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1  Sikkerhet 

1.1  Viktige sikkerhetsinstrukser 

Les, følg og oppbevar sikkerhetsinstruksene for senere oppslag. Overhold alle advarsler på enheten 
og i brukerhåndboken innen du tar enheten i bruk. 

1.  Rengjøring - Trekk strømstøpselet ut av veggkontakten før du rengjør produktet. Følg instruk-
sjonene som medfølger enheten. Generelt er det tilstrekkelig å bruke en tørr klut, men du kan 
også bruke en lett fuktet, lofri klut eller et pusseskinn. Bruk aldri flytende rengjøringsmidler 
eller rengjøringsmidler på aerosolbokser. 

2.  Varmekilder - Ikke installer utstyret i nærheten av varmekilder slik som radiatorer, varmevek-
slere, ovner eller andre apparater (inkludert forsterkere) som avgir varme. 

3.  Ventilasjon - Eventuelle åpninger i enhetens innkapsling er der av hensyn til ventilasjon for å 
hindre overoppheting og for å sikre pålitelig drift. Ikke blokker noen ventilasjonsåpninger. Ikke 
plasser enheten på et innesluttet sted med mindre det er sørget for tilstrekkelig ventilasjon 
og produsentens anvisninger er fulgt. 

4.  Vann - Ikke bruk denne enheten nær vann, f.eks. nær et badekar, servant, oppvaskkum, skit-
tentøykurv, i en rå eller fuktig kjeller, nær et svømmebasseng, utendørs eller i noe våtrom. 
For å redusere faren for brann eller elektrisk støt, må enheten ikke utsettes for regn eller fuk-
tighet. 

5.  Inntrengning av gjenstander eller vann - Aldri skyv gjenstander av noe slag inn gjennom 
åpninger i dette produktet ettersom de kan komme i kontakt med farlig spennings¬førende 
punkter eller kortslutte komponenter, noe som kan resultere i brann eller elektrisk støt. Søl 
aldri væsker av noe slag på enheten. Ikke sett gjenstander fylt med væske, som drikkeglass 
eller blomstervaser, på enheten. 

6.  Lyn - For ekstra beskyttelse av enheten under torden, eller hvis den blir stående uten oppsikt 
og ubenyttet for en lengre periode, må strømstøpselet trekkes ut av veggkontakten og kabel-
systemet koples fra. Dette vil forhindre skade på enheten som følge av lynnedslag og spen-
ningstopper i det elektriske ledningsnettet. 

7.  Justering av kontrollere - Juster kun de kontrollere slik som spesifisert i brukerhåndbo-
ken. Feilaktig justering av andre kontrollere kan føre til skader på enheten. Dersom kontrol-
lene brukes på annen måte enn beskrevet, eller dersom det utføres justeringer eller andre 
prosedyrer enn de som er beskrevet her, kan du utsette deg for skadelig stråling.  

8.  Overbelastning - Ikke overbelast veggkontakter og skjøteledninger. Det kan forårsake brann 
eller elektrisk sjokk. 

9.  Beskyttelse av strømledning og strømplugg - Beskytt pluggen og strømledningen fra å bli 
tråkket på, at noe plasseres oppå eller kommer i klem ved veggkontakten eller der ledningen 
kommer ut fra enheten. For enheter beregnet for drift med 230 VAC, 50 Hz, må ledningsnettet 
oppfylle spesifikasjonene i de nyeste versjonene av IEC Publication 227 eller IEC Publication 
245. 

10.  Frakopling av strømmen - Enheter med eller uten ON/Av-bryter har strømtilførsel når strøm-
ledningen er tilkoplet strømkilden. Strømledningen må koples fra for å gjøre enheten spen-
ningsfri. 

11.  Strømkilder - Denne enheten må kun drives med den type strømkilde som er spesifisert på 
merkeskiltet. Innen du fortsetter, må du påse at strømledningen som skal installeres i enhet-
en, er strømløs. 

12.  Service - Ikke forsøk å utføre noe service på enheten på egen hånd. Åpnes eller fjernes 
deksler kan det resultere i at du utsettes for farlig spenning eller andre risikoer. Service må 
bare foretas av kvalifisert servicepersonell. 

13.  Skader som krever utbedring - Kople enheten fra veggkontakten og overlat servicearbeidet til 
kvalifisert personell når utstyret har vært utsatt for skade. F.eks.: 
–  strømledningen eller støpselet er skadet, 
–  enheten har vært utsatt for fuktighet, vann og/eller hardt vær (regn, snø osv.), 
–  det er sølt væske på eller inn i enheten,
–  det er kommet et fremmedlegeme inn i enheten, 
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–  enheten har ramlet på gulvet eller kabinettet er blitt skadet, 
–  enheten fremviser en merkbar endring av ytelsen, 
–  enheten virker ikke som den skal selv om du følger anvisningene i brukerhåndboken.

14.  Reservedeler - Forsikre deg om at serviceteknikeren benytter reservedeler som er spesifisert 
av produsenten eller som har identiske spesifikasjoner som den originale delen. Bruk av ikke-
autoriserte deler kan resultere i tap av garantien, brann, elektrisk støt eller andre farer. 

15.  Sikkerhetskontroll - Sikkerhetskontroll bør utføres når vedlikeholdsarbeid eller reparasjoner 
har vært utført. Dette for å sikre korrekt drift. 

16.  Installasjon - Installer apparatet i overensstemmelse med produsentens anvisninger og gjel-
dende, lokale forskrifter. 

17.  Tilbehør, endringer eller modifikasjoner - Bruk bare tilbehør/ekstrautstyr som er spesifisert 
av produsenten. Eventuelle endringer eller modifikasjoner som ikke uttrykkelig er godkjent av 
Bosch, kan gjøre garantien ugyldig eller medføre at utstyret blir ulovelig å bruke. 

1.2  Sikkerhetsforskrifter 

FARE! Høy risiko:
Dette symbolet indikerer en overhengende farlig situasjon, slik 
som ”Farlig spenning” inne i produktet.
Hvis risikoen ikke unngås, vil det resultere i elektrisk støt, alvorlig 
personskade eller død. 

ADVARSEL! Middels risiko:
Indikerer en potensielt risikabel situasjon.
Hvis risikoen ikke unngås, vil det kunne resultere i alvorlig 
personskade eller død.

FORSIKTIG! Middels risiko:
Indikerer en potensielt risikabel situasjon.
Hvis risikoen ikke unngås, vil det kunne resultere i mindre eller 
moderat personskade.
Varsler brukeren om viktige instruksjoner som følger enheten.

FORSIKTIG! Lav risiko: (uten varselsymbol) 
Indikerer en potensielt risikabel situasjon. 
Hvis risikoen ikke unngås, kan det resultere i skade på eiendom 
eller skade på enheten. 

MERK! 
Dette symbolet indikerer informasjon eller firmapolicy som 
relaterer seg direkte eller indirekte til personellets sikkerhet eller 
beskyttelse av eiendom. 

1.3  Viktige merknader

Tilbehør - Ikke plasser enheten på et ustødig stativ, tripod, brakett eller bord. Enheten kan falle ned 
og forårsake alvorlig personskade og/eller skade på enheten! Produktet må bare brukes sammen 
med tralle, stativ, tripod, brakett eller bord som spesifisert av produsenten. Når tralle benyttes, må 
forsiktighet utvises for å unngå fare for personskade ved at kombinasjonen av tralle og apparat vel-
ter. Brå stopp, bruk av overdreven makt og ujevnt underlag kan føre til at produktet og trallen velter. 
Monter enheten i overensstemmelse med produsentens anvisninger. 
Allpolig skillebryter - Kople til en allpolig skillebryter med et minimum luftgap på minst 3 mm for 
hver pol i bygningens elektriske installasjon. Blir det nødvendig å åpne innkapslingen for service 
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og/eller andre aktiviteter, skal den allpolige bryteren benyttes som hovedfrakoplingsenhet for å gjøre 
enheten spenningsfri.
Skifte batteri - Det befinner seg et litium-batteri innvendig i enheten. For å unngå risikoen for 
eksplosjon, skal batteriet skiftes i henhold til instruksjonene. Skal kun skiftes ut med samme type 
eller en type som er anbefalt av produsenten. Avfallshåndter det brukte batteriet på en miljømessig 
korrekt måte. Service må bare foretas av kvalifisert servicepersonell.

FORSIKTIG!
Klasse I laserprodukt
Produktet avgir usynlig laserstråling når dekselet er åpnet. Unngå 
å eksponere deg for strålen. 

Denne advarselen gjelder kun de modellene som er utstyrt med en intern DVD-brenner som bruker 
en sertifisert klasse I laser. 
Jording av koaksial: 
–  Kabelsystemet må jordes dersom det koples et ekstern kabelsystem til enheten. 
–  Det utendørs utstyret må bare koples til enhetens innganger etter at enheten har fått jording-

spluggen koplet til en jordet kontakt eller jordingsterminalen er forskriftsmessig tilkoplet jord. 
–  Kople enhetens inngangskontakter fra utendørs utstyr innen jordingspluggen eller jordingster-

minalen koples fra. 
–  Følg gjeldende sikkerhetsforskrifter, f.eks. for jording, for alle utendørsenheter som koples til 

denne enheten. 
Kun modeller for USA - Avsnitt 810 i National Electrical Code, ANSI/NFPA nr. 70, gir informasjon 
vedrørende korrekt jording av mast og støttekonstruksjon, jording av koaksialkabel til en utladning-
senhet for antenne, dimensjonering av jordingsledere, plassering av utladningsenhet for antenne, 
tilkopling til jordingselektroder og krav til jordingselektroden. 

MERK! 
Denne enheten er bare beregnet for bruk i offentlige områder.
Amerikansk føderal lovgivning forbyr på det strengeste hemmelig 
innspilling av muntlig kommunikasjon. 

Avfallshåndtering - Ditt Bosch-produkt er utviklet og produsert med høykvalitets materiale og kom-
ponenter som kan resirkuleres og gjenvinnes. Dette symbolet betyr at elektroniske og elektriske 
apparater som når de er utbrukt, må avfallshåndteres separat fra det ordinære husholdningsavfallet. 
Det er vanligvis opprettet separate innsamlingssystemer for brukte elektroniske og elektriske produk-
ter. Vennligst innlever disse enhetene på en miljøvennlig gjenbruksstasjon, i henhold til EU-direktivet 
om EE-avfall 2002/96/EF.
Miljøerklæring - Bosch har et sterkt miljøengasjement. Denne enheten er designet for å respektere 
miljøet i størst mulig grad.
Elektrostatisk-sensitiv enhet - Bruk korrekt CMOS/MOS-FET betjeningsforskrift for å unngå elektro-
statisk utladning.
MERK: Bruk jordete håndleddstropper og overhold aktuelle sikkerhetsforskrifter for håndtering av 
elektrostatisk-sensitive enheter (ESD) når du håndterer elektrostatisk-sensitive kretskort.
Sikring - Av sikkerhetsmessige hensyn må strømkursen være beskyttet med en sikring på maksimum 
16 A. Dette må være I overensstemmelse med NEC800 (CEC Section 60).
Jording og polarisering - Denne enheten kan være utstyrt med et støpsel for polarisert vekselstrøm 
(et støpsel der det ene bladet er bredere enn det andre). Dette sikkerhetselementet gjør at støpselet 
passer til veggkontakten kun én vei. Hvis du ikke får støpselet til å passe helt inn i veggkontakten, 
kontakt en elektriker for å få skiftet ut den foreldete veggkontakten. Støpselet er polarisert av sikker-
hetsmessige hensyn. Ikke endre støpselet på noen måte.
Alternativt kan enheten utstyres med et trepolet støpsel med jord (et støpsel der det tredje bladet 
er for jording). Dette sikkerhetselementet gjør at støpselet kun passer til en jordet veggkontakt. Hvis 
du ikke får støpselet til å passe inn i veggkontakten, kontakt en elektriker for å få skiftet ut den forel-
dete veggkontakten. Støpselet er jordet av sikkerhetsmessige hensyn. Ikke endre støpselet på noen 
måte.
Flytte - Slå av strømmen før du flytter enheten. Vær varsom når du flytter enheten. Overdreven kraft 
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eller støt kan skade enheten og harddiskstasjoner.
Eksterne signaler - Installasjonen for eksterne signaler, spesielt vedrørende avstand til strømled-
ninger, lynavledere og spenningsvern, må utføres i henhold til NEC725 og NEC800 (CEC Rule 16-224 
og CEC Section 60). 
Permanent tilkoplet utstyr - Inkorporer en lett tilgjengelig frakoplingsanordning i bygningens elek-
triske installasjon. 
Pluggbart utstyr - Installer støpsel og kontakt nær utstyret slik at de er lett tilgjengelige. 
Frakopling av strømmen - Enheter har strømtilførsel når strømledningen er tilkoplet strømkilden. 
Strømledningen må koples fra alle enheter for å gjøre enhetene spenningsfrie. 
Montering i stativ (rack)
–  Ventilasjon - Ikke plasser enheten på et innesluttet sted eller stativ med mindre det er sørget 

for tilstrekkelig ventilasjon og produsentens anvisninger er fulgt. Utstyret må ikke overstige 
grensen for maksimal driftstemperatur. 

–  Mekanisk belastning - Monter utstyret forskriftsmessig i stativet for å unngå farlige situasjoner 
som følge av ujevn mekanisk belastning. 

SELV - Alle inngangs- og utgangsporter er Safety Extra Low Voltage (SELV)-kretser. SELV-kretser bør 
kun tilkoples andre SELV-kretser. 
Videotap - Videotap er naturlig for digitale videoopptak; derfor kan ikke Bosch Security Systems hol-
des ansvarlig for eventuell skade som måtte oppstå som følge av manglende videoinformasjon. For 
å minimalisere risikoen for tap av digital informasjon, anbefaler Bosch Security Systems flere redun-
dante opptakssystemer samt prosedyre for sikkerhetskopiering av all analog og digital informasjon. 

FCC og ICES informasjon (hjemmebruk)
(Kun modeller beregnet på USA og Canada) 
Dette utstyret har vært testet og funnet å tilfredsstille grenseverdiene for en Klasse B digital enhet 
ifølge del 15 av FCC-regulativene. Disse grenseverdiene er beregnet å gi rimelig beskyttelse mot 
skadelig interferens ved bruk i hjemmet. Dette utstyret genererer, bruker og kan sende ut radio-
frekvent energi. Dersom utstyret ikke blir installert og brukt i henhold til instruksjonene, kan det 
forårsake skadelig interferens på radiokommunikasjon. Det er imidlertid ingen garanti for at inter-
ferens ikke vil oppstå i en gitt installasjon. Dersom dette utstyret forårsaker skadelig interferens på 
mottak av radio-/TV-signaler - noe som kan fastslås gjennom å slå utstyret av og på - anbefaler vi å 
forsøke ett eller flere av nedenstående tiltak for å unngå slik interferens: 
–  juster antennen eller monter den et annet sted, 
–  øk avstanden mellom utstyret og mottakerenheten, 
–  kople utstyret til en veggkontakt på en annen sikringskurs enn den kursen som mottakeren er 

tilkoplet, 
–  konferer med forhandleren eller en erfaren radio/TV-tekniker for ytterligere råd. 
Forsettlige eller uforsettlige modifikasjoner som ikke er uttrykkelig godkjent av den som er ansvarlig 
for samsvarserklæringen, skal ikke utføres. Eventuell slik modifisering kan føre til at brukeren taper 
sin rett til å betjene dette produktet. Om nødvendig bør brukeren konferere med forhandleren eller 
en erfaren radio/TV-tekniker for råd.
Brukeren kan finne vedlagte brosjyre fra Federal Communications Commission nyttig: How to Identify 
and Resolve Radio-TV Interference Problems (Hvordan identifisere og løse problemer med Radio og 
TV-interferens). Denne brosjyren er tilgjengelig fra U.S. Government Printing Avice, Washington, DC 
20402, Stock No. 004-000-00345-4. 
Fraskrivelse
Underwriter Laboratories Inc. (”UL”) har ikke testet ytelsen eller påliteligheten på produktets sikker-
hets- eller signalaspekter. UL har kun testet brann, støt og/eller tilfeldige risikoer slik som skissert i 
UL sine Sikkerhetsstandard(er) for informasjonsteknologiutstyr, UL 60950-1. UL-sertifisering omfatter 
ikke ytelse eller pålitelighet av produktets sikkerhets- eller signalaspekter. 
UL GIR IKKE NOEN FREMSTILLINGER, GARANTIER ELLER SERTIFISERINGER OVERHODET 
VEDRØRENDE YTELSEN ELLER PÅLITELIGHETEN AV NOEN AV PRODUKTETS SIKKERHETS- ELLER 
SIGNALRELATERTE FUNKSJONER. 
Opphavsrett
Denne brukerhåndboken er intellektuell eiendom til Bosch Security Systems og er beskyttet av 
opphavsrettslige lover. 
Alle rettigheter forbeholdt. 
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Varemerker
Alle maskinvare- og programvarenavn som er benyttet i dette dokumentet, er sannsynlig registrerte 
varemerker og må behandles deretter.

MERK!
Denne brukerhåndboken er utarbeidet med den største omhu, 
og informasjonen den inneholder har vært grundig etterprøvd. 
Teksten var komplett og korrekt på trykkingstidspunktet. Den 
fortløpende produktutviklingen kan innebære at innholdet i 
brukerhåndboken kan endres uten forutgående varsel. Bosch 
Security Systems påtar seg intet ansvar for skader som resultat 
av direkte eller indirekte tap grunnet feil, ufullstendighet eller 
uoverensstemmelse mellom brukerhåndboken og produktet som 
beskrives. 

Ytterligere informasjon 
For ytterligere informasjon, vennligst kontakt nærmeste kontor for Bosch Security Systems eller 
besøk vår Internett-side på www.boschsecurity.com 
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2  Introduksjon 

2.1  Funksjoner 

• Fast integrert operativsysem. 

• Små fi lstørrelser med MPEG-4-kompresjon.

• Intern lagringskapasitet på 2 TB.

• Valgbare NTSC og PAL videoformater. 

• Innspilling i sanntid: 

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

• Opptak med ulike oppløsninger og kvalitetsnivåer:

- 4CIF(704x480), 2CIF(704x240), CIF(352x240): NTSC 
- 4CIF(704x576), 2CIF(704x288), CIF(352x288): PAL 
- 5 trinns kvalitetsnivå [Høyest], [Høy], [Standard] (Standard), [Lav] eller [Lavest]. 

• Enkel betjening med bruk av ulike brukergrensesnitt og brukervennlig GUI: 

- Optisk mus, fullfunksjons IR-fjernkontroll, styreskive/reverserbar ring 
• Kraftige multipleksfunksjoner: 

- Samtidig direktesendt visning, avspilling av opptak, avspilling, nettverksoverføring, 
sikkerhetskopiering.

• Ulike søkefunksjoner: 

- Søke dato/klokkeslett, søke hendelse, søke bokmerke, smartsøk. 
• Beskyttelse av hendelsesdata gjennom opptak med hendelsespartisjonering. 

• Opptak forutgående for alarm (opptil 1 minutt).

• Opptak ved bevegelseshendelse og testfunksjon med forhåndsvisning for bevegelsesfølsomhet. 

• Justering av bildefrekvens og kvalitet for opptak individuelt for hvert kamera. 

• Kraftig opptaksprogrammering. 

• Øyeblikkelig opptak i modus for direktesending. 

• Perfekt audio-/videosynkronisering.  

• Automatisk sikkerhetskopiering ifølge tidtabell.

• Bildeautentisering (vannmerke).

• Tre USB 2.0 porter med grensesnitt for sikkerhetskopiering. 

• Oppsettskonfi gurering eksport/import med USB-minnepinne eller nettverk. 

• Enkelt systemoppdatering av programvare med USB-minnepinne eller nettverk. 

• Programvaren Control Center kan administrere maks. 100 DVR. 

• Maks. fem klienter kan aksessere en DVR-server samtidig. 

• Nettverksbåndbredderegulering: 

- Justerer en båndbredde automatisk I samsvar med enhetens status for nettverkshastighet.
• Fjernalarmvarsling via PC-programvare eller e-post. 

• Synkronisering av dato og klokkeslett fra NTP-server. 

• Modus for sommertid. 
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• Beskyttelse av skjult kamera.

• Brukeradministrasjon (Kontroll på brukernivå). 

• PTZ-kontroll: 

- For ytterligere detaljer, se “8.2.4 Lista obsługiwanych kamer PTZ “. 
- Telemetrikontroll for kuppelkamera (Kuppel Skjermmeny-kontroll). 

Merk!
Modell DVR-16L (16 kanaler) er benyttet for beskrivelsen, betjeningen og 
detaljene i denne håndboken.

2.2  Tilbehør

Fjernkontroll AAA-batterier for fjernkontrollen Braketter for montering i stativ  

Mus Divar MR PC-programvare Skruer for brakett for 
montering i stativ 
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Figur 2.1  Tilbehør 
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2.3 Frontpanel

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

Figur 2.2  Frontpanel

a Pilknapper (b B v V): Velger eller fl ytter mellom menyalternativer.

 (ENTER): Bekrefter menyvalg. 

b Funksjonsknapper 

:  Viser oppsettmenyen. 

:  Viser kontrollmenyen for monitor A slik at du kan sette skjermmodus til full, 4, 6, 8, 9 
eller 16 skjermbilder. Setter videoutgangssignal til VGA-modus. 

:  Viser kontrollmenyen for monitor B. Setter videoutgangssignal til MON A-modus. 

:  Skifter enheten til PTZ-modus for å kontrollere det tilkoplede PTZ-kameraet.

:  Trykk for å se ulike flerbildeskjermmoduser.  

:  Viser alle kanaler i rekkefølge. 

:  Viser søkemenyen. 

:  Starter eller stopper øyeblikkelig opptak fra det valgte kameraet (gul ramme). 

:  Avbryter aktivering av alarm og setter systemet tilbake til den tilstanden det var før 
alarmen ble utløst.
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c Plateskuff (kun DVR-8L og DVR-16L) 
Legg inn platen her. 

d Kanalknapper 
Du kan angi et nummer ved hjelp av kanalknappene. Du kan også bruke kanalknappene for 
underfunksjoner med ALT-knappen (Knappene Kopier, IRIS +, SET, CLEAR, Flytt og TOUR for 8 
kanals DVR benyttes for underfunksjon uten ALT-knappen). 

• LED-indikatoren i knappen indikerer status som følger: 
- Av: Gjeldende status er direktesendingsmodus. 
- Rød: Opptaksmodus.

 Blinker når det inntreffer en hendelse.
• (1) OPEN (Åpne): Åpner eller lukker plateskuffen (kun DVR-8L og DVR-16L). 
• (2) LOCK (Lås): Viser låsemenyen for å endre brukertype eller deaktivere bruken av 

systemet. 
• (3) ZOOM - / (4) ZOOM +: Justerer zoomenivået for PTZ-kameraet. 
• (5) LOG (Logg): Viser eller skjuler systemlogglisten. 
• (6) INFO: Viser eller skjuler systeminformasjon. 
• (7) FOCUS - / (8) FOCUS +: Justerer fokus for PTZ-kameraet. 
• (9) Kopier: Kopierer data som spilles inn til en ekstern enhet.
• (10) MARK (Merke): Setter markeringspunkt for innspillingssøket. Du kan sette 

markeringspunktet under ettkanals avspilling av innspilte data. 
• (11) IRIS - / (12) IRIS +: Justerer iris for PTZ-kameraet. 
• (13) SET (Sett): Registrerer PTZ-kameraets forhåndsinnstilte posisjon. 
• (14) CLEAR (Slett): Sletter PTZ-kameraets lagrede, forhåndsinnstilte posisjon. 
• (15) Flytt: Beveger PTZ-kameraet til den forhåndsinnstilte posisjonen. 
• (16) TOUR (Tur): Kjører gjennom alle PTZ-kameraets lagrede, forhåndsinnstilte 

posisjoner. 

e Reverserbar ring: Hurtigsøk forover eller bildesøk bakover når ringen roteres. 

f Styreskive: Tillater bildesøk forover eller bakover. 
I pausemodus spilles innspilte bilder av bilde for bilde ved å rotere skiven. Øker eller reduserer 
et alternativs verdi. 

g ESC: Brukes for å gå tilbake til forrige nivå eller for å gå ut av menysystemet uten å lagre. 

h Kontrollknapper for avspilling 
- X: Stopper avspillingen midlertidig. 
- m: Søker bakover etter innspilte bilder. 
- bB: Spiller av innspilte bilder forover eller bakover. 
- M: Søker forover etter innspilte bilder. 
- x: Stopper avspillingen. 

i Indikatorer 

 : Lyser når DVR har strøm. 

 : Blinker når det leses/skrives til harddisken.

 : Lyser når alarmen er aktivert.

 : Lyser når en nettverkskabel er tilkoplet.

j USB-port 
Kople til en ekstern USB-enhet for sikkerhetskopiering eller avspilling.  

k Fjernkontrollsensor 
Pek fjernkontrollen hit. 

l ALT
Aktiver hvis du bruker underfunksjonen for kanalknappen. 
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2.4 Bakpanel 

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

Figur 2.3 Bakpanel 

a VIDEOINNGANG: Kameraenes videoutganger koples til disse BNC-kontaktene.

b VIDEOGJENNOMSLØYFING: Signalet fra VIDEOINNGANG-kontaktene gjennomsløyfes ut til 
motsvarende sløyfekontakter.

c Strømkontakt (AC INN): Kople til strømpluggen. 

d AUDIOUTGANG: Koples til audioinngangen på en ekstern enhet.

e BIPHASE (Tofaset): Kople til en kontrollenhet for panorer/skråstill/zoom via medfølgende 15-
polet D-type kort. 

f AUDIOINNGANG: Koples til audioutgangen på en ekstern enhet. 

g ALARM INN/UT: Kople til opptil 16 alarminnganger via medfølgende 25-pinners D-type kort. 
Kople til opptil 8 alarmutgangsreléer via medfølgende 25-pinners D-type kort. 

h RS-422/485 terminaler: Kople til RS422/485-kompatible kameraer.

i KBD IN: Kople et Bosch CCTV-tastatur til KBD INN-kontakten. 

j COM1: Brukes for å kople til en vertsenhet utstyrt med RS-232C-konnektor (f.eks. en 
datamaskin). 

k ETHERNET-port: Koples til en Ethernet 10/100Mbps nettverkskabel for å kontrollere denne 
enheten via et PC-nettverk. 

l Man B (BNC-kontakt): Koples til en punktmonitor eller visningsenhet.
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m Man A (BNC-kontakt): Koples til hovedmonitor eller visningsenhet.

n VGA: Koples til en VGA-monitor. 

o USB-porter: Koples til eksterne USB-tilleggsenheter (f.eks. mus, minnepinne). 

2.5 Fjernkontroll 

Figur 2.4  Fjernkontroll 

•  LOCK (Lås): Viser låsemenyen for å endre brukertype eller deaktivere bruken av systemet. 

•  ACK (Bekreft): Avbryter aktivering av alarm og setter systemet tilbake til den tilstanden det 
var før alarmen ble utløst. 

•  : Viser kontrollmenyen for monitor A slik at du kan sette skjermmodus til full, 4, 6, 8, 9 
eller 16 skjermbilder. 

•  : Viser kontrollmenyen for monitor B for å aktivere kontroll for punktmonitor. 

•  : Trykk for å se ulike fl erbildeskjermmoduser. 

•  : Viser alle kanaler i rekkefølge. 

•  ESC: Brukes for å gå tilbake til forrige nivå eller for å gå ut av menysystemet uten å lagre. 

•  MENU: Viser oppsettmenyen. 

•  Pilknapper (b B v V): Velger eller fl ytter mellom menyalternativer. 
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•  ENTER: Bekrefter menyvalg eller går fra fl erbildevisning til fullskjermvisning for et valgt 
kamera. Ved å trykke på denne knappen igjen går du fra fullskjermvisning til fl erbildeskjerm. 

•  Kopier (Kopier): Kopierer innspilte data til en ekstern enhet.

•  Søk (Søk): Viser søkemenyen. 

•  MARK (Merk): Setter markeringspunkt for innspillingssøket. Du kan sette markeringspunktet 
under ettkanals avspilling av innspilte data. 

•  PAUSE (X): Stopper avspillingen midlertidig. 

•  STOP(x)(Stopp): Stopper avspillingen. 

•  REC (z)(Spill inn): Starter eller stopper innspillingen. 

•  m / c: Søker bakover etter innspilte bilder. 

•  bB: Spiller av innspilte bilder forover eller bakover. 

•  M / C: Søker forover etter innspilte bilder. 

•  Talltastatur (0, 1-9): For å velge PTZ-forvalgsnummer, ID eller kanal. 

•  INFO: Viser eller skjuler vinduet for systeminformasjon. 

•  LOG (Logg): Viser eller skjuler vinduet for systemlogglisten. 

•  PTZ: Skifter enheten til PTZ-modus for å kontrollere det tilkoplede PTZ-kameraet. 

•  TOUR (Tur): Kjører gjennom alle PTZ-kameraets lagrede, forhåndsinnstilte posisjoner. 

•  ZOOM + / -: Justerer zoomenivået for PTZ-kameraet. 

•  FOCUS + / -(Fokus): Justerer fokus for PTZ-kameraet. 

•  IRIS + / -: Justerer iris for PTZ-kameraet. 

•  PRESET (Forvalg)

- SET (Sett): Registrerer PTZ-kameraets forvalgsposisjoner. 
- CLEAR (Slett): Sletter en lagret forvalgsposisjon. 
- Flytt (Flytt): Beveger kameraet til den forhåndsinnstilte posisjonen. 

•  ID: Setter ID for angjeldende DVR-system til å operere via IR-fjernkontrollen ved bruk av fl ere 
DVR-enheter. Trykk på ID-knappen og trykk deretter nummertasten innen 2 sekunder for 
å velge DVR-enhetens system-ID. Setter du system-ID til ”0”, kan du kontrollere fl ere DVR-
enheter samtidig. 
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3  Oppkopling og innstillinger  

Forholdsregler 

• Det er fl ere måter å kople til enheten på, avhengig av kamera og annet utstyr. Referer til 
brukerveiledningene for kameraet eller annet utstyr for nærmere informasjon. 

• Påse at du slår av kameraet innen du installerer og kopler til. 

• Hovedmonitoren (MON A) vil standardmessig starte opp I VGA-modus. Se avsnitt 3.12 for valg 
av hovedmonitor-type.

3.1  Grunnleggende tilkoplinger 

SHIELD

CTRL   1

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
8ASHIELD

CTRL   2
IN

IN

IN

IN

SHIELD

CTRL   3

SHIELD

CTRL   4

SHIELD

SHIELD

CTRL   5

a b
c

e

d

f g h

i j k l m n

Figur 3.1  Grunnleggende tilkoplinger
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a Kople kameraene til BNC-sløyfeutgangene via kamera-/videoinngangene (automatisk 
terminering).

b Kople monitor, DVR, videospiller eller annet utstyr til BNC-videoutgangen.

c Kople strømkabelen til enheten. 

d Kople til en lydforsterker.

e Kople til en kontrollenhet for panorer/skråstill/zoom via medfølgende 15-polet D-type kort.

f Kople til opptil 16 alarmkilder eller opptil 8 alarmutgangsreléer via medfølgende 25-pinners D-
type kort. 

g Kople til PTZ-kameraer eller DVR-enheter.

h Kople et Bosch CCTV-tastatur til KBD INN-kontakten.

i Kople til en audioenhet (linjeinngang).

j Kople til nettverket ditt via Ethernet-porten eller bruk RS232-kontakten for å kople direkte til 
datamaskinens seriellport (for serviceformål). 

k Kople monitor B til BNC-utgang Man B.

l Kople monitor A til BNC-utgang Man A.

m Kople til en VGA-monitor.

n Kople til eksterne USB-tilleggsenheter (f.eks. mus, minnepinne).

3.2  Kople til kamera

Kople kameraer til enheten ved å bruke 75 ohm koaksialkabler for video med BNC-konnektorer. Det 
er to BNC-kontakter for hvert kamera. Begge kontaktene kan motta kamerasignal. Signalet sløyfes 
gjennom (direktekoplet) til den andre kontakten, slik at du kan sende kamerasignalet til annet utstyr. 
Kamerainngangene har automatisk terminering, slik at du ikke behøver å kople til noen terminator på 
utgangen, selv om det ikke er noe utstyr tilkoplet. 

Dersom kamerasignalet sløyfes gjennom til annet utstyr, må du forsikre deg om at enden på 
videolinjen er terminert med en 75 ohms terminator. 

3.3  Kople til skjerm 

Kople enheten til monitorer via 75 ohm koaksialkabler for video med BNC-konnektorer. Enheten gir et 
1Vpp CVBS-signal. 

Dersom monitoren har en sløyfeforbindelse, og du ikke benytter sløyfeutgangen, velger du 
innstillingen 75 ohm impedans på monitoren. Hvis monitorens sløyfeutgang er tilkoplet andre 
enheter, settes enhetens terminering til 75 ohm og monitorens terminering til høy impedans (merk at 
dette ikke er nødvendig på enheter med automatisk terminering). 

3.4  Kople til RS-232C (COM 1)-porten 

Den serielle RS232 konsollporten benyttes til å kople en PC til enheten for serviceformål. Bruk en 
null-modemkabel for å kople datamaskinens seriellport til enheten. 
Denne terminal er kompatibel med RS-232C-standarden.
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3.5  Kople til CCTV-tastatur 

Tastaturkontakten benyttes for å kople et eksternt CCTV-tastatur til enheten. Kople tastaturet til 
KBD-inngangen. 

For korte avstander (opptil 30 m) kan det brukes standard 6-leder Telecom flatkabel for 
strømforsyning og signalforbindelser for tastauret. 

For avstander over 30 m mellom tastaturet og Divar MR, må Keyboard Extension Kit (LTC 8557) 
benyttes. Dette settet omfatter koplingsbokser, kabler og egnet strømforsyning for eksterne 
tastaturer. Anbefalt kabeltype er Belden 9841 eller tilsvarende. 

3.6  Kople til nettverk 

3.6.1 Kople til lokalnettverk (LAN) 
Kople LAN-porten til en tilgjengelig 10/100 base-T-port med en rettlinjet Ethernet-kabel (medfølger 
ikke). 

3.6.2 Automatisk nettverkskonfigurasjon 
DVR-enheten kan automatisk innhente og konfigurere nettverksgrensesnittet via DHCP. 

3.6.3 Konfigurere nettverk manuelt 
DVR-enheten kan konfigureres manuelt ved å tildele IP-adresse, Subnettmaske og Gateway DNS. 

3.7  Kople til en USB-enhet 

3.7.1 USB-minneenhet 
Sett minneenheten inn i USB-porten. Systemet gjenkjenner enheten automatisk. 

Ved å benytte en USB-minneenhet kan systemets programvare oppgraderes på en enkel måte. 

3.7.2 USB-enhet for sikkerhetskopiering 
Kople USB-kabelen til en USB-enhet for sikkerhetskopiering til USB-porten på enhetens bakpanel 
(f.eks.: harddisk eller annen ekstern lagringsenhet). 

3.7.3 Mus 
Kople til USB-musen for kontroll av enhetens funksjoner. 



20   no | Oppkopling og innstillinger  Digital videoopptaker 

F01U | 2.0 | 2008.12 Brukerhåndbok Bosch Security Systems

3.8  Kople til en RS-422/485-enhet 

Bruk denne porten for å koble til PTZ-kameraer.
Kople de serielle PTZ-kommunikasjonslinjene til RS-422/485 terminalen. 

Merk! 

• Ved tilkopling av linjer, må TX- på DVR koples korrekt til RX- på PTZ-
enheten, og TX+ på DVR til RX+ på PTZ-enheten.

• Anbefalte initielle data er 9600 Baud, 8 databits, 1 stoppbit og Ingen 
paritet.

• Når PTZ-kameraer koples til DVR-enheten, er det nødvendig å sette opp 
oppsettmenyen for denne enheten i henhold til RS-485-innstillingene på 
kameraet og DVR-enhetene.

Figur 3.2  RS-422/485-tilkoplinger

RS-422/485-terminal Beskrivelse

TX- (DATA -) Datasending 

TX+ (DATA +) Datasending 

RX- (DATA -) Datamottak 

RX+ (DATA +) Datamottak 

GND Skjerming 

Tabell 3.1  RS-422/485-tilkoplinger
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3.9  Kople til BIPHASE-porten 

Tofaseporten brukes for tilkopling av kameraer som benytter Bosch Biphase-kommunikasjon for 
å kontrollere kameraets posisjon. Det er fem Biphase-utganger for kuppelkameraer og kontroll 
av panorering, skråstilling og zoom. Det medfølgende kortet med terminal med skruetilkoplinger 
forenkler alle Biphase-tilkoplinger til enheten. Maks. kabellengde per Biphase-utgang er 1,5 km. 
Maks. antall kontrollerbare kameraer er 4 per Biphase-utgang.
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Figur 3.3  Kort med tofasede tilkoplinger 

BIPHASE-port - 15-polet D-type sokkel 

Signalnavn: Pinne nr. Beskrivelse

Code 1 - 1 Biphase-kontroll 1 (minus) 

Code 1 + 2 Biphase-kontroll 1 (pluss) 

Shield 3 System jord/kabelskjerming. 

Code 2 - 4 Biphase-kontroll 2 (minus) 

Code 2 + 5 Biphase-kontroll 2 (pluss) 

Shield 6 System jord/kabelskjerming. 

Code 3 - 7 Biphase-kontroll 3 (minus) 

Code 3 + 8 Biphase-kontroll 3 (pluss) 

Shield 9 System jord/kabelskjerming. 

Code 4 - 10 Biphase-kontroll 4 (minus) 

Code 4 + 11 Biphase-kontroll 4 (pluss) 

Shield 12 System jord/kabelskjerming. 

Code 5 - 13 Biphase-kontroll 5 (minus) 

Code 5 + 14 Biphase-kontroll 5 (pluss) 

Shield 15 System jord/kabelskjerming. 

Tabell 3.2  Tofaset pinnekonfigurasjon 
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3.10  Kople til ALARM I/O-porten 

Alarminnganger og -utganger går via en 25-polet D-type sokkel. Det medfølgende kortet med terminal 
med skruetilkoplinger på inn- og utganger forenkler alle alarmtilkoplinger til enheten. 
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Figur 3.4  Alarmkort med I/O-port og kontakter 

3.10.1 Kople til inngangene 
Hver (alarm)-inngang kan svitsjes av en relékontakt fra enheter slik som trykkputer, passive infrarøde 
detektorer, røkdetektorer og lignende utstyrsenheter. 

Kople dem enten som N/O (Normalt åpen) eller N/C (Normalt lukket). Du kan konfigurere 
alarminngangene som N/O eller N/C i menysystemet. Standard er N/O. 

3.10.2 Kople til alarmutgangene 
De åtte alarmutgangsreléene reagerer på inngående alarmer og triggere. Du kan konfigurere 
alarmutgangene som N/O eller N/C i menysystemet. Reléene er aktive så lenge den utløsende 
hendelsen registreres. Kople applikasjonen til alarmutgangsreléene (kun ohmsk last). Ikke overstig 
1A 30 V DC / 0,3 A 125 V AC på et alarmutgangsrelés kontakter. Kontaktene må ikke benyttes med 
AC linjespenninger. 

ALARM I/O - 25-polet D-type sokkel 

Signalnavn Pinne nr. Beskrivelse

Alarm_in_1 1 Alarminngang 1

Alarm_in_2 2 Alarminngang 2

Alarm_in_3 3 Alarminngang 3

Alarm_in_4 4 Alarminngang 4

Alarm_in_5 5 Alarminngang 5

Alarm_in_6 6 Alarminngang 6

Alarm_in_7 7 Alarminngang 7

Alarm_in_8 8 Alarminngang 8

Alarm_in_9 9 Alarminngang 9

Alarm_in_10 10 Alarminngang 10
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Alarm_in_11 11 Alarminngang 11

Alarm_in_12 12 Alarminngang 12

Alarm_in_13 13 Alarminngang 13

Alarm_in_14 14 Alarminngang 14

Alarm_in_15 15 Alarminngang 15

Alarm_in_16 16 Alarminngang 16

Relay1_A  17 Relé 1 utgang pol 1

Relay2_A 18 Relé 2 utgang pol 1

Relay3_A 19 Relé 3 utgang pol 1

Relay4_A  20 Relé 4 utgang pol 1

Relay5_A 21 Relé 5 utgang pol 1

Relay6_A 22 Relé 6 utgang pol 1

Relay7_A 23 Relé 7 utgang pol 1

Relay8_A 24 Relé 8 utgang pol 1

System Ground 25 Jord til chassis

Tabell 3.3  Alarm I/O pinnekonfi gurasjon 

3.11 Bruke systemet 

Standard monitorinnstilling er VGA.

1. Slå enheten på. Systemet starter opp. BOSCH-logoen vises på hovedmonitoren mens systemet 
starter opp. 

2. Når systemoppstarten er fullført, vises påloggingsvinduet. 
Velg en bruker-ID ved hjelp av musen eller pilen og trykk deretter ENTER-knappen på 
fjernkontrollen eller frontpanelet. 

Figur 3.5  Påloggingsvindu 

- Administrator: Ubegrenset betjening av enheten. 
- Utvidet bruker: Bruk av begrensede funksjoner i systemet (oppsettkonfi gurasjon er ikke 

tillatt å endre). 
- Normalbruker : Bruk av begrensede funksjoner i systemet (fl erbildeskjerm og direktesendt 

visning er tilgjengelig). 
3. Angi passordet ved hjelp av det virtuelle tastaturet. (Det initielle passordet er ”000000”.) 

4. Trykk på LOCK eller klikk ikonet OK (LOCK). 
Du kan nå se det direktesendte skjermbildet og betjene systemet. 
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• Det er ikke mulig å kople til VGA-monitoren og kompositt-monitoren samtidig. 
Følgelig må brukeren velge enten kompositt-monitoren eller VGA-monitoren.  
Når innstillingen er satt til kompositt-monitor, er det ikke noe VGA-utsignal. Når innstillingen 
er satt til VGA-monitor, er det ikke noe kompositt-utsignal. Monitor B er uberørt av 
monitorinnstillingen. 

• Denne DVR-enheten er basert på bruk av VGA-monitor og skjermmeny (Skjermmeny). Vi 
anbefaler å bruke VGA-monitoren med denne enheten. Bruker du en kompositt-monitor, kan 
kvaliteten på skjermmenyen bli for dårlig til å kunne leses. 

• Brukers tilgangsrettigheter: 

Brukernivå Administrator Utvidet bruker Normalbruker

Se direktesendt video JA JA JA

Alarm av JA JA NEI

PTZ JA JA NEI

Øyeblikkelig opptak JA JA NEI

Eksport  JA JA NEI

Søke/Spille av JA JA NEI

Oppsett JA NEI NEI

Tabell 3.4  Brukers tilgangsrettigheter 

3.12 Velge type hovedmonitor

Du kan velge type hovedmonitor for visning av hovedskjermbildet under oppstart.  

3.12.1 Bruke VGA-monitoren 
1. Kople VGA-monitoren til VGA-kontakten på baksiden av DVR-enheten. 

2. Slå på VGA-monitoren. 

3.  Trykk og hold A ( ) knappen på frontpanelet inntil pipetonen høres for å vise 
hovedskjermbildet. DVR-enheten vil starte på nytt. Deretter er VGA-monitoren satt som 
hovedmonitor. 

Figur 3.6  A knappen på frontpanelet 

3.12.2 CCTV (kompositt videotype) monitor 
1. Kople CCTV-monitoren til MON A-kontakten på baksiden av DVR-enheten. 

2. Slå på CCTV-monitoren. 

3.  Trykk og hold B ( ) knappen på frontpanelet inntil pipetonen høres for å vise 
hovedskjermbildet. DVR-enheten vil starte på nytt. Deretter er CCTV-monitoren satt som 
hovedmonitor. 
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Figur 3.7  B knappen på frontpanelet 

Merk! 

Du kan velge monitortype ved å bruke A ( ) eller B ( ) knappen 
når som helst. Hvis du endrer monitortypen vil systemet startes på nytt 
automatisk. 

3.13 Generell forklaring om direktesendt (live) bilde på hovedmoni-
toren 

Hovedmonitorens skjermbilde 

ab c d e f g

Figur 3.8  Hovedmonitorens skjermbilde
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a Kanalnummer: Viser kanalnummeret. 

b Kameranavn: Viser det redigerte kameranavnet. 

c Ikon for opptaksstatus: Viser opptaksstatus. 

• Et rødt ”punkt” indikerer øyeblikkelig opptak. 
• En gul ”løpende mann” indikerer opptak som følge av bevegelsesdeteksjon. 
• En rød ”alarmklokke” indikerer opptak som følge av trigging. 

d Valgt kanal: Viser den valgte kanalen med en gul ramme. 

e Systemets kontrollpanel 

•  : Viser oppsettmenyen. 

•  : Viser søkemenyen. 

•  : Viser vinduet med PTZ-fjernkontrollen. 

•  : Viser låsemenyen for å endre brukertype eller deaktivere bruken av systemet. 

•  : Viser vinduet med systemets loggliste. 

•  : Viser vinduet med systeminformasjon. 

•  : Slår alarmen av. 

•  : Viser vinduet for valg av skjerminndeling for monitor A. 

•  : Viser vinduet for valg av skjerminndeling for monitor B. 

•  : Klikk på ønsket punkt som skal merkes under avspilling. Du kan merke opptil 15 
punkter. 

•  : Viser kopierings- (eksport) menyen. 

•  :Viser status for gjenværende ledig harddiskkapasitet. 
- N (Normal partisjon): Brukt størrelse/total størrelse.
- E (Hendelsespartisjon): Brukt størrelse/total størrelse.

•  : Pause i avspillingen. 

•   : Velg ønsket skanningshastighet. 

•  : Starter øyeblikkelig avspilling i valgt kanal.

•  : Stopp avspilling.

f Direktesendt skjermbilde: Viser direktesendt bilde av overvåket område.

g Viser gjeldende dato og klokkeslett.

Merk! 

Høyreklikk på musen for å vise / skjule systemets kontrollpanel. 
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3.14 Velge modus for direktesendt (live) bilde  

3.14.1 Monitor A 
Du kan velge modus for direktesendt bilde slik at det vises full, 4, 6, 8, 9 eller 16 bilder på 
hovedmonitoren.  

1. Trykk på A ( ) knappen eller klikk   ikonet på kontrollpanelet. 
Menyen for valg av skjermmodus for monitor A vises på monitor A. 

2. Velg skjermmodus. 

a b c d e

Figur 3.9  Menyen for valg av skjermmodus for monitor A. 

a Velg kanal for monitor A. 
b Kanalknapper: Trykk på kanalknappene 1 til 16 for å se de aktuelle kamerabildene i valgt 

skjermbilde på monitor A.
c Skjermmodus 

• Fullskjermmodus: Når du ser den valgte kanalen i fullskjermmodus.
• 4, 6, 8, 9 og 16 visningsmodus: Viser valgt fl erbildemodus på monitor A. 

d Valgt visningsmodus.
e Sekvens: Viser alle kanaler i rekkefølge.

3. Velg [OK (A)] og trykk ENTER for å bekrefte valget. 

Merk! 

For å velge ønsket bilde i fullskjermmodus, kan du dobbeltklikke ønsket 
kanal. 
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3.14.2 Monitor B 
Du kan velge skjermmodus for direktesendt bilde som fullskjermbilde eller 4-delt skjermbilde for 
monitor B.  

1. Trykk på ( ) knappen eller klikk  ikonet på kontrollpanelet. 
Menyen for valg av skjermmodus for monitor B vises på monitor A. 

2. Velg skjermmodus. 

a b c d e

Figur 3.10  Menyen for valg av skjermmodus for monitor B. 

a Velg kanal for monitor B. 
b Kanalknapper: Trykk på kanalknappene 1 til 16 for å se det aktuelle kamerabildet på monitor B. 
c Skjermmodus 

• Fullskjermmodus: Når du ser den valgte kanalen i fullskjermmodus. 
• 4-delt visningsmodus: Viser et fi redelt skjermbilde på monitor B. 

d Valgt visningsmodus.
e Sequence: Viser alle kanaler i rekkefølge.

3. Velg [OK (B)] og trykk ENTER for å bekrefte valget. 

Merk:

På monitor B-utgangen vises alltid kanalnummeret (CH01 ... CH16). 
Kameranavnet kan bare vises på monitor A-utgangen.

3.15 PTZ-kamerakontroll 

Du kan kontrollere kameraene som er tilkoplet via tofaseporten og dataporten RS-422/485-
terminalen. Du må konfigurere forbindelsen mellom PTZ-kameraet og DVR-enheten. 

1. Velg PTZ-kamerakanalen du ønsker å kontrollere på monitor A. 

2. Trykk på PTZ eller klikk PTZ-ikonet på kontrollpanelet.
Den virtuelle PTZ-fjernkontrollen vises på monitor A.
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3. Bruk de ulike elementene for å kontrollere PTZ-kameraet. 

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

Figur 3.11  Den virtuelle PTZ-fjernkontrollen. 

Knapp Funksjon 

a Skjuler den virtuelle PTZ-fjernkontrollen.

b Brukes for å panorere/skråstille kameraet. 

c
 

Bekrefter den forvalgte posisjonen. 

d Justerer kameraets zoomfunksjon. 

e Justerer kameraets fokus manuelt. 

f Justerer kameraets iris manuelt. 

g Viser det valgte forvalgsnummeret. 

h For å angi forvalgsnummeret. 

i Sletter en lagret forvalgsposisjon. 

j Starter en forhåndsvalgt tur. 

k
Sender kommandoen Aux Off. (Brukes bare for 
BOSCH Auto Dome-kamera).

l Viser oppsettmenyen for PTZ-kameraet. 



30   no | Oppkopling og innstillinger  Digital videoopptaker 

F01U | 2.0 | 2008.12 Brukerhåndbok Bosch Security Systems

m Registrerer forvalgte posisjoner. 

n
Beveger kameraet til den forhåndsinnstilte 
posisjonen. 

o
Sender kommandoen Aux ON. (Brukes bare for 
BOSCH Auto Dome-kamera).

Tabell 3.5  Tabell over den virtuelle PTZ-fjernkontrollens knappefunksjoner. 

3.15.1 Forhåndsinnstillinger 
Forvalgte posisjoner er funksjonen som programmerer kameraets overvåkingsposisjoner 
(forvalgsposisjoner) som er tilknyttet posisjonsnummer. 

Ved å angi posisjonsnummer, kan du bevege kameraene til de forhåndsinnstilte posisjonene. 

Merk! 

For å aktivere denne funksjonen må du registrere forvalgsposisjonene for 
PTZ-kameraet. 

3.15.2 Programmere forvalgsposisjoner 
1. Beveg kameraet til ønsket punkt ved hjelp av v/V/b/B.

2. Trykk på SET eller klikk ikonet [SET]. 

3. Velg forvalgsnummeret du vil registrere. 

4. Trykk ENTER eller klikk ikonet   .

 Posisjon og tilhørende nummer lagres. 

5. Gjenta trinn 1-4 for å legge til ytterligere posisjoner. 

Merk! 

Forvalgsnummer fra 0 til 255 er tilgjengelige på denne enheten. Det faktiske 
utvalget kan variere avhengig av PTZ-kameraet. 

3.15.3 Endre til en forvalgsposisjon. 
Følgende funksjon er bare tilgjengelig med kameraer utstyrt med forvalgsfunksjonen. 
Forvalgsfunksjonen gjør at PTZ-kameraet beveger seg til den forhåndsinnstilte posisjonen. Du må på 
forhånd ha programmert forvalgsposisjoner for PTZ-kameraet. 

1. Trykk på MOVE eller klikk ikonet [Flytt]. 

2. Bruk talltastene for å angi nummeret for den lagrede forvalgsposisjonen og trykk deretter 

ENTER eller klikk  ikonet. Kameraet beveger seg til den forhåndslagrede posisjonen og 
bildet fra kameraet i den posisjonen vises på monitoren. 

3.15.4 Slette forvalgsposisjoner  Du kan slette en lagret forvalgsposisjon. 

1. Trykk på knappen CLEAR eller klikk ikonet [CLEAR]. 

2. Bruk talltastene for å angi nummeret for den lagrede forvalgsposisjonen og trykk deretter 

ENTER eller klikk  ikonet for å slette forvalgsposisjonen. 
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Merk! 

Det kan være at denne funksjonen ikke er tilgjengelig avhengig av PTZ-
kameraet. 

3.15.5 Gå gjennom forvalgsposisjonene 
Du kan gå gjennom alle forvalgsposisjoner. 

1. Trykk på knappen TOUR eller klikk ikonet [TOUR]. 
Alle lagrede, forhåndsinnstilte posisjoner i kameraet blir valgt. Bildet fra kameraets aktuelle 
posisjon vises på den aktive monitoren. 

2. Du kan stoppe gjenomgangen ved å trykke på knappen TOUR eller klikke ikonet [TOUR]. 

3.15.6 Sette opp PTZ-kameraer 
Du kan tilpasse kameraet til dine behov ved å sette opp de respektive elementene i menyene. 

1. Klikk på ikonet [SETUP]. 
Oppsettmenyen vises i det valgte vinduet på hovedmonitoren. 

2. Bruk pilknappene, ZOOM +/- og ENTER for å sette de alternative elementene. 

Merk! 

• Referer til håndbøkene for PTZ-kameraet for ytterligere detaljer. 
• Det kan være visse PTZ-kameraer som ikke fungerer korrekt med denne 

enheten. 
• Du kan ikke kontrollere andre funksjoner når den virtuelle PTZ-fjernkon-

trollen vises. 
• Dersom du bruker BOSCH PTZ-kameraet, som bruker Bosch-protokollen, 

vises ikke OPPSETT-ikonet på PTZ virtuell fjernkontroll.

3.15.7 For å sende kommandoen Aux På/Av
1. Klikk på ikonet [PÅ] eller [AV].

2. Angi Aux-kommandonummeret for BOSCH Auto Dome-kamera.

3. Klikk på   -ikonet for å sende Aux-kommandoen.
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3.16 Vise systeminformasjon  

Vise systeminformasjon: 

1. Trykk på INFO eller klikk INFO-ikonet på kontrollpanelet. Vinduet med systeminformasjon vises 
på hovedmonitoren. 

Figur 3.12  Vinduet systeminformasjon 

2. Trykk på INFO eller klikk [Avslutt (Info)] for å lukke vinduet. 

3.17 Vise systemloggliste 

Vise systemlogglisten: 

1. Trykk på LOG eller klikk LOG-ikonet på kontrollpanelet. Vinduet Systemloggliste vises på 
hovedmonitoren. 

Figur 3.13  Vinduet systemlogg 
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2. Bruk b / B for å vise forrige eller neste loggliste. 

3. Trykk på LOG eller klikk [Avslutt (LOG)] for å lukke vinduet.

• Systemlogglisten:

Nr. Loggmelding Nr. Loggmelding
1 Slå på 24 Eksport mislyktes
2 Slå av 25 Programvare oppdatert
3 Gjenopprett strøm 26 HDD lagt til (HDD1)
4 Admin innlogging (fjern) 27 HDD lagt til (HDD2)
5 Admin utlogging (fjern) 28 HDD lagt til (HDD3)
6 Storbruker innlogging (fjern) 29 HDD lagt til (HDD4)
7 Storbruker utlogging (fjern) 30 HDD fjernet (HDD1)
8 Normalbruker innlogging (fjern) 31 HDD fjernet (HDD2)
9 Normalbruker utlogging (fjern) 32 HDD fjernet (HDD3)
10 Admin innlogging (lokal) 33 HDD fjernet (HDD4)
11 Admin utlogging (lokal) 34 HDD formatert (HDD1)
12 Storbruker innlogging (lokal) 35 HDD formatert (HDD2)
13 Storbruker utlogging (lokal) 36 HDD formatert (HDD3)
14 Normalbruker innlogging (lokal) 37 HDD formatert (HDD4)
15 Normalbruker utlogging (lokal) 38 HDD endret (HDD1)
16 Konfigurasjon endret 39 HDD endret (HDD2)
17 Konfigurasjon importert 40 HDD endret (HDD3)
18 Fabrikkinnstillinger satt 41 HDD endret (HDD4)
19 Sikkerhetskopiering startet 42 HDD skadet (HDD1)
20 Sikkerhetskopiering fullført 43 HDD skadet (HDD2)
21 Sikkerhetskopiering mislyktes 44 HDD skadet (HDD3)
22 Eksport startet 45 HDD skadet (HDD4)
23 Eksport fullført 46 Feil på systemvifte

Tabell 3.6  Systemloggliste 

3.18 Menykonfigurasjon 

Funksjoner og alternativer for DVR-enheten konfigureres i menyen. Funksjonene for denne 
enheten kan settes ved hjelp av menyen som vises på hovedmonitoren. Du kan velge og sette 
driftsbetingelsene ved hjelp av knappene på frontpanelet, fjernkontrollen eller bruke en USB-mus 
som koples til enheten. 

Kun brukere med administratorrettigheter kan aksessere oppsettmenyen og konfigurere DVR-
enheten. 
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a b c d

e f

Figur 3.14  Oppsettmenyen for DVR-enheten 

a Viser tittelen for den valgte hovedmenyen. 

b Viser ikonene for hovedmenyen. 

c Viser alternativene for undermenyen. 

d Viser hjelpmenyen. 

e Viser tittelen for den valgte undermenyen. 

f Viser alternativene for undermenyen i detalj. 
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3.18.1 Bruke en mus for å sette et menyalternativ 
Bruk venstre og høyre museknapp for å sette menyalternativene. 

• Venstre museknapp: Brukes for å velge et element eller for å redusere verdien for 
elementet.  

• Høyre museknapp: Brukes for å øke verdien for elementet.

1. Klikk ikonet  nederst på skjermmenyen med venstre museknapp for å vise en 
oppsettmeny. 

2. Klikk ønsket menyikon med venstre museknapp for å vise undermenyen. 

3. Klikk ønsket undermenyelement med venstre museknapp. 

4. Sett verdiene for de valgte alternativene. 

5. Klikk på ikonet Avslutt for å gå ut av oppsettmenyen. Hvis meldingen om lagring vises, klikker 
du [OK] for å lagre innstillingene. 

3.18.2 Bruke knappene på frontpanelet eller på fjernkontrollen for å sette et 
menyalternativ. 
• Pilknapper (v/V/b/B): Bruk disse knappene for å velge menyalternativer eller for å justere 

verdien for elementet. 

• ENTER: For å velge alternativet eller bekrefte innstillingen. 

• ESC: Går tilbake til forrige meny eller nivå. 

1. Trykk SETUP( ) for åpne oppsettsmenyen. 

2. Bruk b/B for å velge ønsket menyikon. 

3. Bruk v/V for å velge ønsket element i en undermeny og trykk deretter ENTER for å vise 
alternative innstillinger. 

4. Bruk v/V/b/B for å velge ønsket alternativ og trykk deretter ENTER for å sette verdien. 

5. Bruk b/B for å velge ønsket innstilling og trykk ENTER for å bekrefte. 

6. Trykk ESC for gå ut av oppsettsmenyen. Hvis meldingen om lagring vises, trykker du ENTER for 
å lagre innstillingene. 

Merk! 

Hvis du benytter funksjonsmenyen ved bruk av fjernkontrollen og knappene 
på frontpanelet, betjenes motsvarende knapper på samme måte for å styre 
funksjonsmenyen. 

Gjør som følger for å bruke andre funksjoner for talltastene på frontpanelet: 

1. Trykk på ALT. Knappeindikatoren blir grønn. 

2. Velg ønsket funksjonsknapp.

Alle betjeningsinstruksjoner er basert på bruk av fjernkontrollen.
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3.19 Kamerainnstillinger 

3.19.1 Kamera 
Innstillinger for kameranavn, skjult og kanal for audioinngang er konfigurert. 

Figur 3.15  Oppsettmenyen for kamera 

• Ch: Viser kanalnummeret. 

• Navn: Skriv inn kameranavnet med opptil 12 tegn.

- b/B/v/V: Velg et tegn. 
- ENTER: Bekrefter valget. 
- ESC: Avslutter menyen med det virtuelle tastaturet. 

• Skjult: Du kan sette kamerastatusen slik at andre er forhindret fra å betjene det.

• Lyd: Du kan høre lyd fra den valgte lydinngangskanalen.
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3.19.2 Video justering 
Juster innstillingene for lysstyrke, kontrast og farge for hvert enkelt kamera. Du får tilgang til 
innstillingene fra skjermbildene med forhåndsvisning. 

Figur 3.16  Oppsettmenyen for videojustering 

• Kanal: Velger ønsket kanal som skal justeres.

• Lysstyrke: Justerer lysstyrken på en skala fra 00 til 100 for den valgte kanalen.

• Kontrast: Justerer kontrasten på en skala fra 00 til 100 for den valgte kanalen.

• Farger: Justerer fargen på en skala fra 00 til 100 for den valgte kanalen.
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3.19.3 PTZ
Innstilinger for PTZ-kameraer som er tilkoplet via dataporten på tofasekontakten eller RS-422/485-
terminalen. 

Figur 3.17  Oppsettmenyen for PTZ 

• Kamera: Velger ønsket kamera som skal settes som det tilkoplede PTZ-kameraet.

• COM-port: Velger den tilkoplede dataporten for tofasekontakten eller RS-422/485-terminalen 
på bakpanelet.

• Kontroll-ID: Velger PTZ-kameraets ID fra 0 til 255. Bruk samme innstilling som på PTZ-
kameraet.

• Protokoll: Velger protokollen som støttes av PTZ-kameraet.

• Baud-hastighet: Velger kommunikasjonshastigheten (1200, 2400, 4800, 9600, 19200 eller 
38400).

• PTZ-test: Etter at du har satt PTZ-innstillingene, kan du teste panorer/skråstillfunksjonen for 
PTZ-kam eraet. Du kan se testbildet til høyre for alternativet PTZ-test i skjermbildene med 
forhåndsvisning. 
- b/B: Tester panoreringsretningen. 
- v/V: Tester skråstillingsretningen. 
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3.19.4 Kontinuerlig opptak 
Innstillinger vedrørende kontinuerlig innspilling. 

Figur 3.18  Oppsettmenyen for kontinuerlig innspilling 

• Ch: Viser kanalnummeret. 

• Oppløsning: Velger oppløsning for opptaket.

• Kvalitet: Velger bildekvaliteten for opptaket [Lavest], [Lav], [Normal], [Høy] eller [Best]. 

• Bildefrekvens: Velger bildefrekvensen. Bildefrekvensen er antall bilder per sekund som tas 
opp. Bildefrekvensen settes automatisk i henhold til oppløsningen. Ønsker du å sette den 
manuelt, referer til tabellen under.

Oppløsning Bildefrekvens 

NTSC

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

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

704*480 1, 3, 5, 7.5

PAL

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

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

704*576 1, 3, 5, 6

Tabell 3.7  Tabell for bildefrekvens 
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3.19.5 Øyeblikkelig opptak 
Innstillinger vedrørende øyeblikkelig opptak. 

Figur 3.19  Oppsettmenyen for øyeblikkelig opptak 

• Ch: Viser kanalnummeret. 

• Oppløsning: Velger oppløsning for opptaket. 

• Kvalitet: Velger bildekvaliteten for opptaket [Lavest], [Lav], [Normal], [Høy] eller [Best].

• Bildefrekvens: Velger bildefrekvensen. Bildefrekvensen er antall bilder per sekund som tas 
opp. Bildefrekvensen settes automatisk i henhold til oppløsningen. Ønsker du å sette den 
manuelt, referer til tabellen under.

Oppløsning Bildefrekvens

NTSC

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

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

704*480 1, 3, 5, 7.5

PAL

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

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

704*576 1, 3, 5, 6

Tabell 3.8  Tabell for bildefrekvens 
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3.19.6 Inngang opptak 
Innstillinger vedrørende inndatastyrt opptak. 

Figur 3.20  Oppsettmenyen for inndatastyrt opptak 

• Ch: Viser kanalnummeret. 

• Oppløsning: Velger oppløsning for opptaket.

• Kvalitet: Velger bildekvaliteten for opptaket [Lavest], [Lav], [Normal], [Høy] eller [Best]. 

• Bildefrekvens: Velger bildefrekvensen. Bildefrekvensen er antall bilder per sekund som tas 
opp. Bildefrekvensen settes automatisk i henhold til oppløsningen. Ønsker du å sette den 
manuelt, referer til tabellen under.

Oppløsning Bildefrekvens 

NTSC

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

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

704*480 1, 3, 5, 7.5

PAL

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

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

704*576 1, 3, 5, 6

Tabell 3.9  Tabell for bildefrekvens 

• Forutgående: Spesifi ser opptakstiden forutgående en hendelse slik at det gjøres opptak av 
situasjonen frem til inndata som varsler om en hendelse. (Av, 5, 10, 20, 30, 40, 50 sek. eller 1 
min.)

• Etterfølgende: Spesifi ser opptakstiden etterfølgende en hendelse slik at det gjøres opptak av 
situasjonen etter inndata som varsler om en hendelse. (10, 20, 30, 40, 50 sek. eller 1, 2, 3, 5, 
10 min.) 

Merk! 

De oppgitte pre-hendelsestidene er utelukkende ment som en grov 
veiledning. De faktiske tidene avhenger av oppløsning, kvalitet og 
bildefrekvensinnstillinger, samt antall kanaler som er valgt for pre-
hendelsesopptak.
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3.19.7 Bevegelse opptak 
Innstillinger vedrørende innspilling ved bevegelsesdeteksjon. 

Figur 3.21  Oppsettmenyen for innspilling ved bevegelsesdeteksjon 

• Ch: Viser kanalnummeret. 

• Oppløsning: Velger oppløsning for opptaket. 

• Kvalitet: Velger bildekvaliteten for opptaket [Lavest], [Lav], [Normal], [Høy] eller [Best]. 

• Bildefrekvens: Velger bildefrekvensen. Bildefrekvensen er antall bilder per sekund som tas 
opp. Bildefrekvensen settes automatisk i henhold til oppløsningen. Ønsker du å sette den 
manuelt, referer til tabellen under.

Oppløsning Bildefrekvens 

NTSC

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

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

704*480 1, 3, 5, 7.5

PAL

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

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

704*576 1, 3, 5, 6

Tabell 3.10  Tabell for bildefrekvens 

• Forutgående: Spesifi ser opptakstiden forutgående en hendelse slik at det gjøres opptak av 
situasjonen frem til en bevegelse er oppdaget. (Av, 5, 10, 20, 30, 40, 50 sek. eller 1 min.)

• Etterfølgende: Spesifi ser opptakstiden etterfølgende en hendelse slik at det gjøres opptak av 
situasjonen etter en bevegelse er oppdaget. (10, 20, 30, 40, 50 sek. eller 1, 2, 3, 5, 10 min.) 

Merk! 

De oppgitte pre-hendelsestidene er utelukkende ment som en grov 
veiledning. De faktiske tidene avhenger av oppløsning, kvalitet og 
bildefrekvensinnstillinger, samt antall kanaler som er valgt for pre-
hendelsesopptak.
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3.19.8 Videoformat
Velger videoformatet NTSC eller PAL i henhold til formatet på ditt videosystem. 

1. Velg videoformat.
Bekreftelsesmeldingen vises.

2. Velg [OK] og trykk ENTER. 
Når harddisken er formatert, starter systemet opp på nytt. 

Figur 3.22  Oppsettmenyen for videoformat 

3.20 Innstillinger for tidsplan 

DVR-enheten kan gjøre opptak i henhold til en tidsplan som er satt opp av brukeren. Den kan også 
starte opptak manuelt uansett dato og klokkeslett. Innspilling kan foregå kontinuerlig eller trigget av 
hendelser (som følge av inndata fra sensorer og bevegelse). 

Skjermbildet for innspillingstidsplanen viser én ukedag og tidsplanen for alle kanalene i en 24-timers 
periode. 

Du kan spesifisere opptaksmetoden for hver celle som representerer 1 time. Opptaksmetoden for 
hver enkelt celle vises i farger slik at tidsplanen er mest mulig lettlest. 
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Figur 3.23  Oppsettmenyen for tidsplan 

3.20.1 Sette tidsplanen for innspilling for en typisk ukedag 
1. Velg en ukedag. (Søn, Man, Tir, Ons, Tor, Fre eller Lør) 

2. Velg kanalen du skal sette tidsplanen for. 

3. Velg celle for starttidspunktet. 

Figur 3.24  Oppsettmenyen for tidsplan 

4. Trykk ENTER eller venstreklikk med musen for å velge en innspillingsmodus. Fargen på cellene 
endres automatisk. 

-  Grå: Ingen planlagte opptak 
- Blå (Kontinuerlig innspilling): Innspilling starter automatisk fra det forhåndsinnstilte 

tidspunktet. 
- Rød (Inndatastyrt opptak): Innspilling starter automatisk når inndata aktiveres innenfor en angitt 

tidsperiode. 
-  Gul (Innspilling ved bevegelse): Innspilling starter automatisk når bevegelse detekteres 

innenfor en angitt tidsperiode. 
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-  Grønn (Innspilling ved inndata + bevegelse): Innspilling starter automatisk når inndata 
aktiveres eller bevegelse detekteres. 

-  Blå+Rød (kontinuerlig+hendelsesopptak): Opptaket starter automatisk på et forhåndsinnstilt 
tidspunkt. Når input aktiveres innenfor et tilordnet tidspunkt, endre kontinuerlig opptaksmodus 
til hendelsesopptaksmodus, og opptaket starter automatisk.

-  Blå+gul (kontinuerlig + bevegelsesstyrt opptak): Opptak starter automatisk på forhåndsinnstilt 
tidspunkt. Når bevegelse registreres innenfor det angitte tidspunktet, endres kontinuerlig 
opptaksmodus til bevegelsesstyrt opptaksmodus, og opptak starter umiddelbart.

-  Blå+Grønn (kontinuerlig+input+bevegelsesopptak): Opptaket starter automatisk fra det 
forhåndsinnstilte tidspunktet. Når input aktiveres eller bevegelse er blitt registrert, ende 
kontinuerlig opptakssmodus til bevegelsesopptaksmodus, og opptaket starter automatisk.

5. Velg tidscelle for neste tidsblokk for å bekrefte varigheten for opptaksmetoden. 

Figur 3.25  Oppsettmenyen for tidsplan 

6. Trykk ENTER eller venstreklikk med musen fl ere ganger for å velge grå og for å sette sluttiden 
for opptaksmetoden. Tidscellen som innstilles er markert. 

Figur 3.26  Oppsettmenyen for tidsplan 

7. Trykk MENU for å bekrefte innstillingene. Et bekreftelsesvindu vises. 

8. Velg OK og trykk ENTER for å lagre de nye innstillingene. 

• Trykk ESC for gå ut av menyen for valg av ukedag. 



46   no | Oppkopling og innstillinger  Digital videoopptaker 

F01U | 2.0 | 2008.12 Brukerhåndbok Bosch Security Systems

3.20.2 Sette innspillingsplan for dager som skal unntas (bevegelige helligdager)
I tillegg til den ukentlige tidsplanen, kan det defineres opptil 10 spesifikke perioder etter dato/
klokkeslett. For å konfigurere den spesifikke tidsplanen, velger du spesifikke datoer. 

1. Velg alternativet [Bevegelige helligdager]. 

Figur 3.27  Oppsettmenyen for dager som skal unntas 

2. Velg en celleblokk. 

Figur 3.28  Oppsettmenyen for dager som skal unntas 

3. Trykk på SET knappen eller klikk  ikonet i oppsettmenyen for dager som skal 
unntas. 
Menyen for valg av spesifi kk dato vises. 
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Figur 3.29  Oppsettmenyen for dager som skal unntas 

4. Angi nødvendig informasjon for år, måned og dato. 

• b/B/v/V: Trykk for å fl ytte kolonnene, deretter [OK] eller [Avbryt] 
• b/B (eller venstre/høyre museknapp): Endrer verdien for gjeldende posisjon. 

5. Bruk b/B/v/V for å velge [OK] og trykk ENTER. 
Menyen for det virtuelle tastaturet vises. 

Figur 3.30  Oppsettmenyen for dager som skal unntas 

6. Skriv inn navnet på dagen som skal unntas. Bruk v/V/b/B for å velge tegn og trykk deretter 
ENTER for å bekrefte. 

7. Bruk v / V for å velge [OK] ikonet og trykk deretter ENTER for å lagre datoen for den spesielle 
dagen og gå tilbake til skjermmenyen for spesiell dag. 

8. Velg tidsperiode og sett opptaksmetode for hver kanal. 
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3.20.3 Kontrollere listen over dager som skal unntas 
1. Trykk INFO mens alternativet ”Bevegelige helligdager” er valgt. 

Listen over unntatte dager vises. 

Figur 3.31  Liste over dager som skal unntas 

2.  Velg tittelen for en dag som skal unntas på listen og trykk ENTER. 
Tekstfargen på tittelen endres til oransje. 

3.  Velg [Endre] ikonet, trykk ENTER for å endre dagen som skal unntas eller trykk CLEAR for å 
slette dagen fra tidsplanen. 

4. Trykk ESC for gå ut av listen over dager som skal unntas. 

Merk! 

Dersom tidsplanen for dager som skal unntas, blir duplisert med andre 
opptak, er det bare mulig med opptak på dager som skal unntas. 

3.20.4 Kopiere tidsplanen for innspilling 
Kopiere planlagte data for kanalen 

Du kan kopiere planlagte data for kanalen til andre kanaler innenfor den valgte ukedagen. 

1. Velg ukedagen og trykk ENTER. 

2. Velg kanalen du vil kopiere fra. 

3. Trykk COPY (Kopier) mens menyen for valg av kanal vises.  
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Figur 3.32  Menyen for kopiering av kanal

4. Bruk b/B for å bevege deg til venstre eller høyre kolonne og trykk deretter ENTER for å velge 
målkanal(er). 
Du kan oppheve valget av kanal ved å trykke ENTER. 

5. Trykk v/V for å velge [OK] og trykk deretter ENTER for å bekrefte valget. 

Kopiere planlagte data for en ukedag 

Du kan kopiere planlagte data for en ukedag til en annen ukedag og helg ved å bruke MARK (Marker) 
knappen. 

1. Velg ukedagen du vil kopiere. 

2. Trykk MARK (Marker) og menyen for valg av dag vises. 

Figur 3.33  Menyen for kopiering av dag 

3. Bruk b/B for å velge måldag(er). 

4. Bruk v/V for å velge [OK] og trykk deretter ENTER for å bekrefte valget. 
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3.21 Skjerminnstillinger 

3.21.1 Skjermmeny 

Figur 3.34  Oppsettmenyen for skjermmeny 

• Språk: Velg et språk for oppsettsmenyen og informasjonstekst. 

• Kameranavn 

- På: Viser kameraets tittel. 
- Av: Viser det direktesendte bildet uten kameraets tittel. 

• Kamerastatus

- På: Viser det aktuelle kameraets opptaksstatus. 
- Av: Skjuler det aktuelle kameraets opptaksstatus. 
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3.21.2 Monitor A

Figur 3.35  Oppsettmenyen for monitor A 

• Sekvens holdetid: Du kan sette kamerasekvensen til 2 sek., 5 sek., 10 sek., 20 sek., 30 sek., 40 
sek., 50 sek., 60 sek., 70 sek., 80 sek. eller 90 sek. 

3.21.3 Monitor B

Figur 3.36  Oppsettmenyen for monitor B 
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• Sekvens holdetid: Du kan sette kamerasekvensen til 2 sek., 5 sek., 10 sek., 20 sek., 30 sek., 40 
sek., 50 sek., 60 sek., 70 sek., 80 sek. eller 90 sek. 

• Popup ved hendelse: Viser en popup-beskjed på monitor B hvis det registreres en bevegelse, 
inndata eller begge. 

3.22 Innstillinger for hendelser 

3.22.1 Inngang 

Figur 3.37  Oppsettmenyen for inndata 

• Inn: Viser inndatanummeret. 

• Inngangstype (Type inndata): Status for inndata kan settes til enten N.O. (Normalt åpen) eller 
N.C. (Normalt lukket). 

• Kamera: Velg motsvarende kamerakanal for inndata.

• Reléutgang: Velg reléutgangens nummer for den valgte inngangen. 

• Forhåndsinstilt: Ved forhåndinnstilt nummer. Når input aktiveres beveger kameraet seg til den 
valgte forhåndsinnstilte posisjonen, og bildet av kameraet I den stillingen vises på monitoren.
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3.22.2 Bevegelse 

Figur 3.38  Oppsettmenyen for bevegelse 

• Kamera: Velg kameraet du vil sette opp til bevegelsesdeteksjon. 

• Følsomhet: Sett følsomhetsgraden for kameraets område for bevegelsesdeteksjon. 
Følsomheten kan settes fra nivå 01 til 10 eller Av. 

• Reléutgang: Velg reléutgangens nummer for når det detekteres en bevegelse. 

• Område: Velg ønsket området for bevegelsesdeteksjon i skjermbildet med forhåndsvisning. 

-  b / B / v / V: Flytter cellen med gul ramme til en annen cellesone. 
- ENTER: Velger eller sletter bevegelsesdeteksjon for gjeldende celleposisjon. 
- Trykk ESC for å gå ut av innstillingsmenyen. 

• Du kan velge området for bevegelsesdeteksjon ved hjelp av musen. 

- Velge området: Dra og slipp en celle til høyre for å velge området for bevegelsesdeteksjon. 
- Unnta et område: Dra og slipp et cellepunkt for et valgt område til venstre for å unnta 

området for bevegelsesdeteksjon. 

Merk! 

I situasjoner der belysningen er svak og konturene av objekter ikke er klare 
nok til å kunne ses, uansett følsomhet, kan det være at bevegelseshendelse 
ikke aktiveres. Du må kontrollere bevegelseshendelse innen du setter 
innstillingen. 
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3.22.3 Alarmbekreftelse 

Figur 3.39  Oppsettmenyen for alarmbekreftelse 

• Alarmbekreftelse 

-  Manuell: Bruk ACK (Bekreftelse) knappen på fjernkontrollen eller knappen  på 
frontpanelet for å stoppe alarmen. 

- Tid etterfølgende hendelse: Alarmen stoppes etter den programmerte tiden etter en 
hendelse. 
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3.23 Nettverksinnstillinger 

3.23.1 TCP/IP

Figur 3.40  Oppsettmenyen for TCP/IP 

• DHCP: DHCP står for Dynamic Host Confi guration Protocol. 

- På: Nettverksinnstillingene for denne enheten konfi gureres automatisk av DHCP-serveren. 
Hvis du setter til På, blendes alternativene [IP-adresse], [Subnet-maske], [Gateway], 
[Primær DNS] og [Sekundær DNS], og disse kan ikke settes. 

- Av: Nettverksinnstillingene må angis manuelt. 
• IP-adresse: Angi en IP-adresse ved hjelp av det virtuelle tastaturet. 

• Subnet-maske: Angi Subnettmaskeadressen ved hjelp av det virtuelle tastaturet. 

• Gateway: Angi Gateway-adressen ved hjelp av det virtuelle tastaturet. 

• Primær DNS: Angi adressen til foretrukken DNS-server ved hjelp av det virtuelle tastaturet. 

• Sekundær DNS: Angi adressen til alternativ DNS-server ved hjelp av det virtuelle tastaturet. 

• Fjernklient portnummer: Angi adressen til fjernklientens portnummer ved hjelp av det 
virtuelle tastaturet. Du kan se det direktesendte bildet fra det overvåkede området via 
nettverket ved hjelp av programmet Control Center. Fabrikkens standardport for overføring 
av video- og audiodata er 9001. Det kan imidlertid i enkelte tilfeller være bedre å endre 
dette portnummeret for ytterligere fl eksibilitet eller sikkerhet. Om ønskelig kan du endre 
portnummeret (1025 ~ 65535)

• HTTP portnummer: Angi HTTP-portnummeret ved hjelp av det virtuelle tastaturet. Du kan se 
det direktesendte bildet fra det overvåkede området via nettverket ved hjelp av Internett-
leseren. Typisk er TCP-porten som benyttes av HTTP, 80. Det kan imidlertid i enkelte tilfeller 
være bedre å endre dette portnummeret for ytterligere fl eksibilitet eller sikkerhet. Om ønskelig 
kan du endre portnummeret (80 eller 1025 ~ 65535). 

• Båndbreddebegrensning: Angi båndbredden for å justere datatrafi kken. 
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Merk! 

Når du endrer fjernklientens portnummer eller HTTP-portnummeret, blir 
alle forbindelser til kontrollsenterprogrammene eller Internett-leseren brutt. 

3.23.2 DDNS (Dynamisk domenenavnsystem) 

Figur 3.41  Oppsettmenyen for DDNS 

• Brukernavn: Angi det registrerte DDNS-brukernavnet ved hjelp av det virtuelle tastaturet. 

• Passord: Angi det brukernavnet i [Brukernavn] ved hjelp av det virtuelle tastaturet. 

Merk! 

DDNS-funksjonen betjenes ved bruk av en TCP 8245-port med ”No-IP” 
(http://www.no-ip.com/).
I tilfelle DVR benyttes i nettverkssystemet med en brannmur. Åpne TCP 
8245-porten slik at DDNS-data kan passere brannmuren. For ytterligere 
detaljer om oppsett av brannmur, spør din nettverksadministrator og/eller 
nettverksleverandøren.
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3.23.3 Melding 

Figur 3.42  Oppsettmenyen for melding

• • Alarm på: 

- På: Sender en e-post når alarminndata er aktivert. 
- Av: Ikke i bruk. 

• Detekt bevegelse:  

- På: Sender en e-post når bevegelsesdeteksjon er aktivert. 
- Av: Ikke i bruk. 

• • Disk full: 

- På: Sender en e-post når harddisken er full. 
- Av: Ikke i bruk. 

• Admin-passord endret:  

- På: Sender en e-post når administratorpassordet er endret.
- Av: Ikke i bruk. 

• Videotap: 

- På: Sender en e-post når et videosignal fra kameraet er stoppet grunnet frakoling av kabel 
eller driftsforstyrrelser i et kamera. 

- Av: Ikke i bruk. 
• Strøm På/Av: 

- På: Sender en e-post når strømmen slås på eller av. 
- Av: Ikke i bruk. 
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3.23.4 E-post

Figur 3.43  Oppsettmenyen for e-post

  • Melding  

- På: Varsler brukeren per e-post om enhetens driftsinformasjon, i henhold til innstillingene 
for melding. 

- Av: Meldingstjenesten er ikke i bruk.
E-postalternativene er blendet:

• SMTP-server: Angi SMTP-serveradressen ved hjelp av det virtuelle tastaturet. 
Hvis meldingstjenesten er satt til On (På) og SMTP-serveralternativet er tomt, er alternativene 
SMTP-portnummer, brukernavn og passord blendet og alternativene ikke er satt. 

• SMTP-port nr.: Angi SMTP-portnummeret ved hjelp av det virtuelle tastaturet. Typisk er 
porten som benyttes av SMTP, 25. Det kan imidlertid i enkelte tilfeller være bedre å endre 
dette portnummeret for ytterligere fl eksibilitet eller sikkerhet. Om ønskelig kan du endre 
portnummeret (1 ~ 65535). 

• Brukernavn: Angi brukernavnet ved hjelp av det virtuelle tastaturet. 

• Passord: Angi passordet ved hjelp av det virtuelle tastaturet. 

• TLS: Settes til På ved bruk av funksjonen TLS (Transport Layer Security). Som standard er TLS 
Av.

• E-postadresse (1-3): Angi e-postadressen ved hjelp av det virtuelle tastaturet. Du kan angi 
opptil 3 e-postadresser.

• E-post test: Velg [E-post test] for å sende en e-post. 

Merk! 

Innstillinger for SMTP-server, SMTP-portnr., brukernavn og passord er 
valgfritt. DVR-enheten kan send e-post direkte uten bruk av en SMTP-
server eller MTA (message transfer agent). I visse tilfeller bør alle e-poster 
videresendes til en spesifikk SMTP-server. I slike tilfeller spesifiseres 
serververtsnavnet eller IP-adressen. For ytterligere detaljer om oppsett av 
SMTP, spør din nettverksadministrator og/eller e-posttjenesteleverandøren. 
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3.23.5 Nødssituasjon

Figur 3.44  Oppsettmenyen for nødssituasjon 

• • Melding: 

- På: Varsler programmet Alarm Notifi er om enhetens driftsinformasjon, i henhold til 
innstillingene for nødssituasjoner.

- Av (Av): Meldingstjenesten er ikke i bruk. 
• IP-adresse/portnr.: Angi IP-adressen/portnummeret for programmet Alarm Notifi er ved hjelp 

av det virtuelle tastaturet. Fabrikkens standardport for denne funksjonen er 9002. Det kan 
imidlertid i enkelte tilfeller være bedre å endre dette portnummeret for ytterligere fl eksibilitet 
eller sikkerhet. Om ønskelig kan du endre portnummeret (1025 ~ 65535). Du kan sette opp 
opptil 9 IP-adresser/portnummer. 
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3.24 Systeminnstillinger

3.24.1 Dato/klokkeslett 

Figur 3.45  Oppsettmenyen for dato/klokkeslett 

• Dato: Angi gjeldende dato. 

• Klokkeslett: Angi gjeldende klokkeslett. (24 eller 12 timers format) 

• Dato formater: Velg datoformatet som skal vises. 

• Klokkeformater: Velg klokkeformatet som skal vises. 

• Tidssone: Velg din tidssone (for ytterligere detaljer, se “8.3 Tidssoner”). 

• Sommertid: Settes til On (På) for sommertid. 

• Start sommertid: Velg startdato for sommertid. 

• Slutt sommertid: Velg sluttdato for sommertid. 
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3.24.2 NTP

Figur 3.46  Oppsettmenyen for NTP 

• NTP: Settes til On (På) når NTP (Network Time Protocol) serveren brukes for å justere 
klokkeslettet. Hvis NTP er satt til Av (Av), bør klokkeslettet angis manuelt og alternativene 
[Tidsserver], [Privat tidsserver], [Synk. intervall] og [NTP-test] er deaktivert. 

• Tidsserver: I de fl este tilfeller velges Offentlig. DVR-enheten vil innhente gjennomsnittlig 
klokkeslett fra 5 Aventlige servere (time.nist.gov, time-a.nist.gov, time-b.nist.gov, ntp.nasa.gov, 
clock.isc.org). 

• Privat tidsserver: Angi IP-adressen eller vertsnavnet til den private tidsserveren ved hjelp av 
det virtuelle tastaturet. 

• Synk. intervall: Du kan sette synkroniseringsintervallet med NTP-tidsserveren til 1 dag, 1 time, 
1 måned eller 1 uke. 

• NTP-test: Velg [NTP-test] for å teste NTP-serveren. 
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3.24.3 Summer 

Figur 3.47  Oppsettmenyen for summer

• Tastelyd

- På: Lager en lyd når du betjener knappene. 
- Av: Slår av tastesummeren. 

• Inngangssummer 

- På: Lager en lyd når inndata er aktivert.
- Av: Slår av inndatasummeren. 

• Bevegelsessummer

- På: Lager en lyd når en bevegelse detekteres. 
- Av: Slår av bevegelsessummeren. 

• Systemsummer  

- På: Lager en lyd når en kjølevifte ikke er aktivert eller harddisken har en ugyldig sektor. 
- Av: Slår av systemsummeren. 

Merk! 

Summeren er en lav lyd på denne enheten. Ønsker du en kraftig lyd, kopler 
du til en ekstern alarmenhet til utgangen (f.eks. en sirene). 
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3.24.4 Bruker 
Du kan registrere nye brukere med ulike tilgangsrettigheter til DVR eller Control Center. 

Figur 3.48  Oppsettmenyen for bruker 

• Nr.: Viser brukernummeret. 

• ID: Angi den nye bruker-IDen ved hjelp av det virtuelle tastaturet.

• Nivå: Sett nivået for den nye brukeren. 

• Passord: Angi eller endre passordet for brukeren ved hjelp av det virtuelle tastaturet. Du kan 
bruke tall, spesialtegn eller bokstaver i brukernavnet (minimum 4 tegn, maksimum 8 tegn). 

Merk! 

Husk passordet. Glemmer du passordet, må du kontakte et autorisert 
servicesenter eller forhandleren der du kjøpe systemet.
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3.24.5 Oppdatering 
Oppdateringsfunksjonen lar deg oppgradere DVR-programvaren og legge til/oppgradere PTZ-
protokollene I dette tilfellet slettes ikke eller erstattes ikke gjeldende DVR-innstillinger under 
oppdateringsprosessen. 

Figur 3.49  Oppsettmenyen for oppdatering 

1.  Velg ett av følgende: 

•  Velg systemfastvaren for å oppgradere DVR-systemprogramvaren. 
•  Velg PTZ-protokoll for å oppdatere DVR-protokoller. 

2. Velg mediet du vil foreta oppdateringen fra: 

•  USB: Velg USB og sett deretter USB-stasjonen inn i DVR-enheten. Alle USB-enheter må være 
koplet fra innen du kan bruke USB-stasjonen. 

•  Nettverk: Velg nettverk og gjør som følger: 
a.  Velg alternatet [Oppdateringsserver]. Det virtuelle tastaturet vises. 
b.  Angi IP-adressen til oppdateringsserveren. Innstillingene for DVR-nettverket må være 

konfi gurert og du må kjenne IP-adressen til oppdateringsserveren.
3. Velg knappen Oppdater for å starte oppdateringsprosessen. 

4. Velg OK for å begynne oppdateringsprosessen eller klikk Avbryt for å avbryte og gå ut av 
menyen. Når oppdateringsprosessen er fullført, vises dialogboksen for å starte systemet på 
nytt. 

5.  Klikk OK for å starte DVR-enheten på nytt. 
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3.24.6 Konfigurasjon

Figur 3.50  Oppsettmenyen for konfigurasjon 

• Importer konfi gurasjon: Importerer konfi gurasjonsdataene for DVR-enheten fra en USB-
minnepinne. 

• Eksporter konfi gurasjon: Eksporterer konfi gurasjonsdataene fra denne DVR-enheten til en USB-
minnepinne. 

• Fabrikkinnstillinger:  Du kan tilbakestille DVR-enheten til de originale fabrikksinnstillingene. 
Visse alternativer kan ikke tilbakestilles (Videoformat, Dato, Klokkeslett, Tidssone, Sommertid, 
Start sommertid, Slutt sommertid, Brukerinnstillinger, Hendelsespartisjon). 

Merk! 

• Import av konfigurasjonsdata er tilgjengelig når konfigurasjonsdataene 
for en DVR-enhet er av samme type som dataene for denne enheten. 

• Bruker du en USB-minnepinne for eksport av konfigurasjonsdata, må du 
kople fra andre eksterne USB-enheter. 
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3.24.7 Harddisk 

Figur 3.51  Oppsettmenyen for harddisk

• •  Overskriv: 

- Alle: Skriving med overskriving er mulig når den normale partisjonen og 
hendelsespartisjonen på harddisken er full. 

- Normal partisjon: Skriving med overskriving er mulig for den normale partisjonen på 
harddisken når den normale partisjonen på harddisken er full. 

- Hendelsespartisjon: Skriving med overskriving er mulig for hendelsespartisjonen på 
harddisken når hendelsespartisjonen på harddisken er full. 

- Av: Ingen bruk av overskrivning. 
• Disk full advarsel: Når harddisken er full vises en advarsel. 

• Hendelsespartisjon: Sett hendelsespartisjonens kapasitet for hendelsesstyrt innspilling.

• Slett automatisk: Sett dag for automatisk sletting (Av, 1 dag, 2 dager, 5 dager, 7 dager, 
10 dager, 20 dager, 30 dager, 40 dager, 50 dager eller 60 dager). Hvis  du setter dag for 
automatisk sletting, blir lagrede data slettet med unntak av dataene som er innenfor den valgte 
tidsperioden. Funksjonen automatisk sletting aktiveres hvert 35. minutt. 

• Formater: Initialiserer harddisken (harddiskstasjonen). Alt innhold på den valgte harddisken 
slettes. 
For å formatere harddisken(e), angi YES (store bostaver) for alle språkinnstillinger.

Merk! 

Hvis du endrer verdien for hendelsespartisjonering, slettes eksisterende 
data på harddisken og partisjonen settes på nytt. Partisjonene formateres 
automatisk og systemet blir startet på nytt. 
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3.24.8 Sikkerhetskopiering 

Figur 3.52  Oppsettmenyen for sikkerhetskopiering 

• Valg av partisjon: Velg en partisjonering for sikkerhetskopiering. 

• Tidsplan: Du kan sette tidsplanen for sikkerhetskopiering.

- Av: Alle alternativer er deaktivert. 
- Øyeblikkelig: Sikkerhetskopierte data lagres manuelt. 
- Ukentlig eller daglig: Sikkerhetskopierte data lagres automatisk i samsvar med 

innstillingene. 
• Enhet: Velg en enhet for sikkerhetskopiering.

• Tidsplan start: Sett starttidspunktet (ukedag og klokkeslett). 

• Tidsperiode dato: Angi tidsperioden for sikkerhetskopiering. Angi datoen du ønsker å 
sikkerhetskopiere. 

• Tidsperiode start: Velg ukedagen eller klokkeslettet for start. 

• Tidsperiode slutt: Velg ukedagen eller klokkeslettet for slutt. 

• Beregn størrelse: Viser størrelsen for sikkerhetskopierte data og ledig kapasitet for eksterne 
enheter.

• Start sikkerhetskopiering: Starter sikkerhetskopiering. 

• Slett medier: Sletter et medium. 
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Merk! 

• Sikkerhetskopieringsfunksjonen støttes ikke av den eksterne USB CD-
ROM-stasjonen.

• Sikkerhetskopiering til ekstern USB-harddisk opptil 250 GB støttes.
• Bruk de anbefalte eksterne USB-enheter for å unngå driftsforstyrrelser 

(Se 8.2.1 Liste over USB-minne som støttes). 
• Det er ikke mulig å formatere CD-R, DVD-R eller DVD+R plater. 
• Et eksternt medium må formateres på denne enheten for å unngå drifts-

forstyrrelser. 
• DVD+RW og DVD-RW plater må initialiseres før bruk. 
• Du kan ikke bruke alternativene [Beregn størrelse], [Start sikkerhets-

kopiering] og [Slett medier] mens sikkerhetskopiering pågår. 
 • Ikke kople fra USB-enheten mens sikkerhetskopiering pågår, det kan føre 

til driftsforstyrrelser. Vil du benytte en enhet som har vært frakoplet, må 
du formatere mediet ved hjelp av alternativet Slett medier.

• Formaterer du det eksterne mediet ved bruk av en PC med FAT32, kan 
det være at mediet ikke kan benyttes på denne enheten. 

Øyeblikkelig sikkerhetskopiering

1. Kople til USB-enheten for sikkerhetskopiering eller sett inn en skrivbar plate i CD-stasjonen. 

2. Velg partisjonen du ønsker å sikkerhetskopiere.

3. Velg ØYEBLIKKELIG fra alternative tidsplaner. 

4. Velg enheten for sikkerhetskopiering. 

5. Velg Tidsperiode, Tidsperiode start, og Tidsperiode slutt for sikkerhetskopiering. 

6. Velg ikonet [Beregn størrelse] og trykk ENTER. 

7. Kontroller størrelsen på valgte data og ledig kapasitet. Har ikke enheten tilstrekkelig ledig 
kapasitet, må du lage plass på enheten eller slette tidligere lagrede data.

8. Velg ikonet [Start sikkerhetskopiering] og trykk ENTER for å starte sikkerhetskopiering. 

9. Gå ut av oppsettmenyen. 
Du kan kontrollere status for sikkerhetskopieringen med fremdriftsindikatoren i 
kontrollpanelet. 

Merk! 

Du kan ikke stoppe sikkerhetskopieringen mens den er i gang. 

• Det vises en advarsel ved følgende tilstander: 

- Hvis starttid og sluttid har samme verdi. 
- Hvis starttiden er senere enn sluttiden. 
- Et medium har utilstrekkelig kapasitet.
- Hvis du setter en ugyldig tidsangivelse. 

• Brenning av platen utføres med en enkelt sesjon og ferdigstilt format. 

• Bruker du CD/DVD-skriverenheten for sikkerhetskopiering, vises status for 
sikkerhetskopieringen slik som vist i etterfølgende illustrasjon. 
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- 1.  Status for skriving av ISO-bildet 

- 2. Status for skriving 

Daglig/ukentlig sikkerhetskopiering 

1. Kople til USB-enheten for sikkerhetskopiering. 
Du kan ikke bruke CD eller DVD-skriveren for daglig eller ukentlig sikkerhetskopiering. 

2. Velg ukentlig eller daglig fra alternative tidsplaner. 

3. Velg enheten for sikkerhetskopiering. 

4. Angi dag og/eller klokkeslett for start av sikkerhetskopiering i alternativet for Tidsplan start. 

5. Angi ukedag og/eller klokkeslett i alternativet Tidsperiode start.

6. Angi ukedag og/eller klokkeslett i alternativet Tidsperiode slutt.

7. Velg ikonet [Beregn størrelse] og trykk ENTER. 

8. Kontroller størrelsen på valgte data og ledig kapasitet på USB-enheten. Har ikke USB-enheten 
tilstrekkelig ledig kapasitet, må du bytte USB-enhet eller slette tidligere lagrede data.

Merk! 

Du kan ikke stoppe sikkerhetskopieringen mens den er i gang. 

• Det vises en advarsel ved følgende tilstander: 

- Hvis starttid og sluttid er ugyldige. 
- Et medium har utilstrekkelig kapasitet. 
- Hvis du setter en ugyldig tidsangivelse. 
- Hvis den valgte USB-enheten er koplet fra. 

• Den beregnede størrelsen for sikkerhetskopierte data er kun omtrentlig. Påse at du allokerer 
tilstrekkelig kapasitet på mediet slik at det er plass til sikkerhetskopien.

• Du kan kontrollere status for sikkerhetskopieringen med fremdriftsindikatoren i 
kontrollpanelet.

• Den planlagte sikkerhetskopieringen vil ikke starte dersom det pågår eksportering eller 
søking på den eksterne USB-enheten. Når eksport eller søk er fullført, startes den planlagte 
sikkerhetskopieringen. 

• Når du setter opp planlagt sikkerhetskopiering, beregnes størrelsen for sikkerhetskopierte 
data på grunnlag av innstillingene for opptak i oppsettmenyen. Dersom den faktiske størrelsen 
på innspilte data er større enn beregnet, kan det være at den planlagte sikkerhetskopieringen 
ikke blir aktivert.
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3.24.9 System

Figur 3.53  Oppsettmenyen for system 

• IR-fjernkontroll: Velg ID for IR-fjernkontrollen for denne enheten (01~09). Bruker du et system 
med fl ere enheter, setter du IR-fjernkontrollens ID for hver DVR-enhet.

• DVR ID: Velg DVR ID for denne enheten (01~16). Bruker du et system med fl ere enheter, setter 
du DVD ID for hver DVR-enhet. 

• Automatisk brukerutlogging: Ulogging skjer automatisk med faste intervaller. Du kan sette 
tiden for automatisk utlogging til 5 min., 10 min., 30 min., 60 min. eller Av. 
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4 Opptak

Bildene fra et kamera spilles inn på den innebygde harddisken. 

Merk! 

Eksterne opptaksenheter kan benyttes som kopieringsområder for bilder 
som lagres på harddisken. Det er mulig å spille inn bilder på eksterne 
opptaksenheter direkte. 

4.1 Øyeblikkelig opptak 

Forsikre deg om at alle kameraene er tilkoplet og at dato og klokkeslett er korrekt innstilt. 

Før du starter opptak må du først ha satt innspillingsinnstillingene i menyen for øyeblikkelig opptak i 
systemets oppsettmeny. 

1. Velg ønsket kanal for øyeblikkelig opptak. 

2. Trykk på knappen REC på fjernkontrollen eller knappen  på frontpanelet for å starte inn-
spilling. Et rødt punkt blinker i valgt kanalvindu på hovedmonitoren. 

Figure 4.1  Opptaksknapper 

3. Trykk på knappen REC på fjernkontrollen eller knappen  på frontpanelet for å stoppe inn-
spilling. Stopper du et øyeblikkelig opptak, vil innspillingsmodus endres til modus for planlagt 
opptak og det røde punktet forsvinner. 

Figur 4.2 Valgt kanalvindu på hovedmonitor som viser det røde punktet. 
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Merk! 

• Du kan ikke starte øyeblikkelig opptak eller kontinuerlig innspilling 
under følgende forhold: 
- En harddisk er ikke formatert. 
- Kanalen har ingen videoinngang for visning. 
- Overskrivning er satt til ”AV” eller ”Hendelsespartisjon” og den 

normale partisjonen er full.
- Hendelsespartisjonen i innstillingene for harddisken er satt til 100%. 

• Du kan ikke spille inn starte inndatastyrt opptak eller innspilling ved 
bevegelsesdeteksjon under følgende forhold: 
- En harddisk er ikke formatert. 
- Kanalen har ingen videoinngang for visning. 
- Overskrivning er satt til ”AV” eller ”Normal partisjon” og 

hendelsespartisjonen er full.
- Hendelsespartisjonen i innstillingene for harddisken er satt til 0%. 
- Planlagt (inndatastyrt/bevegelsesdeteksjon) opptak er ikke satt. 

• Partisjonering av harddisk i henhold til type opptak: 
- Normal partisjon: Det er kapasiteten på harddisken der data for 

kontinuerlig og øyeblikkelig opptak blir lagret. Når den normale 
partisjonen er satt til 0 % (hendelsespartisjonen er 100 %), kan du 
ikke foreta kontinuerlig eller øyeblikkelig opptak. 

- Hendelsespartisjon: Det er kapasiteten på harddisken der data for 
inndatastyrt opptak og innspilling ved bevegelsesdeteksjon blir 
lagret. Når den hendelsespartisjonen er satt til 0 %, kan du ikke 
foreta alarmstyrt opptak eller innspilling ved bevegelsesdeteksjon. 

• Opptaksprioritering.
Øyeblikkelig opptak > Inndatastyrt opptak > Innspilling ved 
bevegelsesdeteksjon > Kontinuerlig opptak.
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5 Søke og spille av 

5.1 Spille av 

Det er mulig å spille av lagrede bilder uten å stoppe innspilling. 

1. Velg en kanal du ønsker å spille av. 

2. Trykk på bB for å spille et innspilt bilde fra de siste to minuttene av opptak. 
Det lagrede bildet vises i det valgte kanalvinduet. 

Figur 5.1 Avspillingsvindu 

3. Trykk x (STOP) for stanse avspillingen. 

Merk! 

Avspillingsvinduet er fast og vises bare i den valgte kanalen. 

5.2 Søke 

Enhetens ulike søkefunksjoner kan benyttes til å gå til begynnelsen av ønsket bilde. 

Enheten er utstyrt med fire søkefunksjoner. 

5.2.1 Velge kildeenhet 
Dette elementet benyttes for å sette enheten for avspilling eller søk. 

1.  Trykk knappen SØK og søkemenyen vises. 

2. Trykk knappen ESC for å gå til kategorien Tittel.
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Figur 5.2  Kategorien Søk 

3.  Bruk b/B for å velge [INTERN HDD] og trykk deretter ENTER. 

Figur 5.3  Meny for valg av kildeenhet 

4. Bruk b/B for å velge ønsket kildeenhet. 

• INTERN HDD: Spiller av eller søker lagret innhold på den interne harddisken.
• Kildeenhet: Spiller av eller søker sikkerhetskopiert innhold på kildeenheten. 

5. Trykk ENTER for å bekrefte valget. 

Merk! 

• Mens sikkerhetskopiering pågår, kan du ikke søke etter data på sikkerhe
tskopieringsenheten. 

• Ikke kople fra den eksterne USB-enheten mens søk etter 
sikkerhetskopierte data på USB-enheten pågår. Det kan føre til 
funksjonssvikt.  

5.2.2 Søke dato/klokkeslett 
Benyttes for å søke etter innspilte bilder etter dato og klokkeslett. 
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Figur 5.4  Menyen Søke dato/klokkeslett 

1. Velg menyen [Søke dato/klokkeslett] 

2. Bruk knappene v/V/b/B for å velge kolonnen år, måned, dato, time eller minutt og trykk der-
etter ENTER. 

3. Bruk b/B for å angi dato eller klokkeslett. 

4. Trykk ENTER for å bekrefte. 

5. Velg ikonet [Oppdater] og trykk ENTER. 
Søkeresultatet vises i tidstabellen i søkemenyen. 

6. Bruk kanalknappene på frontpanelet for å velge kanalen(e) du vil spille av. 

7. Trykk bB eller ikonet [Spill av (B)] for å starte avspillingen. 
Bildet/bildene vises på hovedmonitoren. 

Figur 5.5  Skjermbildet for avspilling med kontrollpanelet 

8. Trykk STOP (x) for å stanse avspillingen og gå tilbake til søkemenyen. 

9. Trykk på SØK eller ESC for å gå ut av menyen.
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Merk! 

• Innspilte data i tidsgrafikken vises i ulike farger avhengig av type opptak. 
- Blå: opptak ved bevegelsesdeteksjon. 
- Rød: inndatastyrt opptak. 
- Gul: opptak ved bevegelsesdeteksjon. 
- Grå: Ingen innspilling. 

• Bruk ZOOM + knappen for detaljert visning med 6 timers intervaller. 

5.2.3 Søke hendelse 
Søke etter et lagret bilde etter dato og type hendelse. 

Figur  5.6  Menyen Søke hendelse 

1.  Velg menyen [Søke hendelse].

2. Angi år, måned, dato og klokkeslett. 

- v/V/b/B: Flytter til forrige eller neste kolonne eller endrer innstillingen i gjeldende posisjon. 
- ENTER: Velger kolonne eller bekrefte innstillingen. 

3. Velg kanalen for søk etter hendelse ved å trykke ENTER. 

4. Bruk knappene v/V/b/B for å velge [Type hendelse] og trykk deretter ENTER. 

5. Velg ikonet [Søk] og trykk ENTER. 
Menyen for liste over hendelser vises.

Figur 5.7  Liste over hendelser 
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6. Velg innspilte data fra listen over hendelser og trykk bB, klikk [Spill av (B)] eller dobbeltklikk 
de valgte dataene for å starte avspillingen. 
Bildet vises på monitor A.

7. Trykk STOP (x) for å stanse avspillingen og gå tilbake til listemenyen. 

8. Trykk gjentatte ganger på ESC for gå ut av menyen for hendelsessøk. 

5.2.4 Smartsøk 
Du kan søke etter bilder som er innspilt som følge av bevegelsesdeteksjon ved å spesifisere 
betingelsene for bevegelsesdeteksjon. 

Figur 5.8  Liste for systemsøk 

1.  Velg menyen [Smart Search]. 

2. Sett kanalnummer, starttidspunkt, sluttid og følsomhetsalternativer. .

- b/B/v/V: Går til alternativene eller setter det valgte alternativet. 
- ENTER: Velger alternativet eller bekrefter innstillingen. 

Merk! 

Tiden mellom starttid og sluttid settes automatisk til 1 time. 

3. Velg [Sett] i alternativet [Område] og trykk ENTER. 
Bildet fra det valgte kameraet vises. 

4. Sett innstillingen for maskering av hendelser. 
Området veksler mellom aktivert og deaktivert for hver gang du trykker ENTER. 
Klikk på et punkt og dra og slipp endepunktet med musen til høyre for å velge bevegelse. Klikk 
på et punkt og dra og slipp endepunktet med musen til venstre for å velge bort bevegelse. 
Det aktive området indikeres med rødt. 

5. Trykk ESC for å gå ut av Innstilling for maskering. 

6. Velg [Søk] og trykk deretter ENTER. 
Menyen Liste over bevegelsesdeteksjon vises. .
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Figur 5.9  Liste over bevegelsesdeteksjon

7. Velg innspilte data fra Liste over bevegelsesdeteksjon og trykk bB, klikk [Spill av (B)] eller 
dobbeltklikk de valgte dataene for å starte avspillingen. 
Bildet vises på hovedmonitoren. 

8. Trykk STOP (x) for å stanse avspillingen og gå tilbake til Liste over bevegelsesdeteksjon. 

9. Trykk gjentatte ganger på ESC for gå ut av menyen Smartsøk. 

5.2.5 Søke bokmerke  
Søke etter ønsket bilde med et bokmerke som er registrert av bokmerkefunksjonen

1.  Velg menyen [Søk bokmerke]. 

Figur 5.10  Menyen Søke bokmerke 

2. Velg innspilte data fra listen og trykk bB, klikk [Spill av (B)] eller dobbeltklikk de valgte da-
taene for å starte avspillingen. 
Bildet vises på hovedmonitoren. 

3. Trykk STOP (x) for å stanse avspillingen og gå tilbake til menyen Liste over bokmerker. 

4. Trykk ESC for gå ut av menyen Søke bokmerke. 
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Merk! 

• Vil du slette bokmerket fra listen, trykker du knappen CLEAR.
• Sikkerhetskopierte data kan ikke spilles av ved hjelp av bokmerkesøk. 
• Du kan bare registrere et bokmerke under avspilling av én kanal. 
• Du kan ikke registrere et bokmerke under øyeblikkelig avspilling. 

5.3 Tilgjengelige funksjoner under avspilling 

Knapp 

FunksjonSystemets 
kontrollpanel 

Fjernkontroll Frontpanel

Stopp avspilling.

Pause i avspillingen. 

    

Trykk gjentatte ganger for å velge ønsket 
skanningshastighet. (M, MB, MM, 
MMB eller m, mb, mm, 
mmb)

    

Trykk gjentatte ganger for å spille av 
bilde-for-bilde i pausemodus.

Trykk for å spille av bakover eller normalt. 

 +  

Trykk MARKER på ønsket punkt som skal 
merkes under avspilling. Du kan merke 
opptil 15 punkter. 

Merk! 

• Sikkerhetskopi eller eksportdata kan kun spilles av i normal hastighet. 
• Bruker du funksjonen Hopp til forrige bilde, kan det være at systemet 

hopper over et bilde. 
• Flerkanalsavspilling fungerer bare i funksjonen Søke Dato/klokkeslett. 
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5.4 EKSPORT 

Enheten kan kopiere innspilte bilder og lyd manuelt fra den innebygde harddisken til eksterne 
opptaksenheter. 

1. Trykk COPY (Kopier) eller klikk ikonet .
Menyen Eksport vises. 

Figur 5.11  Menyen Eksport 

2. Velg målenheten som det skal eksporteres til. 

3. Velg kanalnummer. 

4. Sett starttidspunkt og sluttidspunkt for kopiering. 

5. Trykk COPY (Kopier) eller klikk ikonet  for å starte eksport.
De eksporterte dataene blir autorisert av enheten innen de lagres, og de kan kun spilles av 
med Archive Player.
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Merk! 

• Du kan også bruke knappen KOPIER på frontpanelet for 
eksportfunksjonen. 
-  DVR-16K/DVR-16L: Trykk på knappene ALT og deretter KOPIER. 
-  DVR-8K/DVR-8L: Trykk bare på knappen KOPIER. 

• Du kan kun eksportere innspilte data i direktesendt modus. 
• Bruker du den eksterne USB-lagringsenheten, må den eksterne USB-

lagringsenheten formateres på denne enheten. For å formatere USM-
minnet på enheten, se 3.24.8 Sikkerhetskopiering. I sikkerhetskopierin
gsmenyen må du velge hvilken enhet som skal formateres, og deretter 
trykket på „Slett media“.

• Kontroller eksportenheten innen du fortsetter. 
• Eksport kan ikke startes mens sikkerhetskopiering er i gang. 
• Du kan vise eksporterte data med det medfølgende Archive Player-

programmet.
• Når du eksporterer innspilte data, eksporteres også lyddata. 
• Når du eksporterer innspilte data, eksporteres også Archive Player-

programmet til mappen [ArchivePlayer] på enheten. Navnet på den 
eksporterte datafilen genereres automatisk som [Channel name_export 
date_export time.exp]. 

• Ikke kople fra USB-enheten mens eksport pågår, det kan føre til 
driftsforstyrrelser. Vil du benytte en enhet som har vært frakoplet, må 
du formatere mediet ved hjelp av alternativet Slett medium. 

• Det vises en advarsel ved følgende tilstander: 
- Hvis starttid og sluttid har samme verdi. 
- Hvis starttiden er senere enn sluttiden. 
- Eksportmediet har utilstrekkelig kapasitet. 
- Hvis du setter en ugyldig tidsangivelse. 

• Et eksternt medium må formateres på denne enheten for å unngå 
driftsforstyrrelser. 

• DVD+RW og DVD-RW plater må initialiseres før bruk. 
• Du kan formatere det eksterne mediet med kategorien 

Sikkerhetskopiering i oppsettmenyen. 
• Eksporttid er begrenset til 16 timer for 1 kanal. For 2 kanaler er dette 8 

timer, 4 kanaler 4 timer osv. Dersom du vil arkivere 16 kanaler samtidig, 
har du en begrensning på 1 time. Dersom du forsøker mer enn 16 timer, 
vises meldingen „Ugyldig tidsområde“.

• Du kan eksportere kundeloggfilen til USB-enheten ved hjelp av 
knappen [Fil(logg)]. Kundeloggfil-navnet er [EksporterLog-eksport 
dato og tid-MAC-adresse.txt]. Når du eksporterer opptaksdata blir 
eksportinformasjonen lagret til kundeloggfilen på DVRens flashminne.
Kundeloggfilen inneholder følgende informasjon.
- DVR-informasjon.
- Startdato og -tidspunkt da operatøren fortok eksporten.
-  Startdato og –tidspunkt for eksportklippet.
-  Sluttdato og –tidspunkt for eksportklippet.
-  Måladresse der operatøren lagret eksportklippet (USB eller DVD/CD 

eller IP [via nettverk])
-  Eksportert(e) kanalnummer(e)
-  Bruker-ID som er logget på systemet når eksporten fant sted.
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6 Control Center

Control Center er nettverksprogrammet for DVR-8K/DVR-8L og DVR-16K/DVR-16L. Denne håndboken 
er basert på DVR-16L (16 kanaler).

Illustrasjonene kan variere avhengig av operativsystemet. Illustrasjonene i denne håndboken er 
basert på Windows XP.

Merk!

Ikke bruk andre applikasjoner sammen med dette Control Center-
programmet. Det kan resultere i utilstrekkelig minnekapasitet og 
driftsforstyrrelser i klientprogrammet.

6.1 Minimumskrav for PC

x  Operativsystem: Windows 2000 eller høyere, DirectX 8.1 eller høyere.

x Prosessor: Intel Pentium III eller høyere, AMD Athlon med 800 MHz eller høyere.

x  RAM: 512 MB eller mer.

x Videokort: AGP VGA med 64 MB Video RAM eller høyere.

Anbefalte systemkrav for PC

• OS: Windows XP
• Prosessor: Intel Pentium IV
• RAM: 512 MB
• Videokort: AGP VGA med 128 MB Video RAM

6.2 Installere Control Center

1.  Sett inn CD-platen med Divar MR PC-programmet og installasjonsveiviseren starter automatisk.
Hvis veiviseren ikke starter automatisk på datamaskinen, må installasjonsprogrammet startes 
manuelt.

2.  Kjør installasjonsfi len og installer programmene på datamaskinen ved å følge instruksjonene i 
installasjonsveiviseren.

3. Når installasjonen er fullført fi nner du programmene under Start-menyen på skrivebordet.

Merk!

Programmene [Divar MR Alarm Notifi er (Alarm Notifi er)] og [Divar MR 
Archive player (Archive Player)] installeres samtidig med installasjonen av 
Control Center.

6.3 Kople til DVR-enheten

6.3.1 Registrere stedsnavnet
Du bør registrere et stedsnavn for å kontrollere DVR-enheten via Control Center-programmet.

1.  Dobbeltklikk ikonet [Divar MR Control Center] for å starte Control Center. Menyen vises.

2.  Velg [Verktøy] > [Tilkoplingsinformasjon].
Menyen med liste over tilkoplinger vises.
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Figur 6.1  Vindu med liste over tilkoplinger

3. Velg [Legg til] og menyen for oppsett av tilkoplinger vises.

Figur 6.2  Vindu for oppsett av tilkoplinger

4. Angi stedsnavnet, IP-adressen og portnummeret.

- Stedsnavn: Gi en beskrivelse av stedet.
- IP-adresse: Angi IP-adressen eller URL for DVR.
- Port: Angi portnummeret for DVR. Angir du ikke noe portnummer, settes det standard 

portnummeret.
5. Klikk [OK].

Figur 6.3  Vindu med liste over tilkoplinger

6. Klikk [OK] for å bekrefte innstillingene.
Det registrerte navnet vises.
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Merk!

Har du angitt servernavnet istedenfor IP-adressen, må du sette opp DDNS-
konfi gurasjonen korrekt på serveren.

6.3.2 Logg på bruker
1.  Velg det registrerte stedsnavnet og høyreklikk med musen.

2. Velg [Logg på bruker].

3. Skriv inn bruker-ID og passord.

- ADMINISTRATOR: Fulle tilgangsrettigheter uten begrensninger.
- Avansert bruker: Bruker modusene direktesendt og søk.
- Normalbruker: Bruker kun direktesendt visning.

Figur 6.4  Vinduet fjernpålogging

4. Velg [OK] og hovedbildet for [Divar MR Control Center] aktiveres.

• Dersom noen er logget på DVR-enheten med bruk av Admin-ID, kan du ikke logge deg på med 
bruk av Admin-ID.

• Vil du logge deg ut, høyreklikker du med musen på stedsnavnet og velger [Logg ut bruker].

• Opptil 5 brukere kan kople seg opp til DVR-systemet med bruk av Control Center-programmet, 
slik som vist nedenfor.

Bruker Bruker 1 Bruker 2 Bruker 3 Bruker 4 Bruker 5
Bruker 1 Admin Avansert Normal Normal Normal
Bruker 2 Avansert Avansert Normal Normal Normal
Bruker 3 Normal Normal Normal Normal Normal
Bruker 4 Admin Normal Normal Normal Normal
Bruker 5 Avansert Normal Normal Normal Normal
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6.4 Hovedskjermbildet for DVR Control Center-programmet

Figur 6.5  Hovedskjermbildet for DVR Control Center-programmet

1.  Programmeny

• Fil 
- Avslutt: Avslutter programmet.

• Vis 
- Skjermmeny

> Kanalnummer: Viser eller skjuler kanalnummeret i kanalvinduet.
> Navn på nettsted: Viser eller skjuler stedsnavnet i kanalvinduet.
> Kameranavn: Viser eller skjuler kameranavnet i kanalvinduet.
> Avspillingstid: Viser eller skjuler dato/klokkeslett for avspillingsdata i kanalvinduet.
> Velg alle: Viser alle OSD-alternativer i kanalvinduet.

- Sekvens (holdetid): Velger sekvensens varighet: 5 sekunder, 10 sekunder, 15 sekunder 
eller 20 sekunder.

- Videostørrelse: Velger bildestørrelsen: 100 %, 150 % eller 200 %.
- Språk: Velger språk for Control Center-programmet.

• Verktøy
- Tilkoplingsinformasjon: For registrering av et stedsnavn.

• Hjelp
- Informasjon om Divar MR Control Center: Viser informasjon om versjonen av Control 

Center.

2.  Ikoner for modusvalg

•  Direktesendingsmodus 
- Kameravisning: Du kan se bildene og informasjonen fra overvåkingskameraet i vinduet/

vinduene.
- Panorer/Skråstill/Zoom: Du kan kontrollere PTZ-kameraene.
- Loggvisning: Viser systemlogglisten.
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• Søkemodus 
Du kan søke etter de innspilte dataene, slik som vist nedenfor.
- Søke dato/klokkeslett (se ”6.6.1 Bruke funksjonen Søke dato/klokkeslett”).
- Søke hendelse (se ”6.6.2 Bruke funksjonen Søke hendelse”).
- Søk bokmerke (se ”6.6.3 Bruke funksjonen Søke bokmerke”).
- Smart Search (se ”6.6.4 Bruke funksjonen Smart Search”).

• Fjernoppsettmodus 
Du kan sette konfi gurasjonen for enheten.
- Kamera / skjerm  (se “6.7.1 Oppsett for kamera / visning”)
- Tidsplan (se “6.7.2 Oppsett for tidsplan”)
- Hendelse (se “6.7.3 Oppsett for hendelse”)
- Netzwerk (se “6.7.4 Oppsett for nettverk”)
- System  (se “6.7.5 Systemoppsett”)

3.  Fjerneksportion

Klikk for å vise oppsprettvinduet. (Se “6.8 Innstillinger for fjerneksport”)

4.  Ikoner for valg av skjermmodus

Når du klikker på ikonet, skifter skjermen til flerbildevisning. Klikker du på ikonet en gang til, 
skifter skjermen sekvensielt.

Du kan se vinduet/vinduene med direktesending i fullskjermmodus. For å gå tilbake til normalt 
skjermbilde, høyreklikker du med musen.

5.  Sekvensikon

Viser alle kanalene i rekkefølge. Du kan ikke bruke sekvensmodus i 16 bilders visningsmodus.

6.  Informasjonsvindu

Viser gjeldende dato og klokkeslett, brukerinformasjon og status for resterende 
lagringskapasitet på harddisken for det valgte stednavnet.

 
Figur 6.6  Informasjonsvindu
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6.5 Direktesendingsmodus

6.5.1 Bruke kameravisning
1. Velg kategorien [Kameravisning] i Direktesendingsmodus.

2.  Velg det registrerte stedsnavnet og dobbeltklikk med venstre museknapp eller klikk 
plusstegnet for det registrerte stedsnavnet.

3.  Velg [Kameraer] og dobbeltklikk med venstre museknapp eller klikk plusstegnet.

Figur 6.7  Vinduet Control Center

4. Velg nummeret for kanalen du vil se.

5. Klikk kanalnummeret og dra og slipp det til posisjonen for direktesending.
Velger du [Kameraer] og drar og slipper det til et vindu for direktesending, vises alle kanalene.

6. Direktesendt bilde vises i det valgte vinduet.

Figur 6.8  Vinduet kameravisning

7. Gjenta trinn 3-5 for å aktivere andre direktesendte vinduer.

Merk!

• Konfi gurasjonen for kameravisningen settes bare første gangen. Denne 
konfi gurasjonen blir lagret og vises på samme måte neste gang.

• Ingen lyd tilgjengelig I live-modus, bare ved avspilling.
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6.5.2 Bruke vindu for direktesending
Spille av lagrede data

A

B
C

DE

Figur 6.9  Vinduet kameravisning

1. Velg visningsvinduet for kameraet.

2. Velg dato/klokkeslett.
Datoen vises med blå skrift hvis det er innspilte data tilgjengelig.

3. Velg starttiden for avspilling.
Bruker du tidslinjen for å søke etter starttiden, kan du bruke ikonene zoom inn/ut for mer 
detaljert søk (4 trinn).

4. Ikon for valg av avspillingshastighet og demping av høyttalere.

5. Start avspillingen ved hjelp av kontrollknappene.

Merk!

• Ønsker du ikke å spille av med lyd, klikker du høyttalerikonet for å slå av 
lyden.

• Du kan ikke bruke avspillingsfunksjonen hvis du er logget på med 
Normalbruker-ID.

6.5.3 Bruke funksjonene Panorer/Skråstill/Zoom
Du kan kontrollere PTZ-kameraene via nettverket.

Figur 6.10  Vinduet Panorer/Skråstill/Zoom
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1. Velg vinduet for PTZ-kamerakanalen i modus for kameravisning.

2. Velg kategorien Panorer/Skråstill/Zoom.

3. Bruk knappene på den virtuelle fjernkontrollen for å kontrollere PTZ-kameraet.

Knapp Funksjon

Brukes for å panorere/skråstille kameraet.

 

Bekrefter forvalgsposisjon og setter et 
menyalternativ i PTZ-kameraet.

  (ZOOM) 
Justerer kameraets zoomfunksjon.

  (FOCUS)
Justerer et kameras fokus manuelt.

  (IRIS)
Justerer kameraets iris manuelt.

 
Viser det valgte forvalgsnummeret.

 
For å angi forvalgsnummeret.

Registrerer forvalgte posisjoner.

Beveger kameraet til den forhåndsinnstilte 
posisjonen.

Sletter en lagret forvalgsposisjon.

Starter en forhåndsvalgt tur.

Viser oppsettmenyen for PTZ-kameraet.

Tabell 6.1  Tabell over den virtuelle fjernkontrollens knappefunksjoner

Merk!

• Dersom noen kontrollerer et PTZ-kamera ved bruk av DVR-enheten, kan 
ikke du bruke PTZ-funksjonene og vice versa.

• Du kan ikke bruke PTZ-funksjonen hvis du er logget på med 
Normalbruker-ID.

Registrere forvalgsposisjoner

1. Beveg kameraet til ønsket punkt ved hjelp av v/V/b/B.

2. Klikk ikonet [SETT].

3. Velg forvalgsnummeret du vil registrere.

4. Klikk  ikonet.

 Posisjon og tilhørende nummer lagres.

5. Gjenta trinn 1-4 for å legge til ytterligere posisjoner.
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Merk!

Forvalgsområdet er fra 0 til 255 på denne enheten. Det faktiske 
forvalgsområdet kan variere avhengig av PTZ-kameraene.

Endre et bilde til en forvalgsposisjon 

Følgende funksjon er bare tilgjengelig med kameraer utstyrt med forvalgsfunksjonen.

Forvalgsfunksjonen gjør at PTZ-kameraet beveger seg til den forhåndsinnstilte posisjonen.

Du må på forhånd ha programmert forvalgsposisjoner for PTZ-kameraet.

1. Klikk ikonet [Flytt].

2. Bruk talltastene for å angi nummeret for den lagrede forvalgsposisjonen og klikk  ikonet. 

 Kameraet beveger seg til den forhåndslagrede posisjonen og bildet fra kameraet i den 
posisjonen vises på monitoren.

Slette forvalgsposisjoner

Du kan slette en lagret forvalgsposisjon.

1. Klikk ikonet [SLETT].

2. Bruk talltastene for å angi nummeret for den lagrede forvalgsposisjonen og klikk  ikonet. 

 Det lagrede posisjonen slettes.

Gå gjennom forvalgsposisjonene

Du kan gå gjennom alle forvalgsposisjoner.

1. Klikk ikonet [TUR].
Alle registrerte forvalgsposisjoner i kameraet velges og bildene fra kameraets posisjoner vises i 
det aktive vinduet.

2. Du kan stoppe gjenomgangen ved å klikke [TUR].

Sette opp PTZ-kameraer

Du kan endre innstillingene for PTZ-kameraer ved hjelp av de enkelte elementene i menyen.

1. Klikk ikonet [OPPSETT].
OPPSETTMENYEN vises i vinduet.

2. Bruk pilen og ikonet  for å sette alternativene.

Merk!

Referer til håndbøkene for PTZ-kameraet for ytterligere detaljer.
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6.5.4 Bruke loggvisningsfunksjonen
Du kan se systemets loggliste for de valgte stedsnavnene via nettverket i kategorien Fjernoppsett.

1. Velg kategorien Loggvisning.
Menyen Loggsøk vises.

Figur 6.11  Vinduet for loggsøkmenyen

2. Klikk datoikonet og velg dato for loggsøket.
(De valgbare dagene vises med blå tekst).

Figur 6.12  Vinduet for valg av dato

3. Klikk søkeikonet.
Systemloggen vises i listen.
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Figur 6.13  Vinduet med systemets loggliste

6.6 Søkemodus

Du kan søke dataene for et valgt stedsnavn via nettverket i kategorien Fjernoppsett.

6.6.1 Bruke funksjonen Søke dato/klokkeslett
Benyttes for å søke etter innspilte bilder ved å spesifisere dato og klokkeslett.

Figur 6.14  Vinduet Søke dato/klokkeslett

1. Velg kategorien [Søke dato/klokkeslett].

2. Klikk datoikonet og velg dato for loggsøket (valgbare datoer vises i blått).

3. Velg kanalvinduet du vil se.
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Kryss av i denne boksen hvis du 
vil se vinduene for alle kamer-
akanalene.

Viser det valgte kameranummeret.

Figur 6.15  Vinduet for valg av kamerakanal

4. Bruk tidslinjen og alternativboksene for klokkeslett for å søke etter innspilte data.

Figur 6.16  Vinduet Søke etter innspilte data

5. Spill av dataene du har søkt ved hjelp av avspillingsknappene.

Figur 6.17  Avspillingsknapper

6.6.2 Bruke funksjonen Søke hendelse
Søke etter et lagret bilde etter dato og type hendelse.

Figur 6.18  Vinduet for søke hendelse

1. Velg kategorien Søke hendelse.

2. Klikk datoikonet og velg dato.
(De valgbare dagene vises i blått.)

3. Velg kamerakanal for hendelsessøk.

4. Søk etter type hendelse.

5. Klikk søkeikonet.
Hendelseslisten vises.
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6. Velg hendelse fra hendelseslisten.

7. Du kan spille av dataene du har søkt ved hjelp av avspillingsknappene.

6.6.3 Bruke funksjonen Bokmerkesøk
Søke etter bildet med et registrert bokmerke ved hjelp av bokmerkefunksjonen.

Figur 6.19  Vinduet for bokmerkesøk

1. Velg kategorien Bokmerkesøk.

2. Klikk søkeikonet.
Alle bokmerkedata vises i listen.

3. Velg data fra listen.

4. Spill av dataene du har søkt ved hjelp av avspillingsknappene.

6.6.4 Bruke funksjonen Smart Search
Du kan søke etter bilder som er innspilt som følge av bevegelsesdeteksjon ved å spesifisere 
betingelsene for bevegelsesdeteksjon.

Figur 6.20  Vinduet for Smart Search

1. Velg kategorien Smart Search.
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2. Klikk datoikonet og velg dato.
(De valgbare dagene vises i blått.)

3. Velg kamerakanal.

4. Velg starttidspunkt ved hjelp av tidslinjen.

Figur 6.21  Velg starttidspunktet

5. Velg sluttidspunktet.

6. Velg nivået og området for bevegelsesdeteksjon i skjermbildet ved hjelp av musen.

Sletter det valgte området.

Velger hele området.
Figur 6.22  Vindu for innstilling av følsomhetsnivå

Valgt område er innenfor det 
røde rammen.

Figur 6.23  Velg bevegelsesområdet

7. Klikk søkeikonet.
Dataene fra Smart Search vises.
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Figur 6.24  Listen over dataene du søker

8. Velg kanal fra listen.

9. Du kan spille av dataene du har søkt ved hjelp av avspillingsknappene.

6.7 Modus for fjernoppsetting

Du kan sette opp DVR-enheten for et valgt stedsnavn via nettverket i kategorien Fjernoppsett.

6.7.1 Oppsett for kamera / visning

Figur 6.25  Vinduet for oppsett av kamera / visning
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Kamerainnstillinger

Figur 6.26  Vinduet for kamerainnstillinger

1. Velg en kanal for å gjøre innstillinger.
Ønsker du å blokkere en kanal fra andre brukere, krysser du av for alternativet Skjult. 

2.  Skriv inn det nye kanalnavnet.

3.  Velg inngang for lydkanalen.

4. Sett PTZ-kontrollalternativene.

• COM-port: Velg den tilkoplede dataporten for RS-422/485-terminalen på bakpanelet.
• Kontroll-ID: Velg PTZ-kameraets ID fra 0 til 255. Bruk samme innstilling som på PTZ-

kameraet.
• Protokoll: Velg protokollen som støttes av PTZ-kameraet.
• Baud-hastighet: Velg kommunikasjonshastigheten (1200, 2400, 4800, 9600, 19200 eller 

38400).
5. Sett alternativene for bevegelse.

• Følsomhet: Sett følsomhetsgraden for kameraets område for bevegelsesdeteksjon. 
Følsomheten kan justeres fra 0 til 10.

• Alarm ut: Velg nummeret på ALARM I/O-porten for det utgående alarmsignalet når det 
detekteres en bevegelse.

• Område: Velg ønsket området for bevegelsesdeteksjon i skjermbildet med forhåndsvisning 
ved hjelp av musen. Klikk på et punkt og dra og slipp endepunktet med musen for å velge 
bevegelsesområdet.

Merk!

• Ønsker du å vise rutenettet, krysser du av for alternativet [Vis rutenett]. 
• Ønsker du å velge hele området, klikker du knappen [Velg alt] eller klik-

ker knappen [Slett alt] for å avbryte det valgte området.
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Innstillinger for kontinuerlig opptak

1. Klikk knappen [Opptak].
Vinduet for oppsett av kontinuerlig opptak vises.

Figur 6.27  Vinduet for innstillinger for kontinuerlig opptak

2. Sett hvert alternativ ved hjelp av musen (se “3.19.4 Kontinuerlig innspilling”).

3. Klikk [OK]-knappen for å bekrefte innstillingene.

Innstillinger for øyeblikkelig opptak

1. Klikk knappen [Øyeblikkelig opptak].
Vinduet for oppsett av øyeblikkelig opptak vises.

Figur 6.28  Vinduet for innstillinger for øyeblikkelig opptak

2. Sett hvert alternativ ved hjelp av musen (se “3.19.5 Øyeblikkelig opptak”).

3. Klikk [OK]-knappen for å bekrefte innstillingene.
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Innstillinger for inndatastyrt opptak

1. Klikk knappen [Inngang opptak].
Vinduet for oppsett av inndatastyrt opptak vises.

Figur 6.29  Vinduet for innstillinger for inndatastyrt opptak

2. Sett hvert alternativ ved hjelp av musen (se “3.19.6 Inndatastyrt opptak”).

3. Klikk [OK]-knappen for å bekrefte innstillingene.

Innstillinger for innspilling ved bevegelsesdeteksjon

1. Klikk knappen [Bevegelse opptak].
Vinduet for oppsett av innspilling ved bevegelsesdeteksjon vises.

Figur 6.30  Vinduet for innstillinger for innspilling ved bevegelsesdeteksjon

2. Sett hvert alternativ ved hjelp av musen (se “3.19.7 Innspilling ved bevegelsesdeteksjon”).

3. Klikk [OK]-knappen for å bekrefte innstillingene.
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Skjerminnstilling

Figur 6.31  Vinduet for skjerminnstillinger

1. Sett alternativene for skjermmenyen (OSD).

2. Sett alternativene for monitor A.

3. Sett alternativene for monitor B.

6.7.2 Oppsett for tidsplan

Figur 6.32  Vinduet for oppsett for tidsplan

1. Velg en ukedag.

2. Kryss av for ønsket opptaksalternativ.

• Grå: Ingen planlagte opptak 
• Blå (Kontinuerlig innspilling): Innspilling starter automatisk fra det forhåndsinnstilte 

tidspunktet. 
• Rød (Inndatastyrt opptak): Innspilling starter automatisk når inndata aktiveres innenfor en angitt 

tidsperiode. 
•  Gul (Innspilling ved bevegelse): Innspilling starter automatisk når bevegelse detekteres 

innenfor en angitt tidsperiode. 
-  Grønn (Innspilling ved inndata + bevegelse): Innspilling starter automatisk når inndata 

aktiveres eller bevegelse detekteres. 
•  Blå+Rød (kontinuerlig+hendelsesopptak): Opptaket starter automatisk på et forhåndsinnstilt 

tidspunkt. Når input aktiveres innenfor et tilordnet tidspunkt, endre kontinuerlig opptaksmodus 
til hendelsesopptaksmodus, og opptaket starter automatisk.

•  Blå+gul (kontinuerlig + bevegelsesstyrt opptak): Opptak starter automatisk på forhåndsinnstilt 
tidspunkt. Når bevegelse registreres innenfor det angitte tidspunktet, endres kontinuerlig 
opptaksmodus til bevegelsesstyrt opptaksmodus, og opptak starter umiddelbart.

•  Blå+Grønn (kontinuerlig+input+bevegelsesopptak): Opptaket starter automatisk fra det 
forhåndsinnstilte tidspunktet. Når input aktiveres eller bevegelse er blitt registrert, ende 
kontinuerlig opptakssmodus til bevegelsesopptaksmodus, og opptaket starter automatisk.

3. Velg kanalen du vil fastsette tidspunkt for.
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4. Klikk tidscellen for starttidspunktet og dra og slipp for å velge en tidsblokk.

eller
Klikk tidscellen for starttidspunktet for en kanal og dra og slipp over de ulike kanalene for å 
velge en tidsblokk for flere kanaler samtidig.

Fargen på cellene endres.

Kopiere innstillinger for tidsplan

Figur 6.33  Vinduet for innstillinger for kopiering av tidsplan

1. Velg kildedagen som skal kopieres.

2. Velg destinasjonsdagen blant alternativene dag, ukedag eller helg.

3. Klikk knappen Kopier for å kopiere tidsplanen.

Innstillinger for dager som skal unntas

Figur 6.34  Vinduet for innstillinger for dager som skal unntas

1. Kryss av for alternativet Dager unntatt.

2. Velg datoen du vil sette som dag som skal unntas

3. Kryss av for ønsket opptaksalternativ.

4. Velg kanalen du vil fastsette tidspunkt for.

5. Klikk tidscellen for starttidspunktet og dra og slipp for å velge en tidsblokk.

eller

Klikk tidscellen for starttidspunktet for en kanal og dra og slipp over de ulike kanalene for å 
velge en tidsblokk for flere kanaler samtidig.

Fargen på celleblokken endres.



Digital videoopptaker     Control Center | no  103

Bosch Security Systems  Brukerhåndbok F01U | 2.0 | 2008.12

6. Skriv inn navnet på dagen som skal unntas.

7. Klikk knappen Legg til for å legge til innstillingene.
Datoen for dagen som skal unntas legges til listen.
Ønsker du å slette den lagrede datoen over dager som skal unntas, velger du datoen fra listen 
og klikker Slett-knappen.

6.7.3 Oppsett for hendelse

Figur 6.35  Vinduet for oppsett for hendelse

1. Sette alternativene for hendelse.

• Inngang: Viser nummeret for ALARM I/O-porten.
• Inngangstype: Status for alarmen kan settes til enten N.O. (Normalt åpen) eller N.C. 

(Normalt lukket).
• Tilkoplet kamera: Velg kanalen for det tilkoplede kameraet ifølge ALARM I/O-porten.
• Alarm ut: Velg alarmutgangsnummeret for reléutgangsterminalen for utgående alarmsignal.
• Forhåndsinstilt: Ved forhåndinnstilt nummer. Når input aktiveres beveger kameraet seg 

til den valgte forhåndsinnstilte posisjonen, og bildet av kameraet I den stillingen vises på 
monitoren.

2. Sette alternativer for [Alarmbekreftelse].

• Alarm av: Sett alternativene “Manuelt” eller “Tid etter alarm” til Av.
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6.7.4 Oppsett for nettverk

Figur 6.36  Vinduet for oppsett for nettverk

TCP/IP-innstillinger

Innstilling av alternativene [DHCP], [IP-adresse], [Subnet-maske], [Gateway], [Primær DNS] og 
[Sekundær DNS] og [Fjernklient portnummer] er ikke tilgjengelig i klientprogrammet. Du kan sette 
disse alternativene i systemmenyen for DVR-enheten.

• HTTP portnummer: Angi HTTP-portnummeret.

• Båndbreddebegrensning: Angi båndbredden for å regulere datatrafi kken.

E-postinnstillinger

Sette innstillingene for e-post.

• Melding: Hvis du krysser av for alternativet melding, varsles brukeren per e-post om enhetens 
driftsinformasjon, i henhold til innstillingene for melding.

• TLS: Kryss av hvis du benytter TLS (Transport Layer Security).

• SMTP-server: Angi adressen til SMTP-serveren. 

• SMTP-port nr.: Angi SMTP-portnummeret. Vanligvis er TCP-porten som benyttes for SMTP, 25. 
Det kan imidlertid i enkelte tilfeller være bedre å endre dette portnummeret for ytterligere 
fl eksibilitet eller sikkerhet. Om ønskelig kan du endre portnummeret (1 ~ 65535).

• Brukernavn: Skriv inn brukernavnet.

• Passord: Angi passordet.

• Postadresse (1~3): Skriv inn e-postadressen. Du kan angi opptil 3 e-postadresser.

Merk!

Innstillingene for [SMTP-server], [SMTP-port nr.], [Brukernavn] og 
[Passord] er valgfritt. DVR-enheten kan sende e-post direkte uten bruk 
av en SMTP-server eller MTA (message transfer agent). I visse tilfeller 
bør alle e-poster videresendes til en spesifikk SMTP-server. I slike 
tilfeller spesifiseres serververtsnavnet eller IP-adressen. For ytterligere 
detaljer om oppsett av SMTP, spør din nettverksadministrator og/eller e-
posttjenesteleverandøren.
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Melding 

Sette meldingsalternativene.

• Sensor på: Sender en e-post når alarminndata er aktivert.

• Videosignalfeil: Sender en e-post når et videosignal fra kameraet er stoppet grunnet frakopling 
av kabel eller driftsforstyrrelser i et kamera.

• Detekt bevegelse: Sender en e-post når bevegelsesdeteksjon er aktivert.

• Strøm På/Av: Sender en e-post når strømmen slås på eller av.

• Disk full: Sender en e-post når harddisken er full.

• Admin-passord endret: Sender en e-post når administratorpassordet er endret.

DDNS

• Bruker-ID: Skriv inn det registrerte DDNS-brukernavnet.

• Passord: Skriv inn brukerpassordet [Bruker-ID].

Merk!

DDNS-funksjonen betjenes ved bruk av en TCP 8245-port med ”No-IP” 
(http://www.no-ip.com/).
I tilfelle DVR benyttes i nettverkssystemet med en brannmur. Åpne TCP 
8245-porten slik at DDNS-data kan passere brannmuren. For ytterligere 
detaljer om oppsett av brannmur, spør din nettverksadministrator og/eller 
nettverksleverandøren. 

Nødssituasjon

• Melding: Varsler Alarm Notifi er om enhetens driftsinformasjon, i henhold til 
meldingsinnstillingene.

• IP-adresse, Port: Angi IP-adressen og portnummeret for Alarm Notifi er-programmet som er 
installert på PCen. Fabrikkens standardport for denne funksjonen er 9002. Det kan imidlertid 
i enkelte tilfeller være bedre å endre dette portnummeret for ytterligere fl eksibilitet eller 
sikkerhet. Om ønskelig kan du endre portnummeret (1025 ~ 65535). Du kan sette opp opptil 9 
IP-adresser og portnummer.

6.7.5 Systemoppsett

Figur 6.37  Vinduet for systemoppsett
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Innstillinger for dato/klokkeslett

Sette alternativene for dato og klokkeslett.

• NTP: Kryss av hvis du benytter NTP (Network Time Protocol) serveren for å justere klokkeslettet.

• Datoformat: Velg datoformatet som skal vises.

• Tidssone: Innstillingene for dette alternativet er ikke tilgjengelig i Control Center-programmet.

• Privat tidsserver: Velg tidsserver.
DVR-enheten vil innhente gjennomsnittlig klokkeslett fra 5 offentlige servere (time.nist.gov, 
time-a.nist.gov, time-b.nist.gov, ntp.nasa.gov, clock.isc.org).

• Privat server: Angi IP-adressen eller vertsnavnet til den private tidsserveren.

• Synk. intervall: Du kan sette synkroniseringsintervallet med NTP-tidsserveren til 1 dag, 1 time, 
1 uke eller 1 måned.

• Sommertid: Kryss av hvis du bruker sommertidsfunksjonen.

- Start: Velg startdato for sommertid.
- Slut: Velg sluttdato for sommertid.

Harddisk

• Overskriv: Velger opptakstype for overskrivning (Av, Normal partisjon, Hendelsespartisjon eller 
Alt). Denne funksjonen er bare mulig når den valgte harddisktypen er utskrevet.

• Full advarsel: Når harddisken er full vises en advarsel.

• Hendelsespartisjon: Setter hendelsespartisjonens kapasitet for hendelsesstyrt innspilling. 

Logg ut

• Automatisk utlogging: Setter utloggingstidspunktet. Du kan sette tiden for automatisk 
utlogging til 5 min., 10 min., 30 min. eller 60 min.

Lydinnstillinger

Velge alternativer for summeren.

• Tastetone: Lager en lyd når du betjener knappene. 

• Sensorsummer: Lager en lyd når inndata aktiveres.

• Bevegelsessummer: Lager en lyd når en bevegelse detekteres.

• Systemsummer: Lager en lyd når en kjølevifte ikke er aktivert eller harddisken har en ugyldig 
sektor.

Innstillinger for oppdatering

Sette innstillingene for oppdatering.

• Element: Velger elementene som skal oppdateres.

- PTZ-protokoll: Sett oppdatering for PTZ-protokoll.
- Programvare system: Sett oppdatering for systemprogramvare.

• Metode: Velger oppdateringsmetode.

- USB: Oppdaterer fra en USB-minnepinne.
- Nettverk: Oppdaterer fra oppdateringsserveren.

• Oppdateringsserver: Angi IP-adressen til oppdateringsserveren.

Merk!

Kan du ikke oppdatere fra oppdateringsserveren, må du kontrollere TCP/IP-
alternativet og IP-adressen for oppdateringsserveren.
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Brukerinnstillinger

Legg til bruker 

Du kan legge til brukere.

1.  Klikk knappen ”Legg til”. Vinduet med brukerinnstillingene vises.

2. Skriv inn bruker-ID og passord.

3. Angi passordet en gang til for å bekrefte.

4. Velg brukernivå og klikk ”OK” for å bekrefte valget.

Endre en registrert bruker

Du kan endre Bruker-ID, passord eller brukernivå.

1.  Velg bruker-ID og klikk ”Endre”-knappen.

2.  Endre bruker-ID, passord eller brukernivå og klikk deretter ”OK” for å bekrefte valget.

Slette registrert bruker

1. Velg bruker-ID du vil slette.

2. Klikk knappen “Slett”.

6.8 Innstillinger for fjerneksport

Du kan kopiere innspilte bilde- lyddata fra DVR-enheten til en datamaskin. Denne funksjonen er tillatt 
for administrator og avanserte brukere.
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• Stedsnavn: Viser det valgte stedsnavnet.

• Kanal: Velg en eller fl ere kanaler for eksport av data. Du kan velge mer enn en kanal. Klikk på 
-ikonet for å velge eller velge bort alle kameraer.

• Lyd: Velg På eller Av for å eksportere lyddata.

• Start: Angi startdato/-tidspunkt for kopieringen.

• Slutt: Angi sluttdato/-tidspunkt for kopieringen.

• Lagre I: Viser aktuell mappe for lagring av eksportdata. Du kan velge (eller opprette) mappen 
på datamaskinen der de eksporterte dataene skal lagres. Standard lagringsmappe er “C:\
Program Files\Bosch Security Systems\Divar MR\Exports”. Dersom du vil endre mappe for de 
lagrede dataene, klikk på -ikonet og velg den nye mappen.

• Navn: Angi fi lnavn for eksportdataene. Dersom du ikke angir noe fi lnavn, brukes 
standardnavnet CHx_start_time.exp.

• Datatype: Du kan velge mellom fi lformatene “Native [*.exp]” og “AVI”. Native-fi len lagres med 
fi letternavnet “*.exp”, og AVI-fi len lagres med fi letternavnet “*.avi”. Den lagrede “*.exp”-fi len 
kan avspilles ved hjelp av programmet Divar MR Archive Player, og “*.avi*-fi len kan spilles av 
ved hjelp av Windows Media Player eller andre “.avi”-fi lavspillere.

• Eksport: Klikk for å starte eksport av data med de valgte eksportinnstillingene.

• Avbryt: Klikk for å avbryte eksport av data.

• Avslutt: Klikk for å lukke vinduet.

Hvordan eksportere data

1.  Angi kanalalternativene. Du kan velge mer enn en kanal.

2. Angi alternativene for startdato/-tidspunkt.

3. Angi alternativene for sluttdato/-tidspunkt.

4. Velg mappe på datamaskinen for lagring av eksportdata.

5. Angi navn på de eksporterte dataene.

6. Velg dataformat.

7. Klipp på knappen Eksporter for å begynne eksporten.
Eksportstatus vises I statuslinjen.

8. Klikk på Avslutt-knappen for å gå ut av vinduet.

Merknader:

• The exported data file name is made as the [Kanalnummer_Angitt navn.
exp (eller “avi”)]. 

• Dersom du ikke tilordner eksportmappe, settes eksportmappen til stan-
dardmappen, og undermappe vil bli opprettet med startdato.

• Dersom du logger ut fra nettverksklienten, blir eksportsekvensen avs-
luttet.

• Dersom eksportdatastørrelsen er større enn den tilgjengelige plassen 
på datamaskinen, vises en varselmelding, og du kann ikke eksportere 
dataene.

• Dersom du angir et tidspunkt for dataene som ikke finnes, blir ikke eks-
portfunksjonen aktivert.

• Advarselsmeldingen vises for tilstandene som vises nedenfor.
- Når startdata/-tidspunkt og sluttdato/-tidspunkt er identiske.
- Når startdato/-tidspunkt er senere enn sluttdato/-tidspunkt.

• Dersom du går ut av vinduet under eksporten, blinker eksportikonet til 
eksporten er avsluttet og vinduet “Eksport fullført” vises.
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7 Ytterligere programmer

7.1 Programmet Alarm Notifier

Hvis du setter Melding i Nødssituasjonsalternativet til På, sender systemet en melding i henhold til 
innstillingene for meldingsalternativet i oppsettmenyen (se ”3.23.3 Melding”).

1.  Dobbeltklikk ikonet [Divar MR Alarm Notifi er (Alarm Notifi er)] for å starte Emergency Agent-
programmet.
Ikonet for [Alarm Notifi er] vises i systemfeltet nederst til høyre i skjermbildet.

Figur 7.1  Ikonet Alarm Notifier i systemfeltet

2.  Når det inntreffer en meldingsfunksjon vises en melding nederst til høyre i skjermbildet.
Meldingsboksen vises i 5 sekunder.

Figur 7.2  Meldingsboksvinduet

3. Les meldingen.

4. Klikk meldingsboksen innen 5 sekunder for å vise vinduet [Divar MR Alarmvarsel - Mottatte 
meldinger].

eller

Høyreklikk programikonet i systemfeltet og velg alternativet [Kontroller meldingsboks] for å 
vise vinduet [Divar MR Alarmvarsel - Mottatte meldinger].

5. Du kan kontrollere alle temaene for mottatte meldinger.

6. Klikk knappen  for å lukke vinduet [Divar MR Alarmvarsel - Mottatte meldinger].
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7.2 Hovedskjermbildet for Alarm Notifier

a b c

d e f g h i

Figure 7.3  Hovedskjermbildet for Emergency Agent

a Viser meldingstype.

b Viser IP-adressen.

c Viser dato og klokkeslett for mottak.

d Viser vinduet for portinnstillinger.

e Viser søkevinduet.

f Oppdaterer listen med mottatte meldinger.

g Detaljert visning av mottatt melding.

h Sletter de valgte meldingene fra listen.

i Lukker vinduet [Divar MR Alarmvarsel - Mottatte meldinger].
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7.2.1 Portinnstilling

Figur 7.4  Vindu for portinnstilling

1.  Klikk på knappen .
Alternativvinduet vises.

2. Angi portnummeret for Emergency Agent-porten. Standardporten er 9002.
Det kan imidlertid i enkelte tilfeller være bedre å endre dette portnummeret for ytterligere 
fl eksibilitet eller sikkerhet. Om ønskelig kan du endre portnummeret (1025 ~ 65535).

3. Klikk på knappen OK for å lukke.

7.2.3 Søke melding

Figur 7.5 Vinduet for Søke melding

1.  Klikk  knappen.
Vinduet Søke melding vises.

2. Velg søkemetode.

• Søke hendelse: Søk blant valgte typer av hendelser for meldingen.
• Søke dato: Søk på valgt dato.

3. Klikk Søk-knappen.
Meldingen du søker vises i vinduet [Divar MR Alarmvarsel - Mottatte meldinger].
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7.2.4 Slette meldingen fra listen
1.  Velg meldingen(e) du vil slette.

2. Klikk  knappen.
Et bekreftelsesvindu vises.

Figur 7.6  Bekreftelsesvinduet

3. Klikk [Ja] for å slette meldingen.

7.3 Programmet Archive Player

Du kan spille av dataene som er lagret på PCen med bruk av dette programmet. Programmet Archive 
Player installeres automatisk når du installerer Control Center-programmet eller arkiverer data.

7.3.1 Hovedskjermbildet for Archive Player

Figur 7.7  Vinduet Archive Player

• Programmeny.

- Fil F)
 > Åpne: Åpner den aktiverte fi len.
 > Skriv ut: Skriver ut bilde fra Archive Player.
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 > Avslutt: Avslutter programmet.
- Språk (L) Velger språk for Archive Player-programmet.
- Hjelp (H)
 > Om Archive Player: Viser Archive Player-informasjon.

• Kontrollikoner

-  : Stopper avspillingen midlertidig.

-  : Starter avspilling.

-  : Stopper avspillingen.
• Innstilling for vannmerke

Kryss av for alternativet “Sett vannmerke”. Dersom filen som spilles av er forskjellig fra filen 
som opprinnelig ble spilt inn, vises en advarsel.

• Videoinformasjon 

- Filnavn: Viser fi lnavnet.
- Videoformat: Viser videotypen.
- Klokkeslett: Viser registrert dato og klokkeslett.
- Innspillingsmodus: Viser lagringsmodusen for dataene (kontinuerlig, bevegelsesaktivert 

eller annet).
- Kameranummer: Viser kameraets kanalnummer for innspilte data.

7.3.2 Spille av data
1.  Dobbeltklikk ikonet [Divar MR Archive Player] på PCen eller mappen [Archive Player] på den 

eksterne USB-enheten. Setter du inn CD- eller DVD-platen med eksporterte data, starter 
Archive Player-programmet automatisk.
Archive Player-vinduet vises.

2. Velg [Fil (F)] > [Åpne].
Vinduet Åpne vises.

Figur 7.8  Vinduet Åpne

3. Velg rotmappen for USB-enheten og velg ønsket fi l.
Et eksempel på et spillbart fi lformat er “Kanalnavn_dato_klokkeslett.exp”.

4. Klikk knappen [Åpne].
Den valgte fi len spilles av automatisk.
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Figur 7.9  Vinduet Archive Player

5. Klikk  for stanse avspillingen.
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7.4 Programmet Web Viewer

7.4.1 Logge inn på Web Viewer
1. Start nettleseren.

2. I adresseboksen skriver du inn ”http:://” og IP-adressen for DVR-enheten.

3. Trykk ENTER. Deretter vises Web Viewer og menyen Fjernpålogging vises.

Figur 7.10  Og menyen Fjernpålogging

4. Skriv inn brukertype og passord.

5. Klikk [OK].

Merk!

• Dersom Web Viewer ikke vises, må du kontrollere TCP/IP-innstillingene 
på DVR-enheten.

• Hvis du kopler til DVR for første gang, vises vinduet Sikkerhetsadvarsel. 
Du må klikke [Installer] i vinduet Sikkerhetsadvarsel for å installere pro-
grammet for bruk av Web Viewer. Klikker du [Ikke installer] er program-
met Web Viewer ikke tilgjengelig.
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7.4.2 Bruke Web Viewer
Du kan kontrollere det direktesendte bildet ved bruk av Web Viewer.

Figur 7.11  Vinduet for Web Viewer

Ikon for modusvalg. Klikk for å endre PTZ-
visningsmodus eller direktesendingsmodus.

Ikoner for valg av fl erbildeskjerm vises.

Vindu med direktesendt bilde vises

7.4.3 Kontroll av direktesendt bilde
•  Venstre museknapp: Velg kanal. Ønsker du å skifte til fullskjerm, dobbeltklikker du den valgte 

kanalen. For å gå tilbake til forrige skjermbilde dobbeltklikker du en gang til.

•  Høyre museknapp: Ønsker du å avslutte fullskjermbilde og gå tilbake til normalt skjermbilde, 
høyreklikker du med musen.
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7.4.4 PTZ-visningskontroll

•  Klikk  for å endre PTZ-visningsmodus. Den virtuelle PTZ-fjernkontrollen vises.

Figur 7.12  Vinduet Virtuell PTZ-fjernkontroll

•  Bruk knappene på den virtuelle fjernkontrollen for å kontrollere PTZ-kameraet. 
For ytterligere detaljer, referer til ”6.5.3 Bruke funksjonene Panorer/Skråstill/Zoom”.
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8 REFERANSE

8.1 Feilsøking

Kontroller følgende punkter for mulig problemløsing før du kontakter forhandlerens kundeservice.

Symptomer Løsninger

Systemet slår seg ikke 
på.

Kontroller at strømkabelen er korrekt tilkoplet.

Kontroller at inngangsspenningen er korrekt.

Hvis systemet ikke slås på selv om strømkabelen er korrekt tilkoplet, må 
du kontakte servicesenteret.

Systemet slår seg på, 
men det vises ikke 
noen videodata på 
monitoren.

Kontroller at strømkabelen for monitoren er korrekt tilkoplet.

Forsikre deg om at monitoren er slått på.

Kontroller at videoutgangskabelen fra DVR-enheten er korrekt tilkoplet 
monitoren.

Kontroller den valgte monitortypen (se “3.12 Velge type hovedmonitor”).

Kople fra strømkabelen, og kople den til igjen.

Kameraenes nummer 
vises på skjermen, 
men kamerabildene 
vises ikke.

Kontroller at kameraets videoutgang er korrekt koplet til DVR-systemet.

Kontroller at kameraets strømkabel er korrekt tilkoplet.

Kontroller videokabelforbindelsen fra kameraet til DVR-systemet.

Slå DVR-systemet av og på igjen.

Kamerabildet vises 
på skjermen, men 
systemet spiller ikke 
inn videobildet.

Kontroller innspillingsmodus i menyen for innspillingsinnstillinger.

Kontroller status for harddiskkapasitet i vinduet Systeminformasjon. 
Er status for harddiskkapasitet unormal, må du kontrollere 
hardiskformateringen. 

Kontroller ledig kapasitet på harddisken.

Kontroller overskrivningsalternativet i oppsettmenyen for overskrivning.

Det er ikke mulig å 
søke i den innspilte 
videoen.

Kontroller tidstabellen om det er innspilte videodata for perioden du 
søker i.

Er det ikke noen innspilte videodata, må du kontrollere 
innspillingsmodus i menyen for innspillingsinnstillinger.

Kontroller status for harddiskkapasitet i vinduet Systeminformasjon. 
Er status for harddiskkapasitet unormal, må du kontrollere 
hardiskformateringen.

Kontroller brukertype. Søkefunksjonen er ikke tilgjengelig for en 
normalbruker.
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Symptomer Løsninger

Lyden som er innspilt 
med videodataene 
spilles ikke av.

Kontroller at lydopptakalternativet er korrekt innstilt for kameraet du 
ønsker å spille inn lyd fra.

Kontroller at høyttaler og lyd (linjeinngang) er korrekt tilkoplet på 
baksiden av systemet.

Kontroller at tilkoplede høyttalere fungerer korrekt.

Fargene i bildene 
fra noen kameraer 
er unormale eller 
videobildet vises 
unormalt.

Dersom det er et problem med kameraet som er tilkoplet systemet, må 
du kontrollere at kameraet ikke er skadet ved å kople et annet kamera i 
en fungerende videoutgang.

Kontroller at enhetens innstilling for videoformat er den samme som 
videoformatet for kameraet. Avhengig av hvilken region du befinner 
deg i, kan kameraets videoformat støtte enten PAL eller NTSC. 
Avhengig av kameraets videoformat, kan videoprosesseringen variere 
betydelig. Derfor kan det være vanskelig å gjenkjenne videodata dersom 
innstillingen for videoformatet er forskjellig fra kameraets videoformat.

Det er mye bildestøy 
på skjermen.

Kontroller om det er et problem i utgangen for videosignalet fra 
kameraet. Forsikre deg om at kameraet ikke er skadet ved å forsøke et 
annet kamera med en fungerende videoutgang.

Kontroller om videokabelforbindelsen mellom kameraet og DVR-systemet 
er brutt, krysskablet eller kortsluttet.

Kontroller om det befinner seg en høyspenningskabel i nærheten av 
videokabelforbindelsene mellom kameraet og DVR-systemet. Det kan 
forårsake interferens og påvirke videokvaliteten.

Kontroller at videokabelforbindelsen mellom kameraet og DVR-systemet 
er utført med korrekt type videokabel. Brukes det en normal kabel med 
strømforsyning istedenfor videokabel, kan det genereres bildestøy.

Inngangen som er 
benyttet fungerer ikke.

Kontroller at kameraets innstilling for inngang er den samme som den 
tilkoplede inngangen.

Kontroller at systemet er satt til å bruke inngangen i vinduet Tidsplan for 
innspilling i menyen Innspillingsinnstillinger.

Kontroller at inngangen er korrekt tilkoplet ALARM-I/O.

Det tilkoplede PTZ-
kameraet fungerer 
ikke.

Kontroller at systemet er satt til å bruke PTZ-kameraet i menyen 
Kamerainnstillinger.

Kontroller at PTZ-kameraets strømkabel er korrekt tilkoplet.

Kontroller at PTZ-kameraets signalkabel er korrekt tilkoplet.

Kontroller den valgte kanalen for kontroll av PTZ-kameraet.

Kontroller brukertype. Kontroll av PTZ-kamera er ikke tilgjengelig for en 
normalbruker.
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Symptomer Løsninger

Mottok ikke en 
e-post som ble 
sendt fra dette 
produktet.

Mottak av e-post mislyktes uten innstilling av SMTP-server.
• Forsikre deg om at nettverket er korrekt satt opp.
• Forsikre deg om at e-postadressen er korrekt angitt.
• Kontroller innstillingen for søppelpost for mottaksadressen.

(Aktiveres innstillingen for søppelpost, slettes visse e-poster automatisk 
eller sendes til postboksen for søppelpost.)

• Visse SMTP-posttjenester støtter ikke e-post fra private SMTP-servere. I 
slike tilfeller må du bruke offentlige SMTP-servere.

Mottak av e-post mislyktes selv om innstilling av SMTP-server er satt.
• Hvis meldingen [Please check the SMTP information or internet cable] 

(Kontroller SMTP-informasjonen eller Internett-kabelen) vises.
- Kontroller adressen til SMTP-serveren.
- Kontroller SMTP-portnummeret. (Standardinnstillingen er 25)
- Kontroller nettverksinnstillingene.

• Hvis meldingen [Please check the authentication information] (Kontroller 
autentiseringsinformasjonen) vises.
- Kontroller brukernavnet.
- Kontroller passordet.

• Mottak av e-post mislyktes uten feilmelding.
- Kontroller mottakerens e-postadresse.
- Kontroller at din e-post ikke definert som søppelpost i mottakerens e-

postinnstillinger.

Fjernkontrollen 
virker ikke som 
den skal.

Kontroller batteriene i fjernkontrollen.

Kontroller ID-innstillingen for fjernkontrollen (se “3.24.9 System”).

Merk!

Hvis du registrerer noen av følgende symptomer...
• Noen av lysdiodene på frontpanel lyser ikke.
• DVR-enheten ser ikke ut til å virke som den skal.

Du kan tilbakestille DVR-enheten på følgende måte:
• Slå DVR-systemet av og deretter på igjen etter noen sekunder.

Hvis opptakeren ikke fungerer normalt etter tilbakestillingen, må du 
kontakte servicesenteret.
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8.2 Anbefalte enheter

8.2.1 Liste over USB-minne som støttes

Nr. Produsent Modellnavn Kapasitet USB-versjon

1 Sandisk Cruzer Micro 256MB / 512MB / 1GB Ver 2.0

2 Sony Ultra Mini USM 256MB / 512MB / 1GB Ver 2.0

3 Transcend JF 120 2.0 256MB / 512MB / 1GB Ver 2.0

4 Imation Mini Drive 256MB / 512MB / 1GB Ver 2.0

8.2.2 Liste over CD/DVD-medier som støttes

Produsent  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 Nei Ja Nei Ja Nei

TDK Ja Nei Ja Ja Ja Ja

Merk!

8 cm 1,4 GB mini-DVD støttes ikke.

8.2.3 Liste over funksjoner for enheten som støttes

Enhet
Øyeblikkelig 
sikkerhets-
kopiering

Planlagt sikker-
hetskopiering Eksporter Importer/Eksporter kon-

figurasjon

CD/DVD Ja  Nei Ja  Nei

USB-minne Ja Ja Ja Ja

USB-harddisk Ja Ja Ja Ja

Merk!

Bruker du en USB-minnepinne eller USB-harddisk for import/eksport av 
konfigurasjonsdata, må du kople fra andre eksterne USB-enheter.
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8.2.4 Liste over PTZ-kameraer som støttes

Protokollnavn Produsent Panorer/
Skråstill Zoom Focus Iris Forvalg Tur Oppsett

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 Nei

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 Nei

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 Tidssoner

Tidssonenavn Tidssone fork. Tidssone DST
Eniwetok, Kwajalein EK -12:00
Midwayøyene, Samoa MIS -11:00
Hawaii HAW -10:00
Alaska ALA -09:00 -08:00
Stillehavskysten (USA og Canada); Tijuana PST -08:00 -07:00
Rocky Mountains (USA og Canada), Chihuahua, La Paz,
Mazatlan, Arizona MST -07:00 -06:00

Midtvesten (USA og Canada), Saskatchewan,
Guadalajara, Mexico City, Monterrey, Sentral-Amerika CST -06:00 -05:00

Østkysten (USA og Canada), Indiana (øst), Bogotá, 
Lima, Quito EST -05:00 -04:00

Atlanterhavskysten (Canada), Caracas, La Paz, Santiago AST -04:00
Newfoundland NWF -03:30 -02:30
Brasilia, Buenos Aires, Georgetown, Grønland BBA -03:00
Det sentrale Atlanterhav MAT -02:00
Azorene, Kapp Verdeøyene AZO -01:00
Greenwich middeltid: Dublin, Edinburgh, Lisboa, 
London, Casablanca, Monrovia GMT 0 +01:00

Amsterdam, Beograd, Bratislava, Budapest, Ljubljana, 
Praha, Sarajevo, Skopje, Warszawa, Zagreb, Brussel, 
København, Madrid, Paris, Berlin, Bern, Roma, 
Stockholm, Wien, Vestlige Sentral-Afrika

AMS +01:00 +02:00

Athen, Istanbul, Minsk AIM +02:00 +03:00
Bucuresti, Kairo, Pretoria, Jerusalem, Harare, Pretoria BCP +02:00 +03:00
Helsinki, Riga, Israel, Kiev, Sofia, Tallinn, Vilnius HRI +02:00 +03:00
Baghdad, Kuwait, Riyadh, Nairobi BKR +03:00 +04:00
Moskva, St. Petersburg, Volgograd MSV +03:00 +04:00
Teheran THE +03:30 +04:30
Abu Dhabi, Muscat, Baku, Tbilisi, Jerevan ABT +04:00
Kabul KAB +04:30
Jekaterinburg, Islamabad, Karachi, Tasjkent EIK +05:00
Mumbay, Calcutta, Madras, New Delhi, Chennai, Kolkata BCD +05:30
Almaty, Dhaka, Colombo, Astana, Sri Jayawardenepura, 
Novosibirsk ADC +06:00

Bangkok, Hanoi, Djakarta, Krasnojarsk BHJ +07:00
Peking, Chongqing, Hongkong, Ürümqi BHU +08:00
Perth, Singapore, Taipei, Peking, Chongqing, Hongkong 
SAR, Ürümqi, Kuala Lumpur, Irkutsk, Ulan Bator SST +08:00

Osaka, Sapporo, Tokyo OST +09:00
Seoul, Jakutsk SYA +09:00
Adelaide, Darwin ADA +09:30
Brisbane, Guam, Port Moresby BGP +10:00
Canberra, Melbourne, Sydney CMS +10:00
Hobart, Vladivostok HVL +10:00
Magadan, Salomonøyene, Ny Caledonia MSN +11:00 +12:00
Auckland, Wellington AWE +12:00
Fiji, Kamtsjatka, Marshalløyene FKM +12:00    
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8.4 Innstillinger for fabrikkens standardkonfigurasjon

Klassifisering Detaljerte elementer Standardinnstilling 
Fabrikkin-
nstillinger 1. Nivå 2. Nivå 3. Nivå DVR-16K/

DVR-16L
DVR-8K/
DVR-8L

Kamera 

Kamera

Ch

Navn Kamera1 ~ 
Kamera16

Kamera1 ~ 
Kamera8 Ja

Skjult Av Ja
Audio 01 ~ 08, Kein 01 ~ 04, Kein Ja

Video adj

Kanal 01:Navn
Lysstyrke 50 Ja
Kontrast 50 Ja
Farger 50 Ja

PTZ

Kamera 01:Navn
COM-port Kein Ja
Kontroll-ID 00 Ja
Protokoll Bosch Ja

Baud-hastighet 9600 Ja
PTZ-test

Kontinuerlig 
opptak

Ch
Oppløsning 352X240 (NTSC), 352X288 (PAL) Ja

Kvalitet Normal Ja
Bildefrekvens 30 IPS (NTSC), 25 IPS (PAL) Ja

Øyeblikkelig 
opptak

Ch
Oppløsning 352X240 (NTSC), 352X288 (PAL) Ja

Kvalitet Normal Ja
Bildefrekvens 30 IPS (NTSC), 25 IPS (PAL) Ja

Inngang opptak

Ch
Oppløsning 352X240 (NTSC), 352X288 (PAL) Ja

Kvalitet Normal Ja
Bildefrekvens 30 IPS (NTSC), 25 IPS (PAL) Ja
Forutgående Av Ja

Etterfølgende 10sek. Ja

Bevegelse opptak

 
Oppløsning 352X240 (NTSC), 352X288 (PAL) Ja

Kvalitet Normal Ja
Bildefrekvens 30 IPS (NTSC), 25 IPS (PAL) Ja
Forutgående Av Ja
Etterfølgende 10sek. Ja

Videoformat Videoformat PAL til EMEA/APR, NTSC til US Nei

Zeitplan

Søn. Kontinuerlig Ja
Mand. Kontinuerlig Ja
Tirs. Kontinuerlig Ja
Ons. Kontinuerlig Ja
Tors. Kontinuerlig Ja
Fre. Kontinuerlig Ja
Lør. Kontinuerlig Ja

Bevegelige 
helligdager Kontinuerlig Ja
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Klassifisering Detaljerte elementer Standardinnstilling 
Fabrikkin-
nstillinger 1. Nivå 2. Nivå 3. Nivå DVR-16K/

DVR-16L  
DVR-8K/
DVR-8L

Anzeige

Skjermmeny
Språk Engelsk Ja

Kameranavn På Ja
Kamerastatus På Ja

Monitor A Sekvens holdetid 2 sek. Ja

Monitor B
Sekvens holdetid 2 sek. Ja

Popup ved hendelse Av Ja

Ereignis

Inngang

Inn
Inngangstype N.O. Ja

Kamera 01~16 01~08 Ja
Reléutgang Kein Ja

Forhåndsinstilt Kein Ja

Bevegelse

Kamera 01:Navn
Følsomhet 5 Ja
Reléutgang Kein Ja

Område På Ja
Alarmbekreftelse Alarmbekreftelse Tid etterfølgende hendelse Ja

Netzwerk

TCP/IP

DHCP På Ja
IP-adresse NULL Ja

Subnet-maske NULL Ja
Gateway NULL Ja

Primær DNS NULL Ja
Sekundær DNS NULL Ja

Fjernklient 
portnummer 9001 Ja

HTTP portnummer 80 Ja
Båndbreddebe-

grensning 100 Mbps Ja

DDNS
Brukernavn NULL Ja

Passord NULL Ja

Melding

Alarm på Av Ja
Detekt bevegelse Av Ja

Disk full Av Ja
Admin-passord 

endret Av Ja

Videotap Av Ja
Strøm På/Av Av Ja

E-post

Melding Av Ja
SMTP-server NULL Ja

SMTP-port nr. 25 Ja
Brukernavn NULL Ja

Passord NULL Ja
TLS Av Ja

E-postadresse 1 NULL Ja
E-postadresse 2 NULL Ja
E-postadresse 3 NULL Ja

Nødssituasjon
Melding Av Ja

IP-adresse NULL Ja
Port no. 9002 Ja
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Klassifisering Detaljerte elementer Standardinnstilling 
Fabrikkin-
nstillinger 1. Nivå 2. Nivå 3. Nivå DVR-16K/

DVR-16L 
DVR-8K/
DVR-8L

System

Dato/
Klokkeslett

Dato 2007.01.01 Nei
Klokkeslett 0:00 Nei
Datoformat YYYY/MM/DD Ja

Klokkeformat 12 hr Ja
Tidssone GMT Nei

Sommertid Av Nei
Start sommertid Jan / 1. / Søn / 00 Nei
Slutt sommertid Jan / 1. / Søn / 00 Nei

NTP

NTP Av Ja
Tidsserver Offentlig server Ja

Privat tidsserver NULL Ja
Synk. intervall 1 dag Ja

Summer

Tastesummer Av Ja
Inngangssummer Av Ja

Filmsummer Av Ja
Systemsummer På Ja

Bruker

Nr.
ID NULL Nei

Nivå Normalbruker Nei
Passord 000000 Nei

Oppdatering
Element System fastvare Ja
Metode USB Ja

Oppdateringsserver NULL Ja

Konfigurasjon

Importer 
konfigurasjon

Eksporter 
konfigurasjon

Fabrikkinnstillinger 

Harddisk

Overskriv Normal partisjon Ja
Disk full advarsel Av Ja

Hendelsespartisjon 20% Nei
Slett automatisk Av Ja

Formater Alle Ja

Sikkerhetsk-
opiering

Valg av partisjon Alle Ja
Zeitplan Av Ja
Enhet

Sendeplan start 0 Ja
Tidsperiode dato 0 Ja
Tidsperiode start 0 Ja
Tidsperiode slutt 0 Ja

System

IR-fjernkontroll 01 Ja
DVR ID 01 Ja

Automatisk 
brukerutlogging Av Ja
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8.5 Opptakstabell (500 GB HDD) 

Oppløsning 
(NTSC/PAL) Kvalitet IPS 

(NTSC/PAL)

Innspillingstid (timer)

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

Lavest

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 

Lav

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 

Normal

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 

Høy

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 

Am besten

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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Oppløsning 
(NTSC/PAL) Kvalitet IPS

(NTSC/PAL)

Innspillingstid (timer) 

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

Lavest

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 

Lav

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 

Normal

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 

Høy

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 

Am besten

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

Lavest

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 

Lav

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 

Normal

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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Oppløsning 
(NTSC/PAL) Kvalitet IPS

(NTSC/PAL)

Innspillingstid (timer) 

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

Høy

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 

Am besten

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

Merk! 

Denne opptakstidstabellen er utelukkende ment som referanse. 
Opptakstidene kan variere avhengig av overvåkingsomgivelser.

8.6 Opptakstabell (160 GB HDD) 

Oppløsning 
(NTSC/PAL) Kvalitet IPS

(NTSC/PAL)

Innspillingstid (timer) 
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

Lavest

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 

Lav

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 

Normal

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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Oppløsning 
(NTSC/PAL) Kvalitet IPS

(NTSC/PAL)

Innspillingstid (timer) 

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

Høy

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 

Am besten

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

Lavest

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 

Lav

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 

Normal

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 

Høy

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 

Am besten

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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Oppløsning 
(NTSC/PAL) Kvalitet IPS

(NTSC/PAL)

Innspillingstid (timer) 

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

Lavest

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 

Lav

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 

Normal

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 

Høy

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 

Am besten

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 

Merk! 

Denne opptakstidstabellen er utelukkende ment som referanse. 
Opptakstidene kan variere avhengig av overvåkingsomgivelser.
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8.7 Spesifikasjoner

Modell DVR-8K/DVR-8L DVR-16K/DVR-16L

Video

Inngang
8 16

Composite-video 0,5-2 Vpp, 75 ohm, automatisk terminering.

Utgang

Sløyfer 8 16

Man A 
(CVBS)

1 1

1.0Vpp±0.1V, 75 Ω

Man A 
(VGA)

1 1

Analog RGB 800x600

Man B 
(CVBS)

1 1

1.0Vpp±0.1V, 75 Ω

Lyd

Inngang
4 8

Line In, 30KΩ

Utgang
1 1

Line, 100 KΩ

Alarm

Inngang
8 16

Opto-koplet alarminngang (maks. 5 V)

Utgang
4 8

1A 30V DC, 0.3A 125V AC

Opptak før alarm Opptil 60 sek.

Opptak Bildefrekvens 
(/sek.)

NTSC
Opptil 240 IPS @ 352x240
Opptil 120 IPS @ 704x240
Opptil 60 IPS @ 704x480

Opptil 480 IPS @ 352x240
Opptil 240 IPS @ 704x240
Opptil 120 IPS @ 704x480

PAL
Opptil 200 IPS @ 352x288
Opptil 100 IPS @ 704x288 
Opptil 50 IPS @ 704x576

Opptil 400 IPS @ 352x288 
Opptil 200 IPS @ 704x288
Opptil 100 IPS @ 704x576

Søk
Avspillingsfunksjon Hurtigavspilling forover/bakover, bilde-for-bilde

Søkemodus Dato/klokkeslett, Hendelse (Bevegelse, Inndata), Bokmerke, 
Smart

Anzeige
Bildefrekvens 

(/sek.)
NTSC 240 IPS (Sanntid per kanal) 480 IPS (Sanntid per kanal)

PAL 200 IPS (Sanntid per kanal) 400 IPS (Sanntid per kanal)

Flerbildeskjermmodus 1, 4, 9, 1+5 1, 4, 9, 16, 1+5, 1+7

INTERN 
HDD Maks. kapasitet 2 TB (inntil 4 harddisker)

Sikkerhets-
kopiering

Brukergrensesnitt for 
sikkerhetskopiering USB 2.0 (x3), Nettverk

Enheter som støttes USB-minne, CD-RW, DVD-RW, HDD

Serielt 
grensesnitt

Grensesnitt for PTZ-
kontroll RS-485/ RS-422

Serielt grensesnitt RS-232C (D-SUB9)

Tofaset 1 kontakt (5 utganger)

Netzwerk

Nettverkstilkopling Ethernet 10/100BaseT (RJ-45)

Overføringshastighet i 
nettverket Opptil 120 IPS @ 352x240

Båndbreddekontroll Ja

Sikkerhet
Passordbeskyttelse Ja

Bildeautentisering Ja
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Modell DVR-8K/DVR-8L DVR-16K/DVR-16L

Strøm 100~240VAC, 50/60Hz

Strømforbruk Maks. 80 W (med 1x harddisk) / Maks. 120 W (med 4x 
harddisker)

Dimensjon (BxDxH) 430 x 425 x 88 mm

Nettovekt (med 4x harddisker) 9 kg

Driftstemperatur / Fuktighet 0 ºC ~ 40 ºC / 0 % ~ 80 % relativ fuktighet

Tofaset

Impedans maks. 128 ohm

Overspenningsvern ±40V

Maks. kabellengde 1,5 km

Tastaturutgang Samsvar med RS485 maks. signalspenning ±12V

DVD-skriver DVD+R / DVD+RW, DVD-R / DVD-RW, CD-R / CD-RW



Digital videoopptaker    REFERANSE  | no  135

Bosch Security Systems  Brukerhåndbok F01U | 2.0 | 2008.12



136   no | REFERANSE  Digital videoopptaker 

F01U | 2.0 | 2008.12 Brukerhåndbok Bosch Security Systems





Bosch Security Systems
www.boschsecurity.com
© Bosch Security Systems, 2008

F01U | 2.0 | 2008.12  P/N: MFL????



<<
  /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


