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1 Innledning

1.1 Digital videoopptaker for sikkerhetsbruk
Divar XF er et opptakssystem for lyd og video som tar opp flere kamera- og lydsignaler, 
samtidig som den yter sanntidsvisning og avspilling på flere skjermbilder.
Enheten har omfattende søke- og avpillingsfunksjoner for å se på lagret video. Når den først er 
konfigurert, skjer alle opptak i bakgrunnen uten at brukeren trenger å gripe inn. Det 
garanteres en maksimal opptakshastighet på 30 (NTSC) og 25 (PAL) bilder i sekundet for hver 
kanal. Opptakshastigheten og -kvaliteten kan velges for hvert kamera. Det kan brukes opptil 
fire interne harddisker for å yte ulike lagringskapasiteter til opptak.
Alle modellene har omfattende funksjoner for alarmbehandling og telemetristyring. 
Alarmfunksjonene inkluderer bevegelsesdeteksjon på brukerdefinerte områder av bildet i 
enhver kamerainngang.
Enheten kan lett brukes og programmeres via kontrollknappene på frontpanelet, musen og 
skjermmenysystemet. To monitorutganger gjør at det kan velges visning på full skjerm, 
firervisning og visning på flere skjermbilder. Koble til et KBD-tastatur (Intuikey) for å få PTZ-
kontroll og bedre brukervennligheten.
Gjennomsløyfede auto-terminerende videoinnganger og -utganger, alarminnganger og -
utganger og fjernkontrollkontakter finnes på bakpanelet. To VGA-kontakter gir utganger for en 
A- og B-monitor. Det finnes også CVBS- og Y/C-utganger i enten NTSC eller PAL. Monitor A 
viser digitale bilder på full skjerm eller på flere skjermbilder som kan fryses og zoomes. 
Monitor B viser sanntidsbilder på full skjerm eller på flere skjermbilder.
Bruk PC-programmet Control Center via et nettverk for sanntidsvisning, avspilling og 
konfigurasjon. Fem samtidige brukere kan kontrollere flere Divar XF-enheter. Divar XF kommer 
med en ekthetskontroll for både lokal og ekstern avspilling. Det følger med en dedikert PC-
spiller for avspilling av sikre videofiler. Det PC-baserte konfigurasjonsverktøyet gjør 
installasjonen av enheten enklere.
Det finnes et utviklingsverktøy for programvare (SDK) for integrering av Divar XF i tredjeparts 
håndteringsprogrammer.

1.1.1 Versjoner
Det finnes flere Divar XF-modeller, med både 8 og 16 kanaler med DVD-brenner, som har 
forskjellig lagringskapasitet. Versjonene som har 8 kanaler, fungerer på akkurat samme måte 
som de med 16 kanaler, med unntak av at de har færre kamera-, lyd- og alarminnganger, og at 
antallet tilgjengelige flerskjermsvisninger er forskjellig.
Det er mulig å koble til opptil 8 IP-kameraer (i tillegg til 8 eller 16 analoge inngangskanaler). 

1.1.2 Håndbøker
Følgende fire håndbøker følger med:
– Installeringshåndbok – en detaljert beskrivelse for installatørene om hvordan produktet 

skal installeres.
– Hurtiginstallasjonsveiviser – gir en kort oversikt over hvordan produktet skal konfigureres 

og installeres.
– Brukerhåndbok – en detaljert beskrivelse for sluttbrukerne om hvordan enheten skal 

brukes.
– Brukerhåndbok for Control Center og Archive Player – en detaljert beskrivelse for 

sluttbrukere og administratorer om hvordan programvaren for Control Center og Archive 
Player skal konfigureres og brukes.
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1.1.3 Funksjoner
Divar XF-enheten har følgende funksjoner:
– 8 eller 16 gjennomsløyfede auto-terminerende kamerainnganger
– 8 eller 16 lydinnganger
– støtte for opptil åtte IP-kameraer (valgfritt)
– samtidig opptak og avspilling
– intern harddisk for lagring av video (kan skiftes ut i front)
– Integrert RAID4 (valgfritt)
– 10/100Base-T Ethernet-port for tilkobling og nettverk gjennom Ethernet
– to RS232-serieporter for seriekommunikasjon
– ekstern KBD-tastaturinngang
– doble monitorutganger
– mulighet for fullskjermsvisning og ulike visninger på flere skjermbilder i sanntids- og 

avspillingsmoduser
– punktskjermutgang med sekvensering, flerskjermsvisning og OSD
– to lydutganger (dobbel mono)
– bevegelsesdeteksjon
– 8 eller 16 vekslende (alarm-) innganger og 4 alarmutganger
– deteksjon av videosignalfeil
– alarm
– kamerakontroll med pan-, tilt- og zoomfunksjon via RS485 og Biphase
– lokal arkivering via USB
– lokal arkivering via innebygd DVD-brenner (valgfri)

1.1.4 Skjermhjelp
Du kan få kontekstavhengig skjermhjelp for enkelte tema. Du trykker bare på hjelpknappen 

, så får du se hjelpeteksten som hører til aktiviteten du holder på med. Trykk på escape-

knappen  for å gå ut fra hjelp-funksjonen.

1.2 Pakke ut
Kontroller pakken for synlige skader. Gi beskjed til transportselskapet hvis det ser ut til at noe 
er blitt skadet under transport. Vær forsiktig når du pakker ut. Dette er elektronisk utstyr, og 
det må behandles forsiktig for ikke å skade enheten. Ikke prøv å bruke enheten hvis noen av 
komponentene er skadet. Gi beskjed til kundeservicerepresentanten eller til 
salgsrepresentanten fra Bosch Security Systems hvis det mangler noe. Det er mest forsvarlig å 
bruke forpakningen enheten kom i, hvis du skal transportere enheten. Ta vare på den og all 
emballasje for fremtidig bruk. Bruk originalforpakningen hvis enheten må returneres.

1.2.1 Pakkeinnhold
Kontroller at følgende deler er med:
– digital videoopptaker (Divar XF 16- eller Divar XF 8-enhet)
– USB-mus
– Hurtiginstallasjonsveiviser
– brukerhåndbok for Divar XF
– brukerhåndbok for Divar XF Control Center og Archive Player
– installeringshåndbok (denne håndboken)
– et 25-pinners koblingskort av D-typen for veksling og alarm
– et 15-pinners koblingskort av D-typen (brukes til Biphase PTZ-tilkoblinger)
– en 3-pinners skrueterminalkontakt (brukes til RS485 PTZ-tilkoblinger)
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– strømledning
– skjermet, krysset nettverkskabel (brukes til service og testing)
– montasjesett for stativ
– en CD-ROM som inneholder programvaren og håndbøkene

1.3 Installasjonsmiljø

1.3.1 Montering
Divar XF-enheten leveres som en bordenhet. Hvis du vil, kan du montere enheten på et stativ 
ved hjelp av montasjesettet som følger med enheten.

1.3.2 Ventilasjon
Sørg for at stedet enheten skal installeres på, er godt ventilert. Legg merke til plasseringen av 
kjøleventilene i kabinettet på enheten, og pass på så de ikke tildekkes.

1.3.3 Temperatur
Følg spesifikasjonene for omgivelsestemperatur når du velger installasjonssted. Ekstremt 
varme og kalde temperaturer som overskrider de spesifiserte temperaturgrensene, kan få 
enheten til å slutte å virke. Ikke installer enheten oppå varmt utstyr.

1.3.4 Strømforsyning
Sørg for at strømforsyningen på stedet er stabil, og at den er innenfor den godkjente 
merkespenningen for enheten. Bruk overspenningsvern eller uavbrutt strømforsyning (UPS) 
hvis vekselstrømmen på stedet har tendenser til spenningstopper eller spenningsfall.

1.4 Tilknyttet utstyr
Et vanlig system kan inneholde følgende komponenter (følger ikke med enheten):
– En primærmonitor for overvåking med flere skjermbilder (monitor A).
– En sekundær monitor for punkt- og alarmovervåking (monitor B).
– Kameraer med 1 Vpp kompositte videoutganger.
– IP-kameraer (se datablad for modeller som støttes)
– Én eller flere mikrofoner som er forsterket.
– Lydforsterker med høyttaler(e).
– Koaksialkabel for video med BNC-kontakter for tilkobling til videosignaler.

Lydkabel med RCA-kontakter for tilkobling til lydsignaler.

– Vekselstrømuttak for enheten som sørger for sikker isolasjon (av sikkerhetsmessige 
årsaker har ikke enheten noen av/på-bryter).

– Et KBD-tastatur.
– PC for Control Center og konfigurasjonsverktøyet.
– Enheter med pan-, tilt- eller zoomkontroll.
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2 Hurtiginstallering
Hvis du vil få enheten raskt i drift, utfører du tilkoblingene som beskrives nedenfor, og angir 
deretter de relevante dataene på hurtiginstalleringsmenyen. Hurtiginstalleringsmenyen vises 
den første gangen enheten startes. Enheten blir driftsklar når de relevante dataene er angitt.

2.1 Tilkoblinger

Illustrasjon 2.1 Tilkoblinger på bakpanelet

2.1.1 Primærtilkoblinger
1. Koble kameraene til BNC-kamerainngangene (termineres automatisk).
2. Koble monitor A til BNC-, Y/C- eller VGA-utgangen MON A (støtter 1280 x 1024).
3. Koble USB-musen (følger med) til en USB-port.

2.1.2 Valgfrie tilkoblinger
4. Koble monitor B til BNC-, Y/C- eller VGA-utgangen MON B (støtter 1024 x 768).
5. Koble opptil 16 lydsignaler til RCA-lydinngangene.
6. Koble RCA-lydutgangen(e) til monitoren eller en lydforsterker.
7. Koble opptil 16 (alarm-)innganger (via det 25-pinners koblingskortet av D-typen som 

følger med).
8. Koble til opptil 4 alarmutganger (via det 25-pinners koblingskortet av D-typen som følger 

med).
9. Koble til utgangen for funksjonsfeil (via skruterminaladapteren som følger med).
10. Koble et Intuikey-tastatur til KBD In-kontakten, og koble terminatoren (følger med 

tastaturet) til KBD Out-kontakten.
11. Koble en Bosch-enhet med pan-, tilt- eller zoomkontroll til Biphase-porten (via det 15-

pinners koblingskortet av D-typen som følger med).
12. Koble en tredjeparts kontrollenhet med pan-, tilt- eller zoomkontroll til RS485-porten (via 

skruterminaladapteren som følger med).
13. Koble deg til nettverket via Ethernet-porten.

KBD in

KBD out IR ext VGA CVBS Y/C Biphase

Com 1 Com 2

Alarm I/O

A

B

A A

B B

- | + | G

RS

485

MAL

OUT

N0 | C | NC

Video in

Video out

Video in

Video out

Video in

Video out

1 2 3 4

1 2 3 4

5 6 7 8

5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15 16

9 10 11 12 13 14 15 16

AC

USBUSB

Ethernet

Audio out Audio in

A B

L

R

1 3 5 7 9 11 13 15

2 4 6 8 10 12 14 16

Monitor out

x16*

AutoDome

LAN / WAN

USB

V
ID

E
O

IN
 

V
ID

E
O

IN
 

x16*

PC

1A

1B

2A

2B

R
E
L
A
Y

3A

3B

4A

4B

GND

1

2

GND

9

10

3

4

GND

11

12

5

6

GND

13

14

7

8

15

16
IN

IN

IN

IN

+

-

SHIELD

CTRL 1

SHIELD

+

-

SHIELD

CTRL 2

+

-

SHIELD

CTRL 3

+

-

SHIELD

CTRL 4

+

-

SHIELD

CTRL 5

110 - 240 VAC

RS485

A

PTZ

B

1

10

13
6

5

14

4 2

11
8

3

12

9

7



10 no | Hurtiginstallering Divar XF

F.01U.135.431 | 2.5 | 2009.08 Brukerhåndbok Bosch Security Systems

2.1.3 Starte opp
Slå på alt tilkoblet utstyr.
14. Koble strømledningen til enheten.

2.2 Første gangs bruk
Enheten starter opp med flerskjermsvisning. Hurtiginstalleringsmenyen vises den første 
gangen enheten startes. Fyll ut de grunnleggende innstillingene i de fire dialogboksene for å 
gjøre enheten driftsklar. Enheten begynner automatisk å ta opp når hurtiginstalleringsmenyen 
lukkes.
Slik åpner du hurtiginstalleringsmenyen når som helst ellers:

1. Trykk på menyknappen .
2. Hovedmenyen vises på monitor A.
3. Klikk på Konfigurasjon og deretter på Hurtiginstallering.

Navigere
Bruk USB-musen som følger med. Du kan også bruke følgende knapper på frontpanelet:

– Bruk Enter-knappen  for å velge en undermeny eller et element.

– Bruk pilknappene     for å bevege deg gjennom en meny eller en 
liste.

– Bruk escape-knappen  for å gå tilbake eller for å slå av menyen.

2.3 Hurtiginstalleringsmenyen
Hurtiginstalleringsmenyen inneholder fire dialogbokser: Internasjonal, Tidsplan, Opptak og 
Nettverk. Naviger gjennom disse dialogboksene ved å bruke Tilbake og Neste. Klikk på Angre 
for å avbryte endringer som gjøres i den aktive dialogboksen. Klikk på Lukk for å gå ut av 
hurtiginstalleringsmenyen. Hvis du endrer hurtiginstalleringsinnstillingene, overskrives 
egendefinerte innstillinger. 
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2.3.1 Internasjonal

Illustrasjon 2.2 Hurtiginstalleringsmenyen – Internasjonal

Klikk på Neste for å gå til neste dialogboks.

Språk Velg et menyspråk fra listen.

Tidssone Velg en tidssone fra listen.

Tidsformat Velg enten et 12- eller 24-timers klokkeformat.

Klokkeslett Angi gjeldende klokkeslett.

Datoformat Velg mellom tre datoformater som viser enten måneden (MM), dagen 
(DD) eller året (ÅÅÅÅ) først.

Dato Angi gjeldende dato.
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2.3.2 Tidsplan

Illustrasjon 2.3 Hurtiginstalleringsmenyen – Tidsplan

Det vises en grafisk fremstilling av den gjeldende ukeplanen. Hver farge representerer én av 
de tilgjengelige profilene:
– Gul – Profil 1
– Mørk blå – Profil 2
– Grønn – Profil 3
– Rosa – Profil 4
– Lyseblå – Profil 5
– Brun – Profil 6
Klikk på Overskriv for å begynne å gjøre endringer.
– Velg hvilken ukedag uken skal begynne og slutte med.
– Velg hvilket klokkeslett dagen skal begynne og slutte på i ukedagene.
– Velg hvilket klokkeslett dagen skal begynne og slutte på i helgene.
Den grafiske fremstillingen endres automatisk når innstillingene endres.
Klikk på Neste for å gå til neste dialogboks.
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2.3.3 Opptak

Illustrasjon 2.4 Hurtiginstalleringsmenyen – Opptak

Angi den normale oppløsningen, kvaliteten og bildefrekvensen for opptak for hver profil i 
tabellen. Angi alarm- og bevegelsesopptaksoppløsningen, kvaliteten og bildefrekvensen. Disse 
innstillingene angis for alle profilene. Hvis avanserte innstillinger ble angitt tidligere, klikker du 
på Overskriv for å erstatte disse med hurtiginstalleringsinnstillingene.
Klikk på Neste for å gå til neste dialogboks.
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2.3.4 Nettverk

Illustrasjon 2.5 Hurtiginstalleringsmenyen – Nettverk

Fyll inn innstillingene som kontrollerer atferden til enheten i et nettverk.

DVR-navn Angi et DVR-navn som skal brukes i nettverket.

DHCP Aktiver at DHCP kan få IP-adresse, subnettmaske og standard 
gateway automatisk tildelt av nettverksserveren. De gjeldende 
verdiene vises.

IP-adresse, 
Subnettmaske, 
Standard 
gateway DNS-
server

Angi IP-adresse, subnettmaske, standard gateway og DNS-server når 
DHCP-tjenesten er deaktivert.

Båndbreddegrens
e

Begrens båndbredden på nettverket ved å angi en verdi mellom 0,1 og 
100 Mbps som båndbreddegrense.

MAC-adresse MAC-adressen er skrivebeskyttet.

Kabel tilkoblet Viser kabelstatus.
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3 Bruksanvisning
Disse instruksjonene forklarer funksjonene til knappene på frontpanelet. Hvilke funksjoner 
som er tilgjengelig, kan begrenses ved å angi passord. Noen funksjoner kan også kreve en 
programvarelisens.
En administrator har tilgang til mange flere funksjoner i menyen.

3.1 Frontpanelkontroller

Illustrasjon 3.1 Frontpanelkontroller

3.1.1 Knapper
Knappene på frontpanelet kontrollerer alle funksjonene. Symboler på knappene viser 
funksjonene. Inaktive knapper avgir en lyd når de blir trykket på.

Pilknapper:

Opp Ned Venstre Høyre
– Lar deg bla gjennom menyelementer eller -verdier når du er i menymodus.
– Kan brukes til å kontrollere pan-, tilt- eller zoomfunksjonene på det valgte kameraet 

når du er i PTZ-modus.
– Flytter det synlige området av det valgte bildet når du er i digital zoommodus.

 Enter-knapp
– Velger en undermeny eller et menyelement, eller godkjenner valg som gjøres i 

menyene.
– Den valgte cameoen vises på fullskjerm når du ser på video i modusen for 

flerskjermsvisning.

 ESC-knapp
– Trykk på denne knappen for å gå tilbake til forrige nivå eller for å gå ut av 

menysystemet uten å lagre.

 Fullskjerm-knapp
– Trykk på denne knappen for å gå til fullskjermmodus.

 Firer-knapp
– Trykk på denne knappen for å gå til firermodus.
– Trykk på denne knappen for å veksle mellom de aktiverte firerskjermene når du er i 

firermodus.

 Flerskjerm-knapp
– Trykk på denne knappen for å gå til flerskjermsmodus.
– Trykk på denne knappen for å veksle mellom de aktiverte 3 x 3- og 4 x 4-skjermene 

når du er i flerskjermsmodus.

Divar
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 Digital zoom-knapp
– Zoomer inn på det aktive kameradisplayet i fullskjerm.

 Sekvens-knapp
– Visning av kameraer i sekvens på fullskjerm eller i firervisning.

 OSD-knapp
– Trykk på denne knappen for å vise klokkeslett/dato og kamerainformasjon, bare 

klokkeslett/dato eller ingen av delene.

 Søk-knapp
– Trykk på denne knappen for å åpne søkemenyen for klokkeslett/dato for å lete etter 

bilder som er tatt opp.

 PTZ-knapp
– Aktiverer enten modusen pan/tilt eller modusen pan/zoom.

 Frys-knapp
– Trykk på denne knappen for å fryse det valgte bildet når du er i sanntidsmodus.

 Menyknapp
– Åpner menysystemet.

 Hjelp-knapp
– Trykk på denne knappen for å vise hjelp.

 Demp-knapp
– Trykk på denne knappen for å dempe lydovervåkingen.

 Åpne/Lukke-knappen
– trykk på knappen for å åpne eller lukke DVD-skuffen

 Export-knapp
– Trykk på denne knappen for å åpne eksportmenyen. Knappen er utstyrt med et 

indikatorlys.

 Monitor-knapp
– Veksler kontrollen mellom monitor A og B.

 Acknowledge-knapp
– Trykk på denne knappen for å godkjenne en alarmhendelse. Knappen er utstyrt med 

et indikatorlys.

 Kamera-knapper (1-16)
– trykk på disse knappene for å se en fullskjermsvisning av de analoge 

videoinngangene
– trykk en gang til for å se en fullskjermsvisning av et IP-kamera (hvis det er koblet til)

 Pause-knapp
– Trykk på denne knappen for å fryse avspillingsbildet når du er i avspillingsmodus.
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 Spole bakover-knapp
– Trykk på denne knappen for å starte avspilling bakover av opptak fra de viste 

kameraene når du er i sanntidsmodus.
– Trykk på denne knappen for å starte eller øke hastigheten på en avspilling bakover 

når du er i avspillingsmodus.
– Trykk på denne knappen for å gå ett bilde tilbake når du er i pausemodus.

 Avspilling-knapp
– Trykk på denne knappen for å fortsette avspillingen fra den sist valgte 

avspillingsplasseringen når du er i sanntidsmodus.
– Trykk på denne knappen for å fortsette avspillingen når du er i spolemodus forover 

eller bakover.

 Spole forover-knapp
– Trykk på denne knappen for å starte avspillingen fra ett minutt tidligere når du er i 

sanntidsmodus.
– Trykk på denne knappen for å øke hastigheten på avspillingen forover når du er i 

avspillingsmodus.
– Trykk på denne knappen for å gå ett bilde forover når du er i pausemodus.

 Stopp-knapp
– Trykk på denne knappen for å gå tilbake til sanntidsmodus når du er i 

avspillingsmodus.

Merk:
Nummerering av IP-kameraer starter på 9 for en 8-kanals-modell og på 17 for en 16-kanals-
modell. Så på en 16-kanals-enhet med IP-kameraer velger kameraknapp 1 analogt kamera 1 og 
IP-kamera 17.

3.1.2 Indikatorer
Indikatorene på frontpanelet lyser eller blinker for å varsle deg om forskjellige driftsforhold.

 Av/på – lyser når enheten er slått på

 DVD – lyser når det er en DVD i enheten

 USB – lyser når en USB-minneenhet er koblet til enheten

 Nettverk – lyser når en ekstern bruker er koblet til enheten

 Opptak – lyser når enheten tar opp video

 Avspilling – lyser når enheten er i avspillingsmodus

 Monitor A – indikerer at det er monitor A som styres

 Monitor B – indikerer at det er monitor B som styres

 Temperatur – blinker når den interne temperaturen er utenfor driftstemperaturområdet

 Alarm – blinker når det detekteres en alarm

 Bevegelse – blinker når det detekteres bevegelse i et videosignal
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 Videosignalfeil – blinker når det detekteres videosignalfeil for en videoinngang

 Systemfeil – blinker når det detekteres en systemfeil

3.2 Muskontroller
Alle funksjonene som kontrolleres av frontpanelet, kan du også få tilgang til ved å bruke USB-
musen som følger med. Alle hovedfunksjonene for DVR-enheten er tilgjengelige via 
knappepanelet på skjermen. Hvis du vil vise panelet (bare monitor A), flytter du musepekeren 
til venstre hjørne nederst på skjermen. Trykk på ESC for å fjerne dette fra skjermen.

Illustrasjon 3.2 Knappepanel på skjermen

Knappene og indikatorene på knappepanelet på skjermen fungerer på samme måte som 
knappene og indikatorene på frontpanelet.

3.3 Vise bilder
Enheten har to monitorutganger, A og B. Hvordan disse monitorene viser bilder, avhenger av 
hvordan systemet er konfigurert. Når det detekteres en alarm eller en bevegelsesinngang, kan 
kamerabildet med alarm-/bevegelsesindikatoren vises på monitor A, B eller på begge. Når det 
forekommer flere alarmer eller bevegelser samtidig, kombineres kamerabildene i et 
flerskjermsvindu på monitor A, B, eller på begge.

3.3.1 Skjerm A
Skjerm A er hovedmonitoren. Den gir fullskjermsvisning, firervisning eller flerskjermsvisning i 
sanntid eller ved avspilling av kamerabilder fra både analoge kameraer og IP-kameraer. 
Statusmeldinger, alarmer og advarsler om bevegelse og om videosignalfeil vises også på 
denne monitoren. Når menysystemet er aktivert, vises det på denne monitoren.

3.3.2 Skjerm B
Monitor B gir fullskjermsvisning, firervisning eller flerskjermsvisning av sanntidsbilder fra 
analoge kameraer.

Velge en monitor som skal styres
Slik kontrollerer du displayet på monitor A:

1. Kontroller at lyset  på frontpanelet er tent.

2. Hvis  ikke er tent, trykker du på monitorknappen .
Slik kontrollerer du displayet på monitor B:

1. Kontroller at lyset  på frontpanelet er tent.

2. Hvis  ikke er tent, trykker du på monitorknappen .

3.3.3 Visning
Tegningen viser alle visningsmulighetene for monitor A og B. Enkelte flerskjermsvisninger er 
blitt deaktivert under konfigureringen. Hvilken Divar-modell som brukes, og antallet tilkoblede 
kameraer påvirker også hva som er tilgjengelig av flerskjermsvisninger.
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Illustrasjon 3.3 Divar XF-enheten støtter enkel-, firer-, 3 x 3- og 4 x 4-skjermsvisning

Flerskjermsmodi kan ha flere skjermbilder som kan vises i sekvens, for å vise alle 
kamerabilder.

Flerskjermsvisning
Slik viser du forskjellige flerskjermsvisninger på monitor A eller B:

1. Trykk på flerskjermsknappen .
– En flerskjermsvisning av kamerabilder vises på den aktive monitoren.
– Kameraknappene for de valgte kameraene lyser (grønt).

2. Trykk på flerskjermsknappen  en gang til for å gå til den neste innprogrammerte 
flerskjermsvisningen.

– Hvis du fortsetter å trykke på flerskjermsknappen , går enheten gjennom alle de 
aktiverte flerskjermsvisningene.

Fullskjerm
Slik viser du et shot fra et kamera i fullskjerm:
1. Trykk på en kameraknapp.

– Det vises et bilde i fullskjerm fra det analoge kameraet du valgte.
– Kameraknappen for det valgte analoge kameraet lyser (grønt).
– Trykk på kameraknappen igjen for å vise de tilkoblede IP-kameraene.
– Kameraknappen for det valgte IP-kameraet lyser (oransje).

2. Trykk på Enter-knappen  for å vise den aktive cameoen i full skjerm når du er i 
flerskjermsmodus.

Merk:
Nummerering av IP-kameraer starter på 9 for en 8-kanals-modell og på 17 for en 16-kanals-
modell. Så på en 16-kanals-enhet med IP-kameraer velger kameraknapp 1 analogt kamera 1 og 
IP-kamera 17.

Sekvens
Slik viser du en sekvens med kamerabilder i sanntid fra flere kameraer:

1. Trykk på sekvensknappen .
– Det vises en sekvens med kamerabilder, som alle vises i en forhåndsprogrammert 
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2. Trykk på sekvensknappen  for å stoppe sekvenseringen.
– Du stopper også sekvenseringen ved å zoome, trykke på flerskjermsknappen eller 

velge ett enkelt kamera.

Cameotilordning
Slik tilordner du kameraer til cameoer i en flerskjermsvisning:
1. Bruk pilknappene for å velge en cameo.
2. Trykk på og hold nede en kameraknapp for å vise og tilordne bildet fra dette kameraet i 

den aktive cameoen.
3. Du kan også høyreklikke på en cameo med musen og velge en videoinngang fra 

kontekstmenyen.
Cameotilordningen du gjør, brukes i både avspillingsmodus og i sanntidsmodus.

Fryse bilde
Slik fryser du et shot fra et kamera på monitor A:

1. Trykk på frysknappen  for å fryse bildet i den aktive cameoen.

2. Trykk på frysknappen  en gang til for å gå tilbake til sanntidsvisning.
Du kan også høyreklikke med musen og velge Frys eller Opphev frys fra kontekstmenyen.

Hvis du viser et kamerabilde i fullskjermsmodus, er dette bildet fryst. Zoomfunksjonen kan 
brukes på et fryst bilde. Hvis du endrer visningsmodus, oppheves alle fryste bilder.

Zoom
Slik zoomer du inn på et videobilde:

1. Trykk på zoom-knappen .
– Bildet forstørres to ganger.

2. Bruk pilknappene for å velge hvilket område av bildet som skal vises.

3. Trykk på zoom-knappen  igjen for å zoome inn mer.
– Bildet forstørres fire ganger.

4. Bruk pilknappene for å velge hvilket område av bildet som skal vises.

5. Trykk på zoom-knappen  igjen for å gå tilbake til fullt bilde og gå ut av zoommodusen.
Du kan også høyreklikke og velge Zoom eller Avsl. zoom for å aktivere eller deaktivere 
zoommodusen med musen. Klikk på et område av skjermen for å zoome inn på det når du 
er i zoommodus. Bruk rotasjonshjulet på musen for å zoome inn og ut.

3.4 Sanntid og avspilling

3.4.1 Sanntidsmodus
Sanntidsmodusen er den vanlige driftsmodusen til enheten, der du ser på sanntidsbilder fra 
kameraene. Fra sanntidsmodusen kan du veksle til avspillingsmodus eller til systemmenyen.

3.4.2 Åpne avspillingsfunksjonene
Det kan være nødvendig med et passord for å åpne avspillingsfunksjonene. Ta dette opp med 
administratoren din.
1. Bruk toppmenyen, og klikk på søkeikonet for å søke.
2. Velg å søke på Hendelse eller på Dato/klokkeslett fra nedtrekksmenyen.

Du kan også trykke på søkeknappen  for å gå direkte til dato-/klokkeslettsøk.
Hvis du vil gå inn i avspillingsmodusen, bruker du én av de følgende knappene:

– Trykk på spole bakover-knappen  for å starte avspilling bakover av opptak fra de viste 
kameraene.
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– Trykk på spole forover-knappen  for å starte avspilling fra ett minutt tidligere.

– Trykk på avspillingsknappen  for å fortsette avspillingen fra den sist valgte 
avspillingsplasseringen.

Trykk på stoppknappen  for å gå tilbake til sanntidsvisning. En alarm gjør også at enheten 
går tilbake til sanntidsvisning.

3.4.3 Avspillingsmodus
I avspillingsmodus fungerer videokontrollknappene slik:

– Trykk på spole bakover-knappen  for å starte avspilling bakover av opptak. Hvis du 
trykker på knappen en gang til, økes visningshastigheten til et maksimum før den går 

tilbake til normal hastighet igjen. Trykk på spole bakover-knappen  for å gå tilbake ett 
bilde om gangen når du er i pausemodus.

– Trykk på pauseknappen  for å fryse bildet.

– Trykk på spole forover-knappen  for å starte avspilling forover av opptak. Hvis du 
trykker på knappen en gang til, økes visningshastigheten til et maksimum før den går 

tilbake til normal hastighet igjen. Trykk på spole forover-knappen  for å gå frem ett 
bilde av gangen når du er i pausemodus.

– Trykk på avspillingsknappen  for å fortsette avspillingen.

Trykk på stoppknappen  for å gå tilbake til sanntidsvisning. En alarm gjør også at enheten 
går tilbake til sanntidsvisning.

3.5 Oversikt over menysystemet
Menyen gir deg tilgang til flere funksjoner og hjelper deg å bruke enheten. Tilgangen til 
enkelte menyelementer er passordbeskyttet. Du kan gå inn i menysystemet på tre måter:
– ved hjelp av knappene på frontpanelet
– ved hjelp av en USB-mus
– ved hjelp av et Intuikey-tastatur
Små ulikheter i navigasjon og utvalg skyldes bare forskjellene mellom knappene på enheten, 
tastaturet og musen. Menystrukturen er den samme i alle tilfeller.
Toppmenyen består av fire hovedmenyer med hver sine underordnede rullegardinmenyer, et 
hjelpeelement og et lukkeelement.

Illustrasjon 3.4 Toppmeny

Søk

Søkemenyen inneholder to undermenyer:
– Dato/klokkeslett – spiller av video fra en angitt dato og et angitt klokkeslett.
– Hendelsessøk – søker etter hendelser i et angitt tidsrom.

Disse undermenyene kan bare åpnes om du har avspillingsrettigheter.
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Eksportering

Eksportmenyen brukes til å arkivere et videoklipp på en USB-minneenhet eller DVD.
Denne undermenyen kan bare åpnes om du har eksportrettigheter.

Konfigurasjon

Konfigurasjonsmenyen inneholder tre undermenyer:
– Hurtiginstallasjon – åpner en veiviser for å konfigurere grunnleggende DVR-innstillinger.
– Avansert konfigurasjon – åpner konfigurasjonsmenyen for å konfigurere alle DVR-

innstillingene.
– Monitorinnstillinger – åpner en meny for å konfigurere utgangsinnstillingene for 

monitorene.
Disse undermenyene kan bare åpnes om du har konfigurasjonsrettigheter.

Systeminformasjon

Systeminformasjonsmenyen inneholder to undermenyer:
– Status – åpner en meny for å vise statusinformasjon.
– Loggbok – åpner en meny for å vise systemloggen.

Hjelp

Hjelpefunksjonen viser en hjelpetekst. 

Lukk

Klikk for å logge av. 

3.5.1 Tilgang ved hjelp av knappene på frontpanelet
Trykk på menyknappen  for å åpne menyen.

– Toppmenyen vises på monitor A.

Bruk pilknappene     på frontpanelet for å gå gjennom en meny eller en 
liste.

Bruk Enter-knappen  for å velge en undermeny eller et element.

Bruk escape-knappen  for å gå tilbake.

Trykk på hjelpknappen  for å åpne hjelpeteksten.
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Trykk på escape-knappen  for å gå ut av menyen.

3.5.2 Tilgang ved hjelp av musen
Flytt pekeren til øverst på skjermen for å åpne menyen.

– Toppmenyen vises på monitor A.
Flytt pekeren over et menyelement og venstreklikk på det for å velge det.

3.5.3 Tilgang ved hjelp av Intuikey-tastaturet
Trykk på menytasten for å gå til toppmenyen. Bruk styrespaken på tastaturet for å navigere 
gjennom menyelementene.

Bruk Enter-tasten  på tastaturet for å velge et menyelement.

3.6 Søk

Illustrasjon 3.5 Toppmeny – Søk

1. Hvis du vil utføre et søk, åpner du toppmenyen og klikker på Søk.
2. Velg å søke på Dato/klokkeslett eller Hendelse fra nedtrekksmenyen.

Du kan også trykke på søkeknappen  for å gå direkte til søk på dato/klokkeslett.

3.6.1 Dato-/klokkeslettsøk

Angi startdato og -klokkeslett, og trykk på OK for å starte avspillingen.
Avspilling fra de viste cameoene starter.

Illustrasjon 3.6 Søk ut fra dato og klokkeslett

3.6.2 Hendelsessøk
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Illustrasjon 3.7 Søkehendelser-meny – Søkealternativer

Søkekriterier
– Kontroller kamerainngangene under Kanaler for å søke (merk av den unummererte 

boksen for å velge alle). De valgte inngangene er uthevet.
– Angi at Søk etter skal søke etter alarmhendelser, bevegelseshendelser eller begge. Angi 

Alle hendelser slik at søket ikke er begrenset av en hendelsestype.
– Hvis du vil angi Søkeretning, velger du Forover for å søke fra starttidspunkt til 

sluttidspunkt, eller Bakover for å søke fra sluttidspunkt til starttidspunkt.
– Angi dato- og klokkeslettverdier under Startt.pkt. og Slutt.pkt. for å fastsette tidsrommet 

søket skal gjelde for.
– Velg Søk for å starte søket.
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Illustrasjon 3.8 Søkehendelser-meny – Søkeresultater

Søkeresultater
– Opptaket som passer til filteret, og som er nærmest den valgte datoen og klokkeslettet, 

vises først.
– Bruk pilknappene opp/ned for å gå gjennom listen. Det valgte opptaket vises i 

forhåndsvisningsvinduet.

– Trykk på Enter-knappen  for avspilling på full skjerm av det valgte opptaket.

– Trykk på escape-knappen  for å gå tilbake til søkemenyen.

3.7 Eksportering

Illustrasjon 3.9 Toppmeny – Eksporter video

Eksportmenyen åpnes fra toppmenyen. Den lar deg overføre lyd- og videosegmenter som er 
tatt opp, til en USB-lagringsenhet eller skrivbar DVD. Hovedskjermen for eksport viser 
informasjon om medier som er tilkoblet, og en liste over videosegmentene som skal arkiveres.
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Illustrasjon 3.10 Eksporter video-menyen

– Velg en minneenhet fra valgboksen Mål. Mediestatus viser statusen for den valgte 
minneenheten, mens Ledig plass viser hvor mye plass som er tilgjengelig for lagring.
Velg Slett for å tømme den valgte minneenheten.

– Det vises en liste over videosegmentene som skal arkiveres.
– Trykk på Legg til ... for å legge til et videosegment på listen.
– Fyll ut Startt.pkt. og Slutt.pkt. for videosegmentene du ønsker å arkivere.

Velg kameranumrene du vil arkivere (marker den unummererte boksen for å velge alle).

Klikk på OK for å plassere segmentet i listen.

1. Trykk på Legg til ... for å legge til et annet videosegment på listen.
1. Hvis du ønsker å endre et videosegment i listen, velger du det og klikker på Endre ...
1. Hvis du ønsker å fjerne et videosegment fra listen, velger du det og klikker på Fjern.
Arkivlisten lagres helt til arkiveringen er utført. Videosegmentene som delvis er overskrevet 
eller slettet fra Divars interne harddisk(er), fjernes fra listen.
– Merk av ved siden av Ekthetskontroll for å godkjenne videosegmentene før arkivering.
– Merk av ved siden av Avslutt media for å sikre at DVD-minneenheten kan leses på andre 

spillere.
– Velg Start eksportering for å skrive videosegmentene til målenheten.
– Velg Stopp eksportering for å avbryte arkiveringsprosessen.
– Velg Detaljer ... for å vise en feilrapport hvis ekthetskontrollen eller arkiveringen ikke har 

blitt utført.
Hvis den totale størrelsen på videosegmentene er større enn den ledige plassen på minnet, 
arkiveres bare de første segmentene som passer. De segmentene som ikke er arkivert, 
beholdes i listen, slik at de kan arkiveres til en ny enhet.
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3.8 Konfigurasjon

Illustrasjon 3.11 Toppmeny – Konfigurasjon

Du får tilgang til konfigurasjonsmenyen fra toppmenyen. Konfigurasjonsmenyen inneholder tre 
undermenyer:
– Hurtiginstallasjon – åpner en veiviser for å konfigurere grunnleggende innstillinger. Hvis 

du vil ha mer informasjon, kan du se Del 2 Hurtiginstallering, Side 9.
– Avansert konfigurasjon – åpner den avanserte konfigurasjonsmenyen for å konfigurere 

alle innstillinger.
– Monitorinnstillinger – åpner en meny for å konfigurere monitorinnstillingene.

3.8.1 Monitorinnstillinger

Undermenyen for monitorinnstillinger inneholder displayinnstillinger for monitor A og B.

Displayalternativer
Velg en transparent bakgrunn for å se kameradisplayet bak menyene. 
Velg farge for Cameo-kantene (svart, hvit eller grå).

Flere skjermbilder
Velg de flerskjermsvisningene du vil se.
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Illustrasjon 3.12 Konfigurer monitorer-meny – Sekvens 

Sekvens
Velg lengden på tiden et kamera skal være synlig på skjermen i Holdetid for sekvens-feltet. 
Bruk Legg til-knappen for å flytte kamerainngangene til sekvenslisten. Bruk Flytt opp eller 
Flytt ned-knappene for å plassere dem i ønsket rekkefølge. Bruk Fjern for å slette ett enkelt 
element fra sekvenslisten. Bruk Slett for å slette ett enkelt element fra sekvenslisten.

Hendelsesvisning
Kryss av boksene Kontaktinngang, Alarm for videosignalfeil eller 
Bevegelsesdeteksjonshendelser for å vise disse hendelsene på skjermen.
Angi tiden disse hendelsene skal forbli på skjermen i Visningsvarighet-feltet (bare ikke-
alarmhendelser).

3.9 Systeminformasjon

Illustrasjon 3.13 Toppmeny – Systeminformasjon

Du får tilgang til menyen Systeminformasjon fra toppmenyen. Systeminformasjonsmenyen 
inneholder to undermenyer:
– Status – åpner en meny for å vise statusinformasjon.
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– Logg – åpner en meny for å vise systemloggen.

3.9.1 Status

Undermenyen Status inneholder fem dialogbokser som viser statusinformasjon.

Versjonsinfo
Versjonsinfo-dialogboksen viser den installerte firmwareversjonen, serienummeret og annen 
versjonsrelatert informasjon for serviceformål.

Lagringsstatus
Lagringsstatus-dialogboksen viser informasjon om diskstørrelse og innhold.

Illustrasjon 3.14 Statusmeny – lagringsstatus

– Tidligste opptak – viser dato og klokkeslett for tidligste opptak på disk.
– Siste opptak – viser dato og klokkeslett for seneste opptak på disk.
– Samlet diskstørrelse – viser samlet installert diskplass.
– RAID-status – visninger er aktivert hvis diskene brukes som en RAID-sett.
– Omtrentlig tid til overskriving – beregnet tid videoen beholdes før overskriving.
– Ekthetskontroll – klikk for å kontrollere ektheten på lyd- og videoopptak.
– Installerte harddisker – gir statusoversikt over de installerte harddiskene.

Videosignal
Videosignal-dialogboksen viser systemvideomodusen (PAL/NTSC) og videoinngangsstatusen.

Opptaksstatus
Gjeldende opptaksprofil – viser gjeldende profil
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Alarm ved inngang – viser hvilke innganger som er i alarmopptaksmodus
Bevegelse ved utgang – viser hvilke innganger som er i bevegelsesopptaksmodus
Gjeldende opptaksstatus – viser video- og lydopptaksstatus og modus for hver inngang

Sensorer
Viser faktisk temperatur og spenningssensorverdier. Hvis temperaturnivåene er utenfor det 
normale området, er verdiene gule. Hvis dette skjer, må du kontrollere at 
omgivelsestemperaturen er innenfor de anbefalte spesifikasjonene, og at det er tilstrekkelig 
luftventilasjon. Hvis temperaturen når et kritisk nivå, slås enheten av automatisk. For å starte 
enheten på nytt kobler du fra strømledningen, venter i minst 30 sekunder og kobler til 
strømledningen på nytt.

Tabell 3.1 Temperatursensorer

Tabell 3.2 Strømforsyningsnivåer

3.9.2 Logg

Loggbokmenyen brukes til vise en filtrert historikk av systemhendelser.

Loggbokfilter
Angi forskjellige filterkriterier for å søke etter systemhendelser i en angitt tidsperiode.

Sensornavn Nedre grense Øvre grense

Prosessor 5 °C / 41 °F 100 °C / 212 °F

Luftinntak 5 °C / 41 °F 45 °C / 113 °F

Luftavløp 5 °C / 41 °F 55 °C / 131 °F

Harddisk #1 5 °C / 41 °F 55 °C / 131 °F

Harddisk #2 5 °C / 41 °F 55 °C / 131 °F

Harddisk #3 5 °C / 41 °F 55 °C / 131 °F

Harddisk #4 5 °C / 41 °F 55 °C / 131 °F

Spenningsnivå Nedre grense Øvre grense

12 volt 10,8 V 13,2 V

5 volt 4,7 V 5,3 V

3,3 volt 3,1 V 3,5 V
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Illustrasjon 3.15 Loggbokmeny – loggbokfilter

– Angi start- og sluttidspunkter.
– Velg hvilke systemhendelser som skal vises.
– Loggbokinnhold – viser tidligste og siste tilgjengelige innhold.
– Vis - klikk for å vise resultatene.

Loggbokresultater
Dato, Klokkeslett og Hendelse-type for forskjellige systemhendelser. Et 
videoforhåndsvisningsskjermbilde vises for den valgte hendelsen, hvis den er relevant.

3.10 Handlingsbehandling
Ulike hendelsestyper endrer arbeidsmåten for enheten. Disse hendelsene er følgende:
– et kontaktsinngangssignal for enheten
– bevegelsesdeteksjon i et kamerasignal
– videosignalfeil fra ett av kameraene
– et internt varsel fra selve enheten (dvs. diskfeil, temperaturalarm).
Hvordan enheten reagerer på hendelser, avhenger av hvordan den er programmert.
En hendelse kan endre arbeidsmåten for enheten, og hvis dette er en alarm, kan en reaksjon 
fra brukeren være påkrevet.

Bakgrunnshendelser
Hendelser kan endre bakgrunnsoppgaver som en bruker ikke legger merke til. Enhetssvar som 
ikke er synlige for brukeren, for eksempel en endring i opptakshastighet, aktivering av 
utgangsreléet og hendelseslogging. Enheten kan også konfigureres til å ta opp ved aktivering 
av en hendelse eller endre hvordan kamerabildene vises på monitorene, uten at du trenger å 
gripe inn.
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3.10.1 Alarmer
En alarm kan få enheten til reagere på følgende måter:
– Et lydsignal høres.
– En statusmelding vises.
– Et alarmikon vises.
– Grensen rundt en cameo skifter farge til rød.

– En alarmindikator , en bevegelsesindikator  eller en videosignalfeilindikator  
blinker.

– Indikatoren på knappen  blinker.
– Et utgangsrelé aktiveres.
– Visningsmodusene på monitorene endrer seg.
– Et kamera som kan styres, kan flyttes til en forhåndsdefinert posisjon.
– Opptaksatferd endres.
– Hvordan enheten fungerer, kan endres via forhåndsdefinerte profiler.

Godkjenne en alarm

Trykk på godkjenningsknappen  for å godkjenne alarmen.
– Lydsignalet er stille.

– Alarmen og -indikatorene er ikke lenger tent.
– Alarmstatusmeldingen forsvinner.
– Sist brukte visningsmodus gjenopprettes.

Alarmikonet er fortsatt synlig så lenge inngangen som utløste alarmen, er aktiv.
Hvis en alarm ikke er godkjent, blir lydalarmen slått av etter holdetiden, men alarmen må 
fortsatt godkjennes.

Hvis automatisk godkjenning er aktivert, blir lydsignalet og indikatorene for alarmen  og 

indikatorene  slått av etter holdetiden.
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3.10.2 Kontaktinnganger

Hvis en kontaktinngang utløser en alarm
– Monitorene A og B kan vise flere forhåndsvalgte kameraer.
– Monitor A: Grensen rundt cameoene som vises, er rød. Alarmikonet vises i den 

tilsvarende cameoen. En alarmstatusmelding vises.

– Lydsignalet til alarmen høres. Alarmen  og indikatorene  blinker.
– Kontrollerbare kameraer kan flyttes til forhåndsdefinerte posisjoner.

3.10.3 Bevegelseshendelser

Hvis et signal for bevegelsesdeteksjon utløser en hendelse
– Skjerm A og B kan bytte til visning av bevegelseshendelsene.
– Alarmikonet vises i den tilsvarende cameoen. En alarmstatusmelding vises.

– Bevegelsesindikatoren  på frontpanelet blinker.

3.10.4 Alarm for videosignalfeil

Hvis videosignalfeil utløser en alarm, gjør du følgende:
Monitor A eller B kan konfigureres for å vise videosignalfeilen.
– Én eller begge monitorene kan bytte til en flerskjermsvisning. Kamerasignalfeilen vises 

som en svart cameo med videosignalfeilmeldingen. Kanten rundt kameraet med 
videosignalfeil er rød på monitor A. En alarmstatusmelding vises.

– Lydsignalet til alarmen høres.

– Videosignalfeil  og indikatorene  blinker.

Godkjenne en alarm for videosignalfeil

Trykk på godkjenningsknappen  for å godkjenne en alarm for videosignalfeil.
– Lydsignalet er stille.

– Videosignalfeil  og indikatorene  er ikke lenger tent.
– Alarmstatusmeldingen forsvinner.
– Sist brukte visningsmodus gjenopprettes.

Hvis kameraet med videosignalfeil er synlig, vises den svarte cameoen og meldingen om 
videosignalfeil så lenge det ikke finnes en video.
Hvis en alarm ikke er godkjent, blir lydalarmen slått av etter holdetiden, men alarmen må 
fortsatt godkjennes.

Hvis automatisk godkjenning er aktivert, blir lydsignalet og videosignalfeil  og indikatorene 

 slått av etter holdetiden.
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