld in volledig-schermmodus

 toets Volgorde
– beelden van camera's één voor één weergeven op een volledig scherm of 

kwadrantenscherm.

 toets OSD
– hiermee kunt u de datum/tijd en camera-informatie, alleen datum/tijd of geen 

informatie weergeven

 toets Zoeken
– hiermee kunt u een zoekmenu met datum/tijd openen om opgenomen beelden te 

zoeken.

 toets PTZ
– de modus draaien/kantelen of draaien/zoomen activeren

 toets Stilzetten
– in de live-modus kunt u met deze toets het geselecteerde beeld stilzetten.

 Menutoets
– het menusysteem openen

 toets Help
– hiermee kunt u het Help-systeem weergeven

 toets Dempen
– hiermee kunt u audiobewaking dempen

 toets Openen/Sluiten
– hiermee kunt u de DVD-lade openen en sluiten

 toets Exporteren
– hiermee kunt u het menu Exporteren openen; op de toets bevindt zich een 

indicatielampje

 toets Monitor
– schakelen tussen de bediening van monitor A en B

 toets Bevestigen
– hiermee kunt u een alarmgebeurtenis bevestigen; op de toets bevindt zich een 

indicatielampje
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 Cameratoetsen (1-16)
– druk hierop om de ontvangen analoge videobeelden weer te geven in volledig-

schermmodus
– druk opnieuw hierop om de ontvangen videobeelden van een IP-camera (indien 

aanwezig) weer te geven in volledig-schermmodus

 toets Pauze
– in de afspeelmodus kunt u hiermee het afgespeelde beeld stilzetten

 toets Achteruit afspelen
– in de live-modus kun u hiermee het achteruit afspelen van opnamen starten voor de 

weergegeven camera' s.
– in de afspeelmodus kunt u met deze toets het achteruit afspelen starten of de 

afspeelsnelheid verhogen
– in de pauzemodus kunt u hiermee één frame terug gaan

 toets Afspelen
– in de live-modus kunt u hiermee het afspelen hervatten vanaf de laatst geselecteerde 

afspeelpositie
– in de modus Pauze of Vooruitspoelen/Terugspoelen kunt u met deze toets het 

afspelen hervatten

 toets Vooruitspoelen
– in de live-modus kunt u hiermee de beelden van één minuut eerder afspelen
– in de afspeelmodus kunt u met deze toets de afspeelsnelheid verhogen.
– in de pauzemodus kunt u met deze toets één frame vooruit gaan

 toets Stop
– in de afspeelmodus kunt u met deze toets terugkeren naar de live-modus

Opmerking:
De IP-cameranummering begint bij 9 op een model met 8 kanalen en bij 17 op een model met 
16 kanalen. Dus bij een 16-kanaals apparaat met IP-camera's, wordt analoge camera 1 en IP-
camera 17 gekozen met cameratoets 1.

3.1.2 Indicatoren
De indicatoren op het display op het frontpaneel branden of knipperen om u te waarschuwen 
voor verschillende situaties.

 Voeding - brandt als het apparaat van spanning wordt voorzien

 DVD- brandt als er zich een DVD in het apparaat bevindt

 USB - brandt als een USB-opslagmedium is aangesloten op het apparaat

 Netwerk - brandt als een externe gebruiker is aangesloten op het apparaat

 Opname - brandt als het apparaat bezig is met het opnemen van videobeelden

 Afspelen - brandt wanneer het apparaat videobeelden afspeelt

 Monitor A - geeft aan dat monitor A wordt bediend
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 Monitor B - geeft aan dat monitor B wordt bediend

 Temperatuur - knippert wanneer de temperatuur in het apparaat het toegestane bereik 

overschrijdt

 Alarm - knippert als er een alarm is gedetecteerd

 Beweging - knippert als een beweging is gedetecteerd in een videosignaal

 Videoverlies - knippert als videoverlies is gedetecteerd voor een video-ingang

 Systeemstoring - knippert wanneer een systeemstoring is gedetecteerd

3.2 Bediening met de muis
Alle functies die met het frontpaneel bediend kunnen worden zijn ook toegankelijk met de 
meegeleverde USB-muis. Alle hoofdfuncties van de harddisk-recorder zijn toegankelijk via het 
toetsenpaneel op het scherm. Om dit toetsenpaneel (alleen monitor A) weer te geven plaats u 
de muisaanwijzer in de linkerbenedenhoek van het scherm. Druk op ESC om dit paneel weer 
van het scherm te verwijderen.

Afbeelding 3.2 Toetsenpaneel op het scherm

De knoppen en indicatoren van het toetsenpaneel op het scherm werken op dezelfde manier 
als de toetsen en indicatoren op het frontpaneel.

3.3 Beelden weergeven
Het apparaat heeft twee uitgangen voor monitoren: monitor A en monitor B. De manier 
waarop beelden op deze monitoren worden weergegeven hangt af van de 
systeemconfiguratie. Wanneer een alarm- of bewegingssignaal wordt gedetecteerd, kan het 
camerabeeld met de indicator Alarm/Beweging worden weergegeven op monitor A, B of 
beide. Wanneer sprake is van meer dan één alarm of bewegingsmelding, worden de beelden 
van de betreffende camera's gecombineerd als multischermweergave op monitor A, B of 
beide.

3.3.1 Monitor A
Monitor A is de hoofdmonitor. Deze monitor geeft live-beelden of opnamen van zowel analoge 
als IP-camera's weer in een volledig scherm, kwartscherm of multischerm. Op deze monitor 
worden tevens statusberichten, alarmen, bewegingsmeldingen en waarschuwingen bij 
videoverlies weergegeven. Als het menusysteem is ingeschakeld, wordt het weergegeven op 
deze monitor.

3.3.2 Monitor B
Monitor B laat live-beelden zien van analoge camera's op het volledige scherm, 
kwadrantenscherm of multischerm.

Een monitor selecteren die u wilt bedienen
U kunt als volgt de weergave op monitor A regelen:

1. Controleer of het lampje  op het frontpaneel brandt.
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2. Wanneer  niet brandt, drukt u op de toets  van de monitor.
U kunt als volgt de weergave op monitor B regelen:

1. Controleer of het lampje  op het frontpaneel brandt.

2. Wanneer  niet brandt, drukt u op de toets  van de monitor.

3.3.3 Weergave
In de tekening zijn alle mogelijke weergaven van monitor A en B afgebeeld. Sommige 
multischermweergaven zijn mogelijk uitgeschakeld tijdens de installatie. De Divar-uitvoering 
en het aantal aangesloten camera's zijn medebepalend voor welke multischermweergaven 
beschikbaar zijn.

Afbeelding 3.3 De Divar XF ondersteunt weergave op volledig scherm, kwadrantenscherm, 3x3- en 4x4-

scherm

De weergave op een multischerm kan uit vier multischermen bestaan waarmee één voor één 
alle camerabeelden kunnen worden weergegeven.

Multischerm
U kunt als volgt verschillende multischermweergaven op monitor A of B tonen:

1. Druk op de multischermtoets .
– Op de actieve monitor verschijnt een multischermweergave van camerabeelden.
– De cameratoetsen van de geselecteerde camera's lichten op (groen).

2. Druk opnieuw op de multischermtoets  om de volgende geprogrammeerde 
multischermweergave te activeren.

– Als u meermaals op de multischermtoets  drukt, schakelt het apparaat tussen 
alle actieve multischermweergaven.

Volledig scherm
U kunt als volgt een camerabeeld op een volledig scherm weergeven:
1. Druk op een cameratoets.

– Het beeld van de geselecteerde analoge camera wordt op een volledig scherm 
weergegeven.

– De cameratoets van de geselecteerde analoge camera licht op (groen).
– Druk opnieuw op de cameratoets om de aangesloten IP-camera weer te geven.
– De cameratoets van de geselecteerde IP-camera licht op (oranje).

2. In de multischermmodus kunt u op Enter  drukken om het actieve deelvenster weer 
te geven op het volledige scherm.
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Opmerking:
De IP-cameranummering begint bij 9 op een model met 8 kanalen en bij 17 op een model met 
16 kanalen. Dus bij een 16-kanaals apparaat met IP-camera's, selecteert cameratoets 1 
analoge camera 1 en IP-camera 17.

Volgorde
U kunt als volgt een reeks live-beelden van verschillende camera's bekijken:

1. Druk op de toets Volgorde .
– Er wordt een reeks camerabeelden weergegeven, die elk gedurende een 

voorgeprogrammeerde waarnemingstijd te zien zijn.

2. Druk op de toets Volgorde  om de reeks te beëindigen.
– Ook als u zoomt, op de toets Multischerm drukt of één enkele camera selecteert, 

wordt de weergave van de reeks stopgezet.

Deelvenster toewijzen
U kunt als volgt camera's aan deelschermen in een multischermweergave toewijzen:
1. Gebruik de pijltoetsen om een deelvenster te selecteren.
2. Druk op een cameratoets en houd deze ingedrukt om het beeld van die camera toe te 

wijzen aan het actieve deelvenster.
3. In plaats hiervan kunt u ook met de rechtermuisknop op een deelvenster klikken en 

vervolgens een video-ingang selecteren in het snelmenu.
Uw toewijzing van deelvensters wordt gebruikt in zowel de afspeelmodus als de live-modus.

Beeld stilzetten
U kunt als volgt een camerabeeld op monitor A stilzetten:

1. Druk op de toets Stilzetten  om het beeld in het actieve deelvenster stil te zetten.

2. Druk opnieuw op de toets Stilzetten  om terug te keren naar de live-weergave.
In plaats hiervan kunt u ook met de rechtermuisknop op het deelvenster klikken en 
vervolgens Stilzetten of Vrijgeven in het snelmenu selecteren.

Als u een camerabeeld op een volledig scherm weergeeft, wordt dit beeld stilgezet. De 
zoomfunctie kan worden gebruikt op een stilgezet beeld. Als u de weergavemodus wijzigt, 
worden stilgezette beelden weer vrijgegeven.

Zoom
Inzoomen op een videobeeld:

1. Druk op de toets Zoom .
– Het beeld wordt vergroot met een factor 2.

2. Gebruik de pijltoetsen om het gebied van het beeld dat u wilt weergeven te selecteren.

3. Druk opnieuw op de toets Zoom  om verder in te zoomen.
– Het beeld wordt vergroot met een factor 4.

4. Gebruik de pijltoetsen om het gebied van het beeld dat u wilt weergeven te selecteren.

5. Druk opnieuw op de toets Zoom  om terug te gaan naar weergave op een volledig 
scherm en om de zoomfunctie te beëindigen.
In plaats hiervan kunt u ook met de rechtermuisknop op het deelvenster klikken en 
vervolgens Zoom of Einde zoom in het snelmenu selecteren om de zoommodus te 
activeren of af te sluiten. In de zoommodus kunt op het gedeelte van het scherm klikken 
waarop u wilt inzoomen. Gebruik het muiswieltje om in en uit te zoomen.
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3.4 Live-weergave en afspelen

3.4.1 Live-modus
De live-modus is de normale werkstand van het apparaat. In deze modus kunt u live-beelden 
van de camera's bekijken. Vanuit de live-modus kunt u schakelen naar de afspeelmodus of het 
systeemmenu.

3.4.2 Toegang tot afspeelfuncties
Voor toegang tot afspeelfuncties hebt u mogelijk een wachtwoord nodig. Raadpleeg hiervoor 
uw beheerder.
1. Om te zoeken opent u het bovenste menu en klikt u op Zoeken.
2. Kies de zoekfunctie Gebeurtenis of de zoekfunctie Datum/tijd in de vervolgkeuzelijst.

In plaats hiervan kunt u ook op de toets Zoeken  drukken om rechtstreeks naar de 
zoekfunctie Datum/tijd te schakelen.
U kunt de afspeelmodus inschakelen met behulp van één van de volgende toetsen:

– Druk op toets Terugspoelen  om opnamen van de weergegeven camera's achteruit af 
te spelen.

– Druk op de toets Vooruitspoelen  om beelden vanaf één minuut eerder af te spelen.

– Druk op de toets Afspelen  om het afspelen te hervatten vanaf de laatst 
geselecteerde afspeelpositie

Druk op de toets Stop  om terug te keren naar de live-weergave. Bij een alarm wordt het 
apparaat eveneens teruggeschakeld naar de live-modus.

3.4.3 Afspeelmodus
In de afspeelmodus werken de videobesturingsfuncties als volgt:

– Druk op de toets Terugspoelen  om het achteruit afspelen van opnames te starten. 
Als u meermaals op deze toets drukt, wordt de weergavesnelheid opgevoerd tot de 
maximumsnelheid en vervolgens weer ingesteld op de normale snelheid. Druk op de 

toets Terugspoelen  in de modus Pauze om één frame terug te gaan.

– Druk op de toets Pauze  om het beeld stil te zetten.

– Druk op de toets Vooruitspoelen  om het afspelen van opnames te starten. Als u 
meermaals op deze toets drukt, wordt de weergavesnelheid opgevoerd tot de 
maximumsnelheid en vervolgens weer ingesteld op de normale snelheid. Druk op de 

toets Vooruit  in de modus Pauze om één frame vooruit te gaan.

– Druk op de toets Afspelen  om het afspelen te hervatten.

Druk op de toets Stop  om terug te keren naar de live-weergave. Bij een alarm wordt het 
apparaat eveneens teruggeschakeld naar de live-modus.

3.5 Overzicht van het menusysteem
Het menu biedt toegang tot verschillende functies die u kunnen helpen bij het gebruiken van 
het apparaat. Voor toegang tot sommige menuopties is een wachtwoord nodig. Er zijn drie 
manieren waarop u het menusysteem kunt openen:
– via de toetsen op het frontpaneel,
– via een USB-muis of
– via een IntuiKey-bedieningspaneel.
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De navigatie en selectie verschilt alleen enigszins door de verschillen tussen de toetsen op het 
apparaat, het bedieningspaneel en de muis. De menustructuur is hetzelfde in alle gevallen.
Het bovenste menu bestaat uit vier hoofdmenu's met submenu's, een optie voor het Help-
systeem en een optie voor het sluiten van het menu.

Afbeelding 3.4 Bovenste menu

Zoeken

Het menu Zoeken bevat twee submenu's:
– Datum/tijd - video vanaf een specifieke datum en tijd afspelen.
– Zoeken naar gebeurtenissen - zoeken naar gebeurtenissen binnen een bepaalde 

periode.
Deze submenu's zijn alleen toegankelijk wanneer u over afspeelrechten beschikt.

Exporteren

Met behulp van het menu Exporteren kunt u een videofragment opslaan op het USB-
opslagmedium of een DVD.
Dit submenu kan alleen worden geopend als u rechten voor het exporteren heeft.

Configuratie

Het menu Configuratie bevat twee submenu's:
– Snel installeren - een wizard openen om de basisinstellingen van de harddisk-recorder te 

configureren.
– Geavanceerde configuratie - het configuratiemenu openen om alle instellingen van de 

harddisk-recorder te configureren.
– Monitorinstellingen - een menu openen om de instellingen van de monitoruitgang te 

configureren.
Deze submenu's zijn alleen toegankelijk wanneer u over configuratierechten beschikt.

Systeeminformatie

Het menu Systeeminformatie bevat twee submenu's:
– Status - een menu openen voor de weergave van statusinformatie.
– Logboek - een menu openen om het systeemlogboek weer te geven.
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Help

De Help-functie geeft een Help-tekst weer. 

Afsluiten

Klik hierop om af te melden. 

3.5.1 Toegang met de toetsen op het frontpaneel
Om het menu te openen drukt u op de menutoets .

– Het bovenste menu wordt weergegeven op monitor A.

Om te navigeren in een menu of lijst kunt u de pijltoetsen     op het 
frontpaneel gebruiken.

Om een submenu of item te selecteren drukt u op de toets Enter .

Gebruik de toets ESC  om terug te gaan.

Om de Help-tekst te openen drukt u op de toets Help .

Als u het menu wilt sluiten, drukt u op de Escape-toets .

3.5.2 Bediening met de muis
U opent het menu door de muisaanwijzer boven aan het scherm te plaatsen.

– Het bovenste menu wordt weergegeven op monitor A.
Selecteer een menuoptie door de muisaanwijzer op de optie te plaatsen en vervolgens te 
klikken.

3.5.3 Bediening met het IntuiKey-bedieningspaneel
Druk op de toets Menu om het bovenste menu te openen. Navigeer binnen de menu's met de 
joystick van het bedieningspaneel.

U selecteert een menuoptie door op de Enter-toets  van het bedieningspaneel te drukken.

3.6 Zoeken

Afbeelding 3.5 Bovenste menu - Zoeken

1. Om te zoeken opent u het bovenste menu en klikt u op Zoeken.
2. Kies de zoekfunctie Datum/tijd of de zoekfunctie Gebeurtenis in de vervolgkeuzelijst.

In plaats hiervan kunt u ook op de toets Zoeken  drukken om rechtstreeks naar de 
zoekfunctie Datum/tijd te schakelen.
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3.6.1 Zoekfunctie Datum/tijd

Kies een begindatum en -tijd en klik vervolgens op OK om te beginnen met afspelen.
Het afspelen van de weergegeven deelvensters begint.

Afbeelding 3.6 Zoeken op datum en tijd

3.6.2 Zoekfunctie Gebeurtenis

Afbeelding 3.7 Menu Gebeurtenissen zoeken - Zoekopties
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Zoekcriteria
– Controleer onder Kanalen de te zoeken camera-ingangen (markeer het ongenummerde 

vakje om alles te selecteren). De geselecteerde ingangen worden gemarkeerd.
– Stel de zoekfunctie Zoeken naar in om te zoeken naar alarmgebeurtenissen, 

bewegingsgebeurtenissen of beide te zoeken. Stel de functie in op Alle gebeurtenissen, 
zodat de zoekopdracht niet wordt beperkt door een gebeurtenistype.

– Om de Zoekrichting in te stellen selecteert u Vooruit om te zoeken van begintijd naar 
eindtijd of Achteruit om te zoeken van eindtijd naar begintijd.

– Vul onder Begintijd en Eindtijd de datum en tijd in om de periode te bepalen waarbinnen 
moet worden gezocht.

– Selecteer Zoeken om de zoekopdracht te starten.

Afbeelding 3.8 Zoeken naar menu Gebeurtenissen - Zoekresultaten

Zoekresultaten
– De opname die past bij de filtertering en die het dichtst bij de geselecteerde datum en -

tijd ligt, wordt het eerste weergegeven.
– Gebruik de pijltoetsen omhoog/omlaag om door een lijst te bladeren. De geselecteerde 

opname wordt weergegeven in het voorbeeldvenster.

– Druk op de Enter-toets  om de geselecteerde opname af te spelen op het volledige 
scherm.

– Druk op de Escape-toets  om terug te keren naar het zoekmenu.
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3.7 Exporteren

Afbeelding 3.9 Bovenste menu - Video exporteren

U opent het menu Exporteren vanuit het bovenste menu. Met dit menu kunt u opgenomen 
video- en audiofragmenten opslaan op een USB-opslagmedium of op een DVD. In het 
hoofdscherm voor het exporteren wordt informatie weergegeven over de aangesloten media 
en een lijst van videofragmenten die gearchiveerd zullen worden.

Afbeelding 3.10 Menu Video exporteren

– Kies een opslagmedium in het vak Bestemming. Status van media geeft de status van de 
geselecteerde opslagmedia aan, terwijl bij Vrije ruimte de hoeveelheid beschikbare 
ruimte voor archivering wordt getoond.
Kies Wissen om het geselecteerde opslagmedium te wissen.

– Er wordt een lijst weergegeven van videofragmenten die gearchiveerd zullen worden.
– Als u een videofragment aan de lijst wilt toevoegen, klikt u op Toevoegen.
– Vul een Begintijd en Eindtijd in voor de videofragmenten die u wilt archiveren.

Selecteer de cameranummers die u wilt archiveren (markeer het ongenummerde vakje 
om alles te selecteren).

Klik op OK om het fragment in de lijst te plaatsen.

1. Als u nog een videofragment aan de lijst wilt toevoegen, klikt u op Toevoegen.
1. Om een videofragment in de lijst te wijzigen, selecteert u het betreffende fragment en 

klikt u vervolgens op Aanpassen.
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1. Om een videofragment uit de lijst te verwijderen, selecteert u het fragment en klikt u 
vervolgens op Verwijderen.

De archieflijst wordt bewaard tot het archiveren is voltooid. Videofragmenten die gedeeltelijk 
zijn overschreven of zijn verwijderd van de interne harde schijf/schijven van de Divar worden 
verwijderd uit de lijst.
– Schakel het selectievakje Verificatietest in om de authenticiteit van de videofragmenten 

te controleren voordat ze worden gearchiveerd.
– Schakel het selectievakje Media voltooien in om ervoor te zorgen dat DVD media kunnen 

worden gelezen op andere spelers.
– Kies Start exporteren om de videofragmenten op te slaan op het doelapparaat.
– Kies Stop exporteren wanneer u de archivering wilt annuleren.
– Wanneer de verificatietest of het archiveren is mislukt, kunt u een foutrapport weergeven 

door Details te selecteren.
Als de totale grootte van de videofragmenten groter is dan de beschikbare ruimte op het 
opslagmedium, worden alleen de eerste fragmenten waar nog voldoende ruimte voor is 
gearchiveerd. De fragmenten die niet worden gearchiveerd, blijven in de lijst staan zodat deze 
kunnen worden gearchiveerd op een nieuw medium.

3.8 Configuratie

Afbeelding 3.11 Bovenste menu - Configuratie

U opent het menu Configuratie vanuit het hoogste menu. Het menu Configuratie bevat twee 
submenu's:
– Snel installeren - een wizard openen om de basisinstellingen te configureren. Voor meer 

informatie, zie Paragraaf 2 Snel installeren, Pagina 9.
– Geavanceerde configuratie - het geavanceerde configuratiemenu openen om alle 

instellingen te configureren. Voor meer informatie, zie Paragraaf 6 Geavanceerd 
configuratiemenu, Pagina 59.

– Monitorinstellingen - een menu openen om de instellingen van de monitor te 
configureren.

3.8.1 Monitorinstellingen

Het submenu met monitorinstellingen bevat beeldscherminstellingen voor monitor A en B.

Weergave-opties
Selecteer een transparante achtergrond om de cameraweergave achter de menu's te kunnen 
zien. 
Selecteer de kleur voor de deelschermkaders (zwart, wit of grijs).
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Multischermen
Selecteer de multiscreenweergave die u wilt zien.

Afbeelding 3.12 Menu Monitoren configureren - Volgorde

Volgorde
Kies de tijdsduur dat een camera op het scherm zichtbaar moet blijven in het veld Volgorde 
actief gedurende. 
Gebruik de toets Toevoegen om de camera-ingangen naar de volgordelijst te verplaatsen. 
Gebruik de Omhoog- of Omlaag-toets om ze in de gewenste volgorde te plaatsen. Gebruik de 
toets Verwijderen als u een item uit de volgordelijst willen schrappen Gebruik Wissen om alle 
items van de volgordelijst te verwijderen.

Gebeurtenissen
Selecteer de vakjes Contactingang, Videoverliesalarm of Bewegingsmelding om deze 
gebeurtenissen op het scherm weer te geven.
Geef de tijdsduur voor het weergeven van deze gebeurtenissen op het scherm in het veld 
Tijdsduur van weergave (alleen gebeurtenissen zonder alarm) aan.

3.9 Systeeminformatie

Afbeelding 3.13 Bovenste menu - Systeeminformatie
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U opent het menu Systeeminformatie vanuit het bovenste menu. Het menu Systeeminformatie 
bevat twee submenu's:
– Status - een menu openen voor de weergave van statusinformatie.
– Logboek - een menu openen om het systeemlogboek weer te geven.

3.9.1 Status

Het submenu Status bestaat uit vijf tabbladen met statusinformatie.

Versie informatie
Op het tabblad Versie-informatie wordt de versie van de geïnstalleerde firmware, het 
serienummer en andere versie-gerelateerde informatie voor servicedoeleinden getoond.

Opslagstatus
Op het tabblad Opslagstatus wordt informatie over de schijfgrootte en inhoud weergegeven.

Afbeelding 3.14 Menu Status - Opslagstatus

– Eerste opname - de datum en tijd van de eerste (oudste) opname op de schijf 
weergeven.

– Laatste opname - de datum en tijd van de laatste (nieuwste) opname op de schijf 
weergeven.

– Totale schijfruimte - de totale geïnstalleerde schijfruimte weergeven.
– RAID-status - de status Ingeschakeld wordt weergegeven wanneer de schijven als RAID-

array worden gebruikt.
– Tijd tot overschrijven ca. - geschatte bewaartijd van de video totdat deze wordt 

overschreven.
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– Verificatie uitvoeren - klik hierop om de authenticiteit van de opgenomen audio en video 
te verifiëren.

– Geïnstalleerde harde schijven - een statusoverzicht weergeven van de geïnstalleerde 
harde schijven.

Videosignalen
Op het tabblad Videosignalen worden de videomodus (PAL/NTSC) van het systeem en de 
status van de video-ingangen getoond.

Opnamestatus
Profiel nu actief - het actieve profiel weergeven
Alarm opname op ingang - weergeven welke ingangen in alarmopnamemodus staan
Beweging opname op ingang - weergeven welke ingangen in bewegingsopnamemodus staan
Actuele opnamestatus - de video- en audio-opnamestatus en -modus weergeven voor elke 
ingang

Sensoren
De actuele temperatuur en waarden van de spanningssensor weergeven. Als de 
temperatuurniveaus buiten het normale bereik liggen, worden de waarden in de kleur geel 
weergegeven. Als dit gebeurt, dient u te controleren of de omgevingstemperatuur binnen het 
gespecificeerde bereik ligt en of de luchtventilatie in orde is. Als de temperatuur een kritiek 
niveau bereikt , wordt het apparaat automatisch uitgeschakeld. Om het apparaat opnieuw op 
te starten, dient u het netsnoer los te koppelen, vervolgens ten minste 30 seconden te 
wachten en het netsnoer vervolgens opnieuw aan te sluiten.

Tabel 3.1 Temperatuursensoren

Tabel 3.2 Niveaus voor voedingsspanning

3.9.2 Logboek

Het logboekmenu wordt gebruikt om een gefilterde historie van systeemgebeurtenissen weer 
te geven.

Naam van sensor Onderste 
grenswaarde

Bovenste grenswaarde

Processor 5 °C 100 °C

Luchtinstroom 5 °C 45 °C

Luchtuitstroom 5 °C 55 °C

Harde schijf 1 5 °C 55 °C

Harde schijf 2 5 °C 55 °C

Harde schijf 3 5 °C 55 °C

Harde schijf 4 5 °C 55 °C

Spanningsniveau Onderste 
grenswaarde

Bovenste grenswaarde

12 Volt 10,8 V 13,2 V

5 Volt 4,7 V 5,3 V

3,3 Volt 3,1 V 3,5 V
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Logboekfilter
Stel diverse filtercriteria in om te zoeken naar verschillende systeemgebeurtenissen binnen 
een specifieke tijdsperiode.

Afbeelding 3.15 Menu Logboek - Logboekfilter

– Voer begin- en eindtijden in.
– Geef aan welke systeemgebeurtenissen u wilt laten weergeven.
– Logboekinhoud - hier wordt de oudste en nieuwste beschikbare inhoud in het logboek 

weergegeven.
– Tonen - klik hierop om de resultaten weer te geven.

Logboekresultaat
Hier worden de Datum, Tijd en het type Gebeurtenis weergegeven van diverse 
systeemgebeurtenissen. Indien van toepassing wordt een voorbeeldscherm met videobeelden 
weergegeven van de geselecteerde gebeurtenis.

3.10 Gebeurtenissen afhandelen
Er zijn verschillende soorten gebeurtenissen die de werking van het apparaat beïnvloeden. Dit 
zijn de volgende gebeurtenissen:
– een contactingangssignaal dat bij het apparaat binnenkomt;
– bewegingsdetectie in een camerasignaal;
– videoverlies bij een van de camera's;
– een interne waarschuwing van het apparaat zelf (bijvoorbeeld schijfstoring of 

temperatuuralarm).
De manier waarop het apparaat reageert op gebeurtenissen is afhankelijk van de wijze waarop 
het is geprogrammeerd.
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Een gebeurtenis kan de werkingswijze van het apparaat beïnvloeden, en als het een alarm 
betreft, kan een reactie van de gebruiker vereist zijn.

Gebeurtenissen op de achtergrond
Gebeurtenissen kunnen achtergrondtaken veranderen zonder dat de gebruiker daar iets van 
merkt. Voorbeelden van reacties van het apparaat die niet zichtbaar zijn voor de gebruiker: 
een wijziging van de opnamesnelheid, de activering van het uitgangsrelais en registratie van 
de gebeurtenissen in het logboek. U kunt het apparaat ook zo instellen dat het videobeelden 
opneemt wanneer een gebeurtenis plaatsvindt of de manier verandert waarop de 
camerabeelden worden weergegeven op de monitoren zonder dat u hoeft in te grijpen.

3.10.1 Alarmen
Een alarm kan ervoor zorgen dat het apparaat als volgt reageert:
– Er klinkt een zoemer.
– Er verschijnt een statusbericht.
– Er wordt een alarmpictogram weergegeven.
– De kleur van het kader rond een deelvenster wordt rood.

– Een alarmindicator , een bewegingsmelder  of een videoverliesindicator  
knippert.

– De indicator op de toets  knippert.
– Er wordt een uitgangsrelais geactiveerd.
– De weergavemodi op de monitoren veranderen.
– Een bestuurbare camera kan naar een vooraf gedefinieerde positie worden verplaatst.
– Het opnamegedrag verandert.
– Het apparaat wijzigt zijn werkwijze aan de hand van vooraf gedefinieerde profielen.

Een alarm bevestigen

Druk op de bevestigingstoets  om het alarm te bevestigen.
– De zoemer geeft geen signaal.

– De alarm- en indicatoren branden niet langer.
– De alarmmelding verdwijnt.
– De laatst gebruikte weergavemodus wordt opnieuw geactiveerd.

Het alarmpictogram blijft zichtbaar zolang de ingang die het alarm heeft veroorzaakt actief is.
Als een alarm niet is bevestigd, wordt de zoemer uitgeschakeld nadat de waarnemingstijd is 
verstreken, maar het alarm moet dan nog steeds worden bevestigd.
Wanneer de automatische bevestiging is ingeschakeld, worden de zoemer, de alarmindicator 

 en  indicatoren uitgeschakeld, nadat de waarnemingstijd is verstreken.
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3.10.2 Contactinvoer

Als een contactingang een alarm veroorzaakt
– Monitoren A en B kunnen een array van voorgeselecteerde camera's weergeven.
– Monitor A: Het kader rond de weergegeven deelschermen of het volledige camerascherm 

is rood. Het alarmpictogram wordt weergegeven in het overeenkomstige deelvenster. Een 
alarmmelding wordt weergegeven.

– De alarmzoemer klinkt. De alarmindicator  en de indicator  knipperen.
– Bestuurbare camera's kunnen naar een vooraf gedefinieerde positie worden verplaatst.

3.10.3 Bewegingsmeldingen

Als een bewegingsmelding een alarm veroorzaakt:
– Monitor A en B kunnen overschakelen op weergave van de bewegingsmeldingen.
– Het pictogram voor bewegingsmelding wordt weergegeven in het overeenkomstige 

deelvenster. Een alarmmelding wordt weergegeven.

– De bewegingsindicator  op het frontpaneel knippert.

3.10.4 Alarm bij videoverlies

Als het verlies van een videosignaal een alarm veroorzaakt:
Monitor A of B kan worden geconfigureerd om het signaal voor videoverlies weer te geven.
– Eén of beide monitoren kunnen naar een multischermweergave schakelen. Het verloren 

camerasignaal wordt weergegeven als een zwart deelvenster met de melding van 
videoverlies. Het kader rond het beeld van de camera met het videoverlies is rood op 
monitor A. Een alarmmelding wordt weergegeven.

– De alarmzoemer klinkt.

– De indicator  voor videoverlies en de indicator  knipperen.

Een alarm bij videoverlies bevestigen

Druk op de bevestigingstoets  om het alarm bij videoverlies te bevestigen.
– De zoemer geeft geen signaal.

– De indicator  voor videoverlies en de indicator  branden niet langer.
– De alarmmelding verdwijnt.
– De laatst gebruikte weergavemodus wordt opnieuw geactiveerd.

Als de camera met videoverlies zichtbaar is, blijven het zwarte deelvenster en het bericht voor 
videoverlies weergegeven zolang er geen videosignaal beschikbaar is.
Als een alarm niet is bevestigd, wordt de zoemer uitgeschakeld nadat de waarnemingstijd is 
verstreken, maar het alarm moet dan nog steeds worden bevestigd.

Wanneer automatische bevestiging is ingeschakeld, worden de zoemer, de indicator  voor 

videoverlies en de indicator  uitgeschakeld nadat de waarnemingstijd is verstreken.
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