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1  Säkerhet 

1.1  Viktiga säkerhetsanvisningar

Läs, samtliga säkerhetsanvisningar och spara dem för framtida bruk. Observera alla varningar på 
produkten och i bruksanvisningen innan du använder produkten. 

1.  Rengöring - Koppla ur enheten från vägguttaget innan du rengör den. Följa alla anvisningar 
som medföljer enheten. För det mesta räcker det att använda en torr trasa för rengöring, 
men fuktad luddfri trasa eller sämskskinn kan också användas. Använd inte vätskebaserade 
rengöringsmedel eller rengöringsmedel med aerosol.

2.  Värmekällor - Installera inte enheten nära värmekällor som t.ex. värmeelement, värmefläktar, 
spisar eller andra apparater (inklusive förstärkare) som avger värme.

3.  Ventilation - Alla öppningar i enhetens hölje är ventilationshål som är avsedda att förhindra 
överhettning och säkerställa tillförlitlig användning. Blockera eller täck inte dessa 
ventilationshål. Enheten får aldrig byggas in om inte riktig ventilation tillhandahålles och till-
verkarens anvisningar följs.

4.  Vatten - Använd inte enheten nära vatten, t ex nära ett badkar, tvättfat, hushållsvask, tvättkor-
gar, i en våt eller fuktig källare, nära en swimmingpool, i en utomhusinstallation, eller i något 
utrymme som klassificeras som ett våtutrymme. För att minska brandrisken eller risken för 
elektriska stötar ska du se till att enheten inte utsätts för regn eller fukt.

5.  Föremål och vätskor som kommer in i enheten - För aldrig in någon typ av föremål igenom 
enhetens öppningar eftersom de kan vidröra farliga spänningspunkter eller kortsluta delar 
vilket kan leda till brand eller elektriska stötar. Spill aldrig någon form av vätska på enheten. 
Placera inte föremål som innehåller vätskor, t ex vaser eller koppar ovanpå enheten.

6.  Åskblixtar - För ytterligare skydd under ett åskväder eller när du lämnar enheten obevakad 
och oanvänd under långa perioder, koppla loss enheten från vägguttaget och koppla bort 
kabelsystemet. Detta förhindrar att enheten skadas från åskblixtar och strömspikar på elnätet.

7.  Justering av kontroller - Justera endast de kontroller som anges i bruksanvisningen. Om du 
justerar andra kontroller på fel sätt kan det leda till skada på enheten. Användning av kon-
troller, justeringar eller andra förfaranden än de som beskrivs häri kan leda till exponering för 
farlig strålning.

8.  Överbelastning - Överbelasta inte uttag och förlängningssladdar. Detta kan ge upphov till 
eldsvåda eller elektriska stötar.

9.  Skydd för nätsladd och nätkontakt - Skydda nätkontakten och nätsladden från att trampas 
på, från att klämmas mot föremål vid vägguttag och där nätsladden lämnar enheten. För 
enheter som är avsedda att drivas med 230 V växelström, 50 Hz, måste nätsladdar in och ut 
uppfylla kraven i den senaste versionen av IEC-publikation 227 eller IEC-publikation 245.

10.  Bortkoppling av nätström - Enheter med eller utan ON/OFF-omkopplare har strömmatning 
till enheten närhelst nätsladden sitter i strömkällan. Nätsladden är den huvudsakliga bortkop-
plingsenheten för att stänga av strömmen för alla enheter. 

11.  Strömkällor - Enheten får endast användas med den typ av strömkälla som är indikerad på 
etiketten. Innan du fortsätter ska du se till att koppla bort strömmen från kabeln som ska 
installeras i enheten.

12.  Service - Försök inte att själv utföra servicearbete på enheten. Att öppna eller ta bort skydd 
kan utsätta dig för farlig spänning eller andra risker. Låt behörig servicepersonal utföra allt 
servicearbete.

13.  Skador som kräver service - Koppla bort enheten från den huvudsakliga växelströmkällan och 
hänvisa service till kvalificerad servicepersonal när någon skada har inträffat på utrustningen, 
t ex: 
–  nätsladden eller kontakten är skadad;
–  exponering för fukt, vatten, och/eller hårt väder (regn, snö etc.);
–  vätska har spillt i eller på utrustningen;
–  ett föremål har fallit in i enheten;
–  enheten har tappats eller enhetens hölje har skadats;
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–  enheten uppvisar en distinkt förändring av prestanda;
–  enheten fungerar inte som den ska trots att användaren följer bruksanvisningen;

14.  Utbytesdelar - Se till att serviceteknikern använder ersättningsdelar som specificerats av till-
verkaren eller som har samma egenskaper som originaldelarna. Användning av icke-godkända 
utbytesdelar kan göra garantin ogiltig och orsaka brand, elstötar eller andra faror.

15.  Säkerhetskontroll - Säkerhetskontroller ska göras efter avslutad service eller avslutade repa-
rationer för att säkerställa riktig funktion.

16.  Installation - Installera enligt tillverkarens anvisningar och i enlighet med tillämpliga lokala 
föreskrifter.

17.  Tillbehör, ändringar och modifieringar - Använd endast tillbehör som specificerats av till-
verkaren. Alla ändringar eller modifieringar av utrustningen som inte uttryckligen godkänts av 
Bosch, kan ogiltiggöra garantin eller i fallet med en auktoriseringsöverenskommelse, rätten att 
använda utrustningen.

1.2  Försiktighetsåtgärder

FARA! Hög risk:
Denna symbol indikerar överhängande riskfyllda situationer så 
som ”Farlig spänning” inuti produkten. Om dessa situationer 
inte undviks kan de resultera i elektriska stötar, allvarliga 
kroppsskador eller död.

VARNING! Medelhög risk:
Indikerar potentiellt riskfyllda situationer som, om de inte 
undviks, kan resultera i allvarliga kroppsskador eller död.

VIKTIGT! Medelhög risk:
Indikerar en potentiellt riskfylld situation. Om dessa situationer 
inte undviks kan det leda till mindre eller måttliga skador. 
Uppmärksammar användaren på viktiga instruktioner som 
medföljer enheten.

VIKTIGT! Låg risk: (utan symbol för säkerhetsrisk) 
Indikerar en potentiellt riskfylld situation som, om den inte 
undviks, kan resultera i skada på egendom eller risk för skador på 
enheten.

OBSERVERA!
Denna symbol indikerar information eller företagspolicy som 
relaterar direkt till personalsäkerhet eller skydd av egendom.

1.3  Viktiga anmärkningar

Tillbehör - Placera inte denna enhet på ett instabilt stativ, trebensstativ, rack eller fäste. Den kan 
falla och orsaka allvarlig personskador och/eller skador på enheten. Använd endast vagn, stativ, 
fäste eller bord som angetts av tillverkaren. Om en vagn används, var försiktig när du flyttar vagnen/
apparaten för att undvika skada pga. att den tippar. Snabba stopp, för mycket kraft eller ojämna ytor 
kan resultera i att vagnen eller enheten välter. Installera enheten enligt tillverkarens anvisningar.
Strömbrytare som bryter alla poler - Använd en strömbrytare som bryter alla poler, med en kontakt-
separation på minst 3 mm för varje pol, i byggnadens elektriska installation. Om du behöver öppna 
höljet för service och/eller andra åtgärder, använder du omkopplaren som bryter alla poler som den 
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huvudsakliga bortkopplingsenheten för att koppla bort spänningen till enheten. 
Byte av batteri - Det finns ett litiumbatteri inuti enhetens hölje. För att undvika risk för explosion, 
byter du batteriet enligt anvisningarna. Tillverkaren rekommenderar att batterierna ersätts med 
samma eller motsvarande typ. Bortskaffa det gamla batteriet på ett sätt som är miljövänligt. Låt 
behörig servicepersonal utföra allt servicearbete.

VIKTIGT! 
Klass 1 laserprodukt 
Osynlig laserstrålning när höljet är öppet. Undvik att utsätta dig 
för strålen.

Denna varning gäller endast de modeller som innehåller en intern DVD-brännare som använder en 
certifierad Klass I-laser. 
Koax-jordning:
–  Jorda kabelsystemet om du ansluter ett kabelsystem för utomhusbruk till enheten.
–  Anslut utomhusutrustning till enhetens ingångar endast efter att denna enhet har haft dess 

jordningskontakt ansluten till en jordad utgång eller dess jordterminal har anslutits på ett rik-
tigt sätt till en jordkälla.

–  Koppla bort enhetens inkontakter från utomhusutrustning innan du kopplar bort jordningskon-
takten eller jordningsterminalen.

–  Följ säkerhetsinstruktionerna, t.ex. att jorda alla utomhusenheter som är anslutna till denna 
enhet.

Endast för USA-modeller - Sektion 810 i National Electrical Code, ANSI/NFPA No.70, tillhandahåller 
information beträffande korrekt jordning av monterings- och fäststrukturen, jordning av koaxialkabeln 
till en urladdningsenhet, dimensionerna på jordningsledare, urladdningsenhetens placering, anslut-
ning till jordningselektroder och krav gällande jordelektroden.

OBSERVERA!
Denna enhet är endast avsedd för användning i allmänna 
områden. Federala lagar i USA förbjuder strikt inspelning av 
talade kommunikationer som görs i smyg. 

Bortskaffning - Din Bosch-produkt har utvecklats och tillverkats med högkvalitetsmaterial och -
komponenter som kan återvinnas och återanvändas. Denna symbol innebär att elektroniska och 
elektriska apparater, som har nått slutet på sin livslängd måste samlas in och bortskaffas separat 
från hushållsavfall. Det finns vanligtvis separata insamlingssystem för kasserade elektroniska och 
elektriska produkter. Kassera dessa enheter med hjälp av miljövänliga återvinningsstationer enligt 
Europadirektiv 2002/96/EC.
Miljöpolicy - Bosch har ett starkt engagemang i miljöfrågor. Denna enhet har konstruerats med 
största möjliga miljöhänsyn i åtanke.
Känslighet för statisk elektricitet - Använd korrekta förfaranden för hantering av CMOS/MOS-FET-
kretsar för att undvika urladdning av statisk elektricitet. 
OBS! Använd erfordrade jordade handledsremmar och följ lämpliga ESD-försiktighetsåtgärder när du 
hanterar kretskort som är känsliga för statisk elektricitet.
Säkringarnas märkström - För skydd av enheten, måste kretsen säkras med en säkring med märk-
ström på max 16 A. Detta måste göras i enlighet med NEC800 (CEC-sektion 60).
Jordning och polarisering – Denna enhet kan vara utrustad med en polariserad kontakt för växel-
ström (en kontakt som har ett stift som är bredare än det andra). Denna säkerhetsfunktion gör att 
kontakten bara passar i nätuttaget på ett sätt. Om det inte går att sticka in kontakten helt i uttaget, 
ska du kontakta en lokal behörig elektriker för att byta ut det föråldrade uttaget. Kringgå inte säker-
hetsfunktionen för den polariserade nätkontakten.
Alternativt kan denna enhet vara utrustad med en trepolig jordkontakt (en kontakt med ett tredje 
stift för jordning). Denna säkerhetsfunktion gör att kontakten bara passar i ett jordat nätuttag. Om 
det inte går att sticka in kontakten i uttaget, ska du kontakta en lokal behörig elektriker för att byta 
ut det föråldrade uttaget. Kringgå inte säkerhetsfunktionen för den jordade nätkontakten.
Transport - Koppla bort strömmen innan du flyttar enheten. Var försiktig när du flyttar enheten. För 
mycket kraft eller stötar kan skada enheten och hårddiskenheterna.
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Utomhussignaler - Installationen för utomhussignaler, speciellt beträffande avstånd från kraft- och 
åskledare samt överspänningsskydd, måste vara i enlighet med NEC725 och NEC800 (CEC-regel 16-
224 och CEC Sektion 60).
Permanent ansluten utrustning - Installera en lättåtkomlig bortkopplingsenhet i byggnadens kabelin-
stallationer.
Utrustning med stickkontakt - Installera uttaget nära utrustningen så det är lättåtkomligt.
Bortkoppling av nätström - Enheter får alltid strömmatning när nätsladden sitter i strömkällan. 
Nätsladden är den huvudsakliga bortkopplingsenheten för att stänga av strömmen för alla enheter.
Montering i rack
–  Ventilation - Placera inte denna enhet i en inbyggd installation eller rack om inte riktig ventila-

tion tillhandahålles och tillverkarens anvisningar följs. Utrustningens temperatur får inte över-
stiga dess maximala krav på driftstemperatur.

–  Mekanisk belastning - Montera utrustningen i racket på rätt sätt för att förhindra en riskfylld 
situation på grund av ojämn mekanisk belastning.

SELV - Alla ingångar/utgångar är SELV-kretsar (Safety Extra Low Voltage). SELV-kretsar får endast 
anslutas till andra SELV-kretsar.
Videoförlust - Videoförluster inträffar alltid vid digital videoinspelning och därför kan inte Bosch 
Security Systems hållas ansvariga för skador som uppstår på grund av saknad videoinformation. För 
att minimera risken för förlust av digital information, rekommenderar Bosch Security Systems flera 
dubblerade inspelningssystem, och ett tillvägagångssätt för att säkerhetskopiera all analog och digi-
tal information. 

FCC & ICES-information (hemprodukter)
(endast modeller för USA och Kanada)
Denna utrustning har testats och befunnits följa gränserna för Klass B digital utrustning, i enlighet 
med avsnitt 15 i FCC-bestämmelserna. Gränserna är avsedda att tillhandahålla rimligt skydd mot 
skadliga störningar i bostad. Denna utrustning skapar och använder samt kan avge högfrekvensen-
ergi och om den inte installeras och används i enlighet med instruktionerna kan den orsaka skadliga 
störningar på radioförbindelser. Det finns emellertid ingen garanti för att störningar inte uppstår vid 
en viss installation. Om utrustningen orsakar skadliga störningar i radio- eller tv-mottagning, vilket 
kan avgöras genom att man stänger av och slår på utrustningen, uppmanas användaren att försöka 
eliminera störningarna genom att vidta en eller flera av de följande åtgärderna:
–  rikta om eller flytta mottagningsantennen;
–  öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren;
–  anslut utrustningen till ett uttag på en annan strömkrets än den som mottagaren är ansluten 

till;
–  kontakta återförsäljaren eller en erfaren radio/teve-tekniker och begär hjälp.
Rådfråga återförsäljaren eller en erfaren radio/teve-tekniker för hjälp. Man får inte göra avsiktliga 
eller oavsiktliga modifieringar som inte uttryckligen har gjorts av den part som är ansvarig för efter-
levnad. Alla sådana ändringar kan ogiltiggöra användarens rätt att använda utrustningen. Vid behov 
bör användaren kontakta återförsäljaren eller en erfaren radio/teve-tekniker för åtgärd. 
Följande häfte som tagits fram av Federal Communications Commission kan vara till hjälp för använ-
daren: How to Identify and Resolve Radio-TV Interference Problems (Hur man identifierar och löser 
problem gällande radio-tv-störningar). Detta häfte finns att få från U.S. Government Printing Office, 
Washington, DC 20402, Stock No. 004-000-00345-4.
Ansvarsfriskrivning
Underwriter Laboratories Inc. (”UL”) har inte testat prestanda eller tillförlitligheten gällande säkerhet 
och signaler för denna produkt. UL har endast testat risker för brand, elchock och/eller olycksfall 
som anges i ULs standarder gällande säkerhet för informationsteknikutrustning, UL 60950-1. UL-certifi-
ering täcker inte prestanda eller tillförlitlighet gällande säkerhet eller signaler för denna produkt.
UL GER INGA UTFÄSTELSER, GARANTIER ELLER CERTIFIERINGAR VAD GÄLLER PRESTANDA ELLER 
TILLFÖRLITLIGHET FÖR NÅGRA SOM HELST SÄKERHETS- ELLER SIGNALRELATERADE FUNKTIONER 
FÖR DENNA PRODUKT.
Upphovsrätt
Denna bruksanvisning är immateriell egendom som tillhör Bosch Security Systems och skyddas av 
copyright. Alla rättigheter förbehållna.
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Varumärken
Alla produktnamn på maskinvara och program som används i detta dokument är sannolikt registre-
rade varumärken och måste behandlas som sådana.

OBSERVERA!
Denna bruksanvisning har sammanställts med stor noggrannhet 
och informationen i den har grundligt kontrollerats. Vid tryckning 
var texten fullständig och korrekt. Pågående utveckling av 
produkter kan innebära att innehållet i bruksanvisningen kan 
komma att ändras utan förvarning. Bosch Security Systems tar 
inget ansvar för skador som uppstår direkt eller indirekt på grund 
av fel, ofullständigt skick eller avvikelser mellan bruksanvisningen 
och produkten som beskrivs.

Ytterligare information
För ytterligare information kontaktar du Bosch Security Systems närmast dig, eller så besöker du vår 
webbplats www.boschsecurity.com.
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2  Inledning  

2.1  Funktioner

• Stabilt, inbyggt operativsystem 

• Små fi lstorlekar med MPEG-4-komprimering. 

• Intern lagringskapacitet på 2 TB. 

• NTSC- och PAL-videoformat.

• Inspelning i full realtid: 

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

• Olika inspelningsupplösningar och kvalitetsnivåer:

- 4 CIF(704x480), 2 CIF(704x240), CIF(352x240) : NTSC
- 4 CIF(704x576), 2 CIF(704x288), CIF(352x288) : PAL
- 5-stegs kvalitetsnivå (högst, hög, standard, låg, lägst)

• Lätt användning med olika användargränssnitt och användarvänliga grafi ska användargränssnitt

- Optisk mus, fullfunktions IR-fjärrkontroll, Jog-Shuttle-ratt
• Kraftfulla multiplexfunktioner:

- Samtidig live-visning, inspelning, uppspelning, nätverksöverföring, säkerhetskopiering
• Olika sökfunktioner:

- Datum/tids-sökning, händelsesökning, bokmärkessökning, smart-sökning
• Skydd av händelsedata med inspelning på händelsepartition.

• Förlarmsinspelning (upp till en minut).

• Inspelning av rörelsehändelse och föregående testfunktion av rörelsekänslighet.

• Inspelningshastighet för bild och kvalitetsjustering för individuell kamera.

• Kraftfulla schemaläggningar av inspelningar.

• Snabbuppspelning i live-läge.

• Perfekt synkronisering av ljud och bild.

• Automatisk säkerhetskopiering enligt schema.

• Bildverifi ering (Vattenstämpel)..

• Tre USB 2.0-portar med gränssnitt för säkerhetskopiering. 

• Export/import av inställningskonfi guration med USB-minne eller nätverk.

• Lätt uppdatering av systemprogramvara med USB-minne eller nätverk.

• Datorprogrammet Control Center kan hantera max. 100 DVR-enheter.

• Max. fem klienter kan samtidigt använda en DVR-server.

• Bandbreddsbegränsning för nätverk:

- Justerar automatiskt bandbredden enligt statusen för enhetens nätverkshastighet.
• Fjärrlarmmeddelande via datorprogram eller e-post.

• Synkronisering av tid och datum från NTP-server. 

• Läge för sommartid.



10   sv | Inledning Digital videoinspelare

F01U | 2.0 | 2008.12 Bruksanvisning Bosch Security Systems

• Kameraskydd.

• Användaradministration (styrning av användarnivå).

• PTZ-styrning:

- Mer information fi nns i ”8.2.4 Lista med PTZ-kameror som stöds”.
- Avståndsmätningsreglage för Dome-kamera (Dome skärmvisningskontroll)

Obs!
Modell DVR-16L (16-kanaler) används i beskrivningar, funktioner och 
detaljer som ges i denna bruksanvisning.

2.2  Tillbehör

Tillbehör FjärrkontrollAAA-batterier till 
fjärrkontrollen

Fästen för montering i rack 

Mus Divar MR-datorprogram Skruvar till fästen för 
rackmontering
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Bild  2.1  Tillbehör
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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

Bild  2.2  Frontpanel

a Pilknappar  (b B v V): Välj eller fl ytta mellan menyalternativ.

 (ENTER): Bekräftar menyval.

b Funktionsknappar

:  Visar inställningsmenyn.

:  Visar kontrollmenyn för monitor A för att ställa in skärmläget på fullskärmsläge eller 
flerskärmsläge med 4, 6, 8, 9 eller 16 skärmbilder. Ställer in videoutsignalen på VGA-
läge.

:  Visar kontrollmenyn för monitor B. Ställer in videoutsignalen på MON A-läge.

:  Ställer enheten i PTZ-läge för att styra den anslutna PTZ-kameran.

:  Tryck för att visa olika flerskärmslägen.

:  Visar alla kanaler i följd.

:  Visar sökmenyn.

:  Startar eller stoppar direktinspelning för vald kamera (gul bård).

:  Avbryter larmaktivering och återför systemet till läget innan larmet aktiverades.
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c Skivfack (endast DVR-8L och DVR-16L)
Sätt i en skiva här.

d Kanalknappar 
Du kan ange ett nummer med kanalknapparna. Du kan även använda kanalknapparna för 
underfunktioner med ALT-knappen (Knapparna COPY, IRIS +, SET, CLEAR, MOVE och TOUR för 
8-kanals DVR-enhet används för underfunktioner utan ALT-knappen.).

• Lampan i knappen indikerar statusen enlig följande:
- Av: Aktuell status för live-läge.
- Röd: Inspelningsläge.

 Blinkar om en händelse inträffar.
• (1) OPEN: Öppnar eller stänger skivfacket (endast DVR-8L och DVR-16L).
• (2) LOCK: Visar låsmenyn för att ändra användartyp eller inaktiverar systemets 

 funktioner.
• (3) ZOOM - / (4) ZOOM +: Justerar PTZ-kamerans zoomnivå.
• (5) LOG: Visar eller tar bort systemets logglista.
• (6) INFO: Visar eller tar bort systeminformation.
• (7) FOCUS - / (8) FOCUS +: Justerar PTZ-kamerans fokuseringsläge.
• (9) COPY: Kopierar den inspelade informationen till en extern enhet.
• (10) MARK: Lägger in markeringspunkt för inspelningssökning. Du kan lägga in 

markeringspunkten under uppspelning av information för en kanal.
• (11) IRIS - / (12) IRIS +:  Justerar PTZ-kamerans bländarläge.
• (13) SET: Registrerar PTZ-kamerans förinställda position.
• (14) CLEAR: Tar bort en lagrad förinställd position för PTZ-kameran.
• (15) MOVE: Flyttar PTZ-kameran till den förinställda positionen.
• (16) TOUR: Går igenom alla registrerade förinställda positioner i PTZ-kameran.

e Shuttle-ratt: Snabbspolar bildsökning framåt eller bakåt när skivan roteras.

f JOG-ratt: Gör det möjligt att ramvis söka framåt eller bakåt.
I pausläge spelas inspelade bilder upp ramvis genom att skivan vrids. Ökar eller minskar värdet 
för ett alternativ.

g ESC: Används för att återgå till tidigare nivå eller för att stänga en meny utan att spara.

h Knappar för uppspelningskontroll
- X: Pausar uppspelning.
- m: Söker bakåt bland de inspelade bilderna.
- bB: Spelar upp eller spolar bakåt bland de inspelade bilderna.
- M: Söker framåt bland de inspelade bilderna.
- x: Stoppar uppspelning.

i Indikatorer

 : Lyser när DVR-enheten strömmatas

 : Blinkar när hårddisken läses eller skrivs på.

 : Lyser när larmet är igång.

 : Lyser när en nätverkskabel är ansluten.

j USB-port
Anslut en extern USB-enhet för säkerhetskopiering eller uppspelning. 

k Fjärrsensor
Rikta fjärrkontrollen hitåt.

l ALT
Aktivera denna om du använder underfunktionen för 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

Bild 2.3 Bakpanel

a VIDEO IN-kontakter: Anslut kamerans videoutgång till dessa BNC-kontakter.

b LOOP OUT: Signalen från VIDEO IN-kontakterna matas ut till denna kontakt.

c Nätsladdsanslutning (AC IN): Anslut nätsladden.

d AUDIO OUT: Anslut den ingående ljudsignalen för en extern enhet.

e BIPHASE: Anslut en styrenhet för panorering/vinkling/zoom via det15-poliga anslutningskortet 
av D-typ.

f AUDIO IN: Anslut ljudutgången för en extern enhet.

g ALARM I/O: Anslut upp till 16 larmingångar via anslutningskortet av D-typ med 25-stift. Anslut 
upp till 8 larmutgångsrelän via anslutningskortet av D-typ med 25-stift.

h RS-422/485-anslutningar: Anslut RS422/485-kompatibla kameror.

i KBD IN: Anslut ett Bosch CCTV-tangentbord till KBD IN-uttaget.

j COM1: Används för att ansluta till en värdenhet med en RS-232C-kontakt (t.ex. en 
persondator). 

k ETHERNET-port: Anslut en nätverkskabel för Ethernet 10/100 Mbit/s för att styra den här 
enheten via ett datornätverk.

l MON B (kontakt av BNC-typ): Anslut till spotmonitor eller bildskärmsenhet.
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m MON A (kontakt av BNC-typ): Anslut till huvudmonitor eller bildskärmsenhet.

n VGA: Anslut en VGA-monitor.

o USB-portar: Anslut extra USB-enheter (t.ex. mus, minneskort).

2.5 Fjärrkontroll

Bild 2.4 Fjärrkontroll.

•  LOCK: Visar låsmenyn för att ändra användartyp eller inaktivera systemets funktioner.

•  ACK: Avbryter larmaktivering och återför systemet till läget innan larmet aktiverades.

•  : Visar kontrollmenyn för monitor A för att ställa in skärmläget på fullskärmsläge eller 
fl erskärmsläge med 4, 6, 8, 9 eller 16 skärmbilder.

•  : Visar kontrollmenyn för monitor B för att tillåta styrning med spotmonitor.

•  : Tryck för att visa olika fl erskärmslägen.

•  : Visar alla kanaler i följd.

•  ESC: Används för att återgå till tidigare nivå eller för att stänga en meny utan att spara.

•  MENU: Visar inställningsmenyn.

•  Pilknappar (b B v V): Väljer eller fl yttar mellan menyalternativen.

•  ENTER: Bekräftar menyval eller går till fullskärmläge för en vald kamera i fl erskärmsläge. Om 
du trycker på den här knappen igen återgår du till fl erskärmsläge från fullskärmsläge.
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•  COPY: Kopierar den inspelade informationen till en extern enhet.

•  SEARCH: Visar sökmenyn.

•  MARK: Lägger in markeringspunkten för inspelningssökning. Du kan lägga in 
markeringspunkten under uppspelning av information för en kanal.

•  PAUSE (X): Pausar uppspelning.

•  STOP(x): Stoppar uppspelning.

•  REC (z): Startar eller stoppar inspelning.

•  m / c: Söker bakåt, söker inspelade bilder i omvänd följd.

•  bB: Spelar upp eller spolar bakåt bland de inspelade bilderna.

•  M / C: Söker framåt, söker inspelade bilder i följd framåt.

•  Sifferknappar (0, 1–9): För att välja förinställt PTZ-nummer, ID eller kanal.

•  INFO: Visar eller tar bort fönstret med systeminformation.

•  LOG: Visar eller tar bort fönstret med systemets logglista.

•  PTZ: Ställer enheten i PTZ-läge för att styra den anslutna PTZ-kameran.

•  TOUR: Går igenom alla registrerade förinställda positioner i PTZ-kameran.

•  ZOOM + / -: Justerar PTZ-kamerans zoomnivå.

•  FOCUS + / -: Justerar PTZ-kamerans fokusering.

•  IRIS + / -: Justerar PTZ-kamerans bländare.

•  PRESET

- SET: Registrerar PTZ-kamerans förinställda positioner.
- CLEAR: Tar bort en lagrad förinställd position.
- MOVE: Flyttar kameran till den förinställda positionen.

•  ID: Ställer in lämpligt system-ID för DVR som ska användas via IR-fjärrkontrollen när fl era DVR-
enheter används. Tryck på ID-knappen och därefter på sifferknappen inom två sekunder för att 
välja system-ID för DVR. Om du ställer in system-ID på ”0” kan du styra fl era DVR samtidigt.
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3  Anslutningar och inställningar 

Försiktighetsåtgärder

• Det fi nns fl era sätt att ansluta enheten, beroende på kameran och övrig utrustning. 
Se kamerans handbok eller handböckerna för andra enheter vid behov för ytterligare 
anslutningsinformation.

• Se till att stänga av kameran före installation och anslutning.

• Huvudskärm (MON A) kommer att starta upp i VGA-läge. Se avsnitt 3.12 för val av skärmtyp.

3.1  Översikt över grundläggande anslutning
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Bild 3.1  Översikt över grundläggande anslutning
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a Anslut kamerorna till de slingkopplade BNC-kameraingångarna (automatiskt terminerade).

b Anslut monitorn, DVR-enheten, videobandspelaren eller annat till BNC-videoutgången.

c Anslut nätsladden till enheten.

d Anslut en förstärkare.

e Anslut en styrenhet för panorering/vinkling/zoom via det medföljande anslutningskortet av D-
typ med 15-poler.

f Anslut upp till 16-ingångar (larm) eller anslut upp till 8 larmutgångsrelän via det medföljande 
anslutningskortet av D-typ med 25-stift.

g Anslut PTZ-kameror eller DVR-enheter.

h Anslut ett Bosch CCTV-tangentbord till KBD IN-uttaget.

i Anslut ljud (linjeingång).

j Anslut till ditt nätverk via Ethernet-porten eller använd RS232-kontakten för att ansluta direkt 
till serieporten på en dator (för service).

k Anslut monitor B till BNC-utgången MON B.

l Anslut monitor A till BNC-utgången MON A.

m Anslut en VGA-monitor.

n Anslut extra USB-enheter (t.ex. mus, minneskort).

3.2  Kameraanslutningar

Anslut kameror till enheten med en 75-ohms koaxial videokabel med BNC-kontakter. Det finns två 
BNC-kontakter för varje kamera. Båda kontakterna kan ta emot signalen från en kamera. Signalen 
är slingkopplad (direkt ansluten) till den andra kontakten så att du kan sända kamerans signal till 
annan utrustning. Kamerans ingångar är automatiskt terminerade så att du inte behöver lägga till en 
terminering till utgångskontakten om ingen extra utrustning är ansluten.

Om kamerasignalen är slingkopplad till extra utrustning ska du kontrollera att änden på vidoelinjen 
är terminerad med en 75-ohms terminering.

3.3  Monitoranslutningar

Anslut enheten till monitorer med 75-ohms koaxial videokablar med BNC-kontakter. Enheten har en 1 
Vpp CVBS-signal.

Om monitorn har en slingkoppling och du inte använder den slingkopplade utgången väljer du 
inställningen 75-ohm för impedansen på monitorn.Om monitorns slingkopplade utgång är ansluten 
till en extra enhet, ställs enhetens terminering på 75-ohm och monitorns terminering ställs på hög 
impedans (observera att detta inte är nödvändigt på enheter med automatisk terminering).

3.4  Ansluta RS-232C-porten (COM 1)

RS232-serieporten används för att ansluta en dator till enheten för serviceändamål. Använd en 
nollmodemkabel för att ansluta serieporten på datorn till enheten.
Denna kontakt följer RS-232C-standarden.
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3.5  Anslutningar för CCTV-tangentbord

Ingångarna för tangentbord används för att ansluta ett extern CCTV-tangentbord till enheten. Anslut 
tangentbordet till KBD IN-kontakten.

För korta avstånd (upp till 30 m), går det att använda en standard, 6-ledad, platt telekomkabel för 
strömförsörjning och signalanslutning för tangentbordet.

För avstånd längre än 30 m mellan tangentbordet och Divar MR måste förlängningssatsen 
för tangentbord och Keyboard Extension Kit (LTC 8557), användas. Denna sats innehåller 
kopplingsboxar, kablar och lämpligt nätaggregat för de externa tangentborden. Den rekommenderade 
kabeltypen är Belden 9841 eller motsvarande.

3.6  Nätverksanslutning

3.6.1 LAN-anslutning
Anslut LAN-porten till en tillgänglig 10/100 base-T-port med en rak Ethernet-kabel (medföljer ej).

3.6.2 Automatisk nätverkskonfiguration
DVR-enheten kan automatiskt erhålla och konfigurera nätverksgränssnittet via DHCP.

3.6.3 Konfigurera nätverket manuellt
DVR-enheten kan manuellt konfigureras genom att tilldela en IP-adress, nätmask, gateway DNS.

3.7  Ansluta USB-enheten

3.7.1 USB-minnesenhet
Sätt i minnesenheten i USB-porten. Systemet känner automatiskt av enheten.

Med en USB-minnesenhet kan systemets program lätt uppgraderas.

3.7.2 USB-enhet för säkerhetskopiering
Anslut USB-kabeln från USB-enheten för säkerhetskopiering till USB-porten på enhetens bakpanel.

 (Exempel: Hårddisk eller annan extern lagringsenhet.)

3.7.3 Mus
Anslut USB-musen för funktionsstyrning av enheten.
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3.8  Ansluta en RS-422/485-enhet

Använd denna port för anslutning av PTZ kameror.
Anslut den seriella PTZ-kommunikationslinjen till RS-422/485-anslutningen.

Obs!

• Vid anslutning av ledningar, ansluter du TX– på DVR-enheten till RX– på 
PTZ-enheten och TX+ på DVR-enheten till RX+ på PTZ-enheten, på rätt 
sätt.

• Rekommenderad initieringsdata är 9600 baud, 8 databitar, 1 stoppbit 
och ingen paritet.

• Vid anslutning av PTZ-kameror till DVR-enheter måste inställningsmenyn 
för denna enhet ställas in enligt RS-485-inställningarna för kameran och 
DVR-enheterna.

Bild 3.2  RS-422/485-anslutningar

RS-422/485-anslutning Beskrivning

TX- (DATA -) Dataöverföring

TX+ (DATA +) Dataöverföring

RX- (DATA -) Datamottagning

RX+ (DATA +) Datamottagning

GND Avskärmning

Tabell 3.1 RS-422-485-anslutningar
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3.9  Ansluta  BIPHASE-porten

Biphase-porten används till att ansluta kameror som använder Bosch Biphase-kommunikation för 
att styra positionering av kameror. Det finns fem Biphase-utgångar för dome-kamera samt kontroller 
för panorering, lutning och zoom. Anslutningen med skruvklämma på kortet som medföljer enheten 
förenklar alla Biphase-anslutningar till enheten. Maximal kabellängd per Biphase-utgång är 1,5 km 
(0,9 miles). Max. antal kameror som kan styras per Biphase-utgång är fyra.

18

915

SHIELD

CTRL   1

SHIELD

CTRL   2

SHIELD

CTRL   3

SHIELD

CTRL   4

SHIELD

SHIELD

CTRL   5

Bild 3.3 Biphase-portanslutning

BIPHASE-port – 15-poligt uttag av D-typ

Signalnamn: Stiftnr.  Beskrivning

Code 1 - 1 Biphase-styrning 1 (minus)

Code 1 + 2 Biphase-styrning 1 (plus)

Shield 3 System jord/kabel avskärmning.

Code 2 - 4 Biphase-styrning 2 (minus)

Code 2 + 5 Biphase-styrning 2 (plus)

Shield 6 System jord/kabel avskärmning.

Code 3 - 7 Biphase-styrning 3 (minus)

Code 3 + 8 Biphase-styrning 3 (plus)

Shield 9 System jord/kabel avskärmning.

Code 4 - 10 Biphase-styrning 4 (minus)

Code 4 + 11 Biphase-styrning 4 (plus)

Shield 12 System jord/kabel avskärmning.

Code 5 - 13 Biphase-styrning 5 (minus)

Code 5 + 14 Biphase-styrning 5 (plus)

Shield 15 System jord/kabel avskärmning.

Tabell 3.2  Biphase-stiftkonfiguration



22   sv | Anslutningar och inställningar Digital videoinspelare

F01U | 2.0 | 2008.12 Bruksanvisning Bosch Security Systems

3.10  Ansluta ALARM I/O-porten

Larmingångar och utgångar tillhandahålls via ett 25-poligt uttag av D-typ. Anslutningen för in- och 
utgångar med skruvklämma på kortet som medföljer enheten förenklar alla larmanslutningar till 
enheten.
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Figur 3.4 Alarm I/O-portkontakt

3.10.1 Ansluta ingångarna
Varje (larm)-ingång kan växlas via en reläkontakt från enheter av typ tryckdynor, passiva 
infrarödavkännare, rökdetektorer och liknande enheter.

Du kan konfigurera larmingångar som (N/O) normalt öppna eller (N/C) normalt slutna i 
menysystemet. Standard är normalt öppna (N/O). 

3.10.2 Ansluta larmutgångarna
De åtta larmutgångsreläna reagerar på ingångslarm och utlösare. Du kan konfigurera larmutgångar 
som (N/O) normalt öppna eller (N/C) normalt stängda i menysystemet. Reläna är aktiva så 
länge händelsen varar. Anslut anordningen till larmutgångsreläna (endast dämpade motstånd). 
Överstig inte 1A, 30 V likström och 0,3 A, 125 V växelström på kontakterna på ett larmutgångsrelä. 
Kontakterna får inte användas vid linjespänningar för växelström.

ALARM I/O – 25-poligt uttag av D-typ

Signalnamn Stiftnr. Beskrivning

Alarm_in_1 1 Larmingång 1

Alarm_in_2 2 Larmingång 2

Alarm_in_3 3 Larmingång 3

Alarm_in_4 4 Larmingång 4

Alarm_in _5 5 Larmingång 5

Alarm_in_6 6 Larmingång 6

Alarm_in_7 7 Larmingång 7

Alarm_in_8 8 Larmingång 8
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Alarm_in_9 9 Larmingång 9

Alarm_in_10 10 Larmingång 10

Alarm_in_11 11 Larmingång 11

Alarm_in_12 12 Larmingång 12

Alarm_in_13 13 Larmingång 13

Alarm_in_14 14 Larmingång 14

Alarm_in_15 15 Larmingång 15

Alarm_in_16 16 Larmingång 16

Relay1_A 17 Relä 1 utgångspol 1

Relay2_A 18 Relä 2 utgångspol 1

Relay3_A 19 Relä 3 utgångspol 1

Relay4_A 20 Relä 4 utgångspol 1

Relay5_A 21 Relä 5 utgångspol 1

Relay6_A 22 Relä 6 utgångspol 1

Relay7_A 23 Relä 7 utgångspol 1

Relay4_A 24 Relä 8 utgångspol 1

System Ground 25 Chassijordning

Tabell 3.3 Alarm I/O-stiftkonfi guration

3.11 Systemdrift

Standardinställning för monitor är VGA.

1. Slå på enheten. Systemet börjar starta upp. Bilden med BOSCH-logotypen visas på 
huvudmonitorn medan systemet startar upp.

2. När uppstarten är klar visas inloggningsfönstret. 
 Välj ett användar-ID med musen eller pilen och därefter ENTER-knappen på fjärrkontrollen eller 

frontpanelen.

Bild 3.5 Inloggningsfönstret

- Administratör: Obegränsad användning av enheten.
- Avancerad användare: Begränsad användning av systemets funktioner (inställningskonfi - 

gurationen får inte ändras). 
- Normal Användare: Begränsad användning av systemets funktioner (fl erskärmsmonitor och 

live bildvisning är tillgänglig).
3. Ange lösenordet med hjälp av det virtuella tangentbordet. (Startlösenordet är “000000”.)
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4. Tryck på LOCK eller klicka på symbolen OK (LOCK).
Live-skärmen visas och systemet kan användas.

• Det går inte att ansluta VGA-monitorn och komposit-monitorn samtidigt. Följaktligen måste 
användaren välja antingen komposit-monitorn eller VGA-monitorn. Om komposit-monitor väljs 
avges ingen VGA-signal. Om VGA-monitor väljs avges ingen kompositsignal. Monitor B påverkas 
inte av monitorinställningen.

• Denna DVR-enhet är baserad på en VGA-monitor som använder skärmvisning. Vi 
rekommenderar att VGA-monitorn används med den här enheten. Om du använder en 
komposit-monitor, kan skärmvisningskvalitén sänkas för att den ska kunna läsas. 

• Åtkomsträttigheter för användare:

Användarnivå Administratör Avancerad användare Normal användare

Visa live-video JA JA JA

Larm av JA JA NEJ

PTZ JA JA NEJ

Direktinspelning JA JA NEJ

Export JA JA NEJ

Söka/spela JA JA NEJ

Inställning JA NEJ NEJ

Tabell 3.4 Åtkomsträttigheter för användare

3.12 Välja typ av huvudmonitor 

Det går att välja typ av huvudmonitor som ska visa huvudskärmen när systemet är igång. 

3.12.1 Anslut VGA-monitorn
1. Anslut VGA-monitorn till VGA-anslutningen på DVR-enhetens baksida.

2. Slå på VGA-monitorn.

3.  Tryck och håll A  ( )-knappen på frontpanelen tills ljudsignalen hörs för att visa 
huvudmonitorn. DVR-enheten startar och därefter ställs VGA-monitorn in som en 
huvudmonitor.

Bild 3.6 A-knappen på frontpanelen
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3.1  CCTV-monitor (komposit videotyp)
1. Anslut CCTV-monitorn till MON A-anslutningen på DVR-enhetens baksida.

2. Slå på CCTV-monitorn.

3.  Tryck och håll B ( ) -knappen på frontpanelen tills ljudsignalen hörs för att visa 
huvudmonitorn. DVR-enheten startar och därefter ställs CCTV-monitorn in som en 
huvudmonitor.

Bild 3.7  B-knappen på frontpanelen

Obs!

Det går att när som helst välja monitortyp med hjälp av A ( )- eller B 

( ) -knappen. Om du ändrar monitortyp startas systemet om 
automatiskt.

3.13 Generell förklaring av liveskärmen på huvudmonitorn

Huvudmonitorskärm

ab c d e f g
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Bild 3.8  Huvudmonitorskärm

a Kanalnummer: Visar kanalnumret.

b Kameranamn: Visar det redigerade kameranamnet.

c Symbol för inspelningsstatus: Visar inspelningsstatusen.

• Röd ”punkt-symbol” indikerar direktinspelning. 
• Gul ”man som springer-symbol” indikerar inspelning vid rörelsedetektering.
• Röd ”larmklocka-symbol” indikerar inspelning som triggats av insignal.

d Välj kanal: Visar den valda kanalen med en gul ram runtom.

e Rad med systemkontroller

•  : Visar inställningsmenyn.

•  : Visar sökmenyn.

•  : Visar PTZ-fjärrkontrollfönster.

•  : Visar låsmenyn för att ändra användartypen eller inaktivera systemets funktioner.

•  : Visar fönstret med systemets logglista.

•  : Visar fönstret med systeminformation.

•  : Stänger av larmet.

•  : Visar fönstret för skärmdelningsval för monitor A.

•  : Visar fönstret för skärmdelningsval för monitor B.

•  : Klicka på önskad punkt som ska markeras under uppspelning. Upp till 15 punkter 
kan markeras.

•  : Visar kopieringsmenyn (export).

•  :Visar återstående hårddiskutrymme.
- N (Normal partition): Använd storlek/total storlek.
- E (Händelsepartition): Använd storlek/total storlek.

•  : Pausa uppspelning.

•   : Välj erfordrad skanningshastighet.

•  : Startar snabbuppspelning i vald kanal.

•  : Stoppa uppspelningen.

f Live-skärm: Visar den aktuella live-skärmen för övervakning.

g Visar aktuellt datum och tid.

Obs!

Klicka på musens högerknapp för att visa eller ta bort raden med 
systemkontroller på skärmen.
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3.14 Välja live-skärmläge 

3.14.1 Monitor A
Du kan välja live-skärmläge för att visa fullskärm eller en indelning med 4 ,6, 8, 9 eller 16 skärmbilder 
på huvudskärmen. 

1. Tryck på A ( ) -knappen eller klicka på symbolen  i raden med systemkontroller. Menyn 
för val av skärmläge för monitor A visas på monitor A.

2. Välj skärmläge.

a b c d e

Bild 3.9  Menyn för val av skärmläge för monitor A.

a Vald kanal för monitor A.
b Kanalknappar: Tryck på kanalknapparna 1 till 16 för att visa de aktuella kamerabilderna i de 

valda live-skärmarna på monitor A.
c Skärmläge

• Fullskärmsläge: När den valda kanalen visas på hela skärmen.
• Visningsläge för 4, 6, 8, 9 och 16 skärmbilder: Visar fl era valda skärmbilder på monitor 

A.
d Valt visningsläge.
e Sekvens: Visar alla kanaler i följd.

3. Välj [OK (A)] och tryck på ENTER för att bekräfta ditt val.

Obs!

Dubbelklicka på önskad kanal för att visa bilden från den i fullskärmsläge.
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3.14.2 Monitor B
Det går att välja live-skärmläge för att visa en bild i fullskärmsläge eller dela in skärmen i fyra 
visningsområden på monitor B. 

1. Tryck på B ( )-knappen eller klicka på symbolen  i raden med systemkontroller.
Menyn för val av skärmläge för monitor B visas på monitor A.

2. Välj skärmläge.

a b c d e

Bild 3.10  Menyn för val av skärmläge för monitor B.

a Vald kanal för monitor B.
b Kanalknappar: Tryck på kanalknapparna 1 till 16 för att visa den aktuella kamerabilden på 

monitor A.
c Skärmläge

• Fullskärmsläge: När den valda kanalen visas på hela skärmen.
• 4-bildsläge: Visar skärmen indelad i fyra visningsfält på monitor B.

d Valt visningsläge.
e Sekvens: Visar alla kanaler i följd.

3. Välj [OK (B)] och tryck på ENTER för att bekräfta ditt val.

Observera:

På skärm B kommer alltid kanalnummer (CH 01…) Ch 16) att visas. 
Kameranamn anges enbart på skärm A.

3.15 PTZ-kamerastyrning

Du kan styra kamerorna som är anslutna via biphase-porten och dataporten RS-422/485. Du måste 
ställa in konfigurationen mellan PTZ-kameran och DVR-enheten.

1. Välj den PTZ-kamerakanal på monitor A som du vill styra.

2. Tryck på PTZ eller klicka på PTZ-symbolen i raden med systemkontroller. 
PTZ virtuell fjärrkontroll visas på monitor A.

3. Använd varje alternativ för att styra PTZ-kameran.
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Bild 3.11  PTZ virtuell fjärrkontroll.

Knapp Funktion

a Tar bort PTZ virtuell fjärrkontroll.

b
Används till panorering eller för att vinkla 
kameran.

c
  

Bekräftar den förinställda positionen.

d Justerar kamerans zoom.

e Justerar en kameras fokusering manuellt.

f Justerar en kameras bländare manuellt.

g Visar förinställt nummer.

h Anger förinställt nummer.

i Tar bort en lagrad förinställd position.

j Startar en förinställd genomgång.

k
Anger kommando Aux AV. (Används endast för 
BOSCH Auto Dome kamera).

l Visar PTZ-kamerans inställningsmeny.
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m Registrera förinställd position.

n Flyttar kameran till den förinställda positionen.

o
Anger kommando Aux PÅ. (Används endast för 
BOSCH Auto Dome kamera).

Tabell 3.5  Tabell över knapparna på PTZ virtuell fjärrkontroll.

3.15.1 Förinställda inställningar
Förinställd position är en funktion för att programmera kamerans övervakningspositioner 
(förinställda positioner) som associeras med positionsnummer.

Genom att ange positionsnumren kan du fl ytta kameror till de förinställda positionerna.

Obs!

För att aktivera denna funktion måste du registrera de förinställda 
positionerna för PTZ-kameran.

3.15.2 Så här programmerar du förinställda positioner
1. Flytta kameran till önskad punkt med hjälp av v/V/b/B.

2. Tryck på SET eller klicka på symbolen [SET].

3. Välj det förinställda numret som du vill registrera.

4. Tryck på ENTER eller klicka på symbolen .

 Positionen och dess nummer lagras.

5. Repetera stegen 1–4 för att lägga till ytterligare positioner.

Obs!

Förinställda nummer från 0 till 255 är tillgängliga på den här enheten men 
det verkliga förinställda området skiljer sig beroende på PTZ-kameror.

3.15.3 Ändra till en förinställd position
Följande funktion är endast tillgänglig med kameror som har en funktion för förinställning. Den 
förinställda funktionen gör att PTZ-kameran flyttar till programmets förinställda position. De 
förinställda positionerna måste i förväg programmeras för PTZ-kameran.

1. Tryck på MOVE-knappen eller klicka på symbolen [MOVE].

2. Använd sifferknapparna för att ange en lagrad förinställd positions indexnummer och tryck 

sedan på ENTER eller klicka på symbolen . Kameran flyttar till den förinställda positionen 
och bilden från kameran i den positionen visas på monitorn.

3.15.4 Radera den förinställda positionen.
Du kan radera en lagrad förinställd position.

1. Tryck på CLEAR-knappen eller klicka på symbolen [CLEAR].

2. Använd sifferknapparna för att ange ett lagrat förinställt indexnummer och tryck sedan på 

ENTER eller klicka på symbolen  för att radera den förinställda positionen.
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Obs!

Denna funktion är eventuellt inte tillgänglig beroende på PTZ-kameran.

3.15.5 Gå igenom de förinställda positionerna
Du kan gå igenom alla de förinställda positionerna.

1. Tryck på TOUR-knappen eller klicka på symbolen [TOUR].
Alla registrerade förinställda positioner i kameran väljs. Bilden för kamerans position växlas på 
den aktiva monitorn.

2. Du kan stoppa genomgången genom att trycka på TOUR-knappen eller klicka på symbolen 
[TOUR].

3.15.6 Inställning för PTZ-kameror
Du kan anpassa kameran enligt dina behov genom att ställa in respektive alternativ i menyerna.

1. Klicka på symbolen [SETUP].
Inställningsmenyn visas i det valda fönstret på huvudmonitorn.

2. Använd pilarna, knappen ZOOM +/– och ENTER för att ställa in alternativen.

Obs!

• Se PTZ-kamerans handböcker för mer detaljer.
• En del PTZ-kameror fungerar eventuellt inte rätt med denna enhet.
• Du kan styra andra funktioner när den virtuella fjärrkontrollen för PTZ 

visas.
• Om du använder BOSCH PTZ kamera med Bosch protokoll, visas SETUP 

ikonen inte på PZT virtuella fjärrkontroll.

3.15.7 För att skicka Aux Pa/Av kommando.
1. Klicka på [PÅ] or [AV] ikonen.

2. Mata in Aux kommando nummer på BOSCH Auto Dome kamera.

3. Klicka på   ikonen för att skicka Aux kommandot.
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3.16 Visa systeminformation

Så här visar du systeminformation:

1. Tryck på INFO eller klicka på INFO-symbolen i raden med systemkontroller. Fönstret med 
systeminformation visas på huvudmonitorn.

Bild 3.12  Fönstret med systeminformation

2. Tryck på INFO eller klicka på [Avsluta(Info)]-knappen för att stänga fönstret.

3.17 Visa systemets logglista

Så här visar du systemets logglista:

1. Tryck på LOG eller klicka på LOG-symbolen i raden med systemkontroller. Fönstret med 
systemloggen visas på huvudmonitorn.

Bild 3.13  Fönstret med systemlogg
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2. Använd b / B för att visa föregående eller nästa logglista.

3. Tryck på LOG eller klicka på [Exit(LOG)]-knappen för att stänga fönstret.

• Systemets logglista:

Nr. Loggmeddelande Nr. Loggmeddelande

1 Ström på 24 Export misslyckades

2 Ström av 25 Program uppdaterat

3 Strömåterställning 26 Hårddisk adderad (HD 1)

4 Admin-inloggning (fjärr) 27 Hårddisk adderad (HD 2)

5 Admin-utloggning (fjärr) 28 Hårddisk adderad (HD 4)

6 Inloggning av avancerad användare (fjärr) 29 Hårddisk adderad (HD 4)

7 Utloggning av avancerad användare (fjärr) 30 Hårddisk borttagen (HD 1)

8 Inloggning av normal användare (fjärr) 31 Hårddisk borttagen (HD 2)

9 Utloggning av normal användare (fjärr) 32 Hårddisk borttagen (HD 3)

10 Admin-inloggning (lokal) 33 Hårddisk borttagen (HD 4)

11 Admin-utloggning (lokal) 34 Hårddisk formaterad (HD 1)

12 Inloggning av avancerad användare (lokal) 35 Hårddisk formaterad (HD 2)

13 Utloggning av avancerad användare (lokal) 36 Hårddisk formaterad (HD 3)

14 Inloggning av normal användare (lokal) 37 Hårddisk formaterad (HD 4)

15 Utloggning av normal användare (lokal) 38 Hårddisk formaterad (HD 1)

16 Konfigurationsändring 39 Hårddisk ändrad (HD 2)

17 Konfiguration importerad 40 Hårddisk ändrad (HD 3)

18 Fabriksinställning inställd 41 Hårddisk ändrad (HD 4)

19 Säkerhetskopiering startad 42 Hårddisk skadad (HD 1)

20 Säkerhetskopiering slutförd 43 Hårddisk skadad (HD 2)

21 Säkerhetskopiering misslyckades 44 Hårddisk skadad (HD 3)

22 Export startad 45 Hårddisk skadad (HD 4)

23 Export slutförd 46 Fel på systemfläkt

Tabell 3.6  Systemets logglista
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3.18 Konfigurationsmeny

Funktionerna och alternativen för DVR-enheten konfigureras via menyn. Det går att ställa in 
funktionerna för denna enhet via en meny som visas på huvudmonitorn. Du kan välja och ställa in 
funktionsförhållanden genom att använda knapparna på frontpanelen, fjärrkontrollen eller använda 
en USB-mus ansluten till enheten. 

Endast användare med administratörsbehörigheter har rättigheter att använda inställningsmenyn och 
konfigurera DVR-enheten.

a b c d

e f

Bild 3.14  DVR-inställningsmeny

a Visar den valda huvudmenytiteln.

b Visar huvudmenysymbolerna.

c Visar undermenyalternativen.

d Visar hjälpmenyn.

e Visar den valda undermenytiteln.

f Visar detaljalternativen för vald undermeny.



Digital videoinspelare Anslutningar och inställningar | sv  35

Bosch Security Systems  Bruksanvisning F01U | 2.0 | 2008.12

3.18.1 Använda en mus för att ställa in en meny
Använd vänster och höger musknappar för att ställa in menyn.

• Vänster knapp: Används för att välja en erfordrad post eller minskar alternativvärdet.
• Höger knapp: Används för att öka värdet för alternativ.

1. Klicka på symbolen  på skärmbildens nedre del med vänster musknapp för att visa en 
inställningsmeny.

2. Klicka på önskad menysymbol med vänster musknapp för att visa undermenyn.

3. Klicka på önskat undermenyalternativ med vänster musknapp. 

4. Ställ in det valda värdet för alternativ. 

5. Klicka på Exit-symbolen för att stänga inställningsmenyn. Om meddelandet att spara visas 
klickar du på [OK] med vänster musknapp för att spara inställningarna.

3.18.2 Ställa in menyn med knapparna på frontpanelen eller fjärrkontrollen
• Pilknappar (v/V/b/B): Använd dessa knappar för att välja menyalternativen eller justera 

alternativvärdet.

• ENTER: Välj alternativet eller bekräfta inställningen.

• ESC: Återvänd till föregående meny eller nivå.

1. Tryck på SETUP ( ) för att visa inställningsmenyn.

2. Använd b/B för att välja önskad menysymbol.

3. Använd v/V för att välja önskat undermenyalternativ, tryck därefter på ENTER för att visa instäl
lningsalternativen.

4. Använd v/V/b/B för att välja önskat alternativ, tryck därefter på ENTER för att ställa in värdet.

5. Använd b/B för att välja önskad inställning och tryck på ENTER för att bekräfta ditt val.

6. Tryck på ESC för att stänga inställningsmenyn. Om meddelandet att spara visas trycker du på 
ENTER för att spara inställningarna.

Obs!

Knapparna på fjärrkontrollen och frontpanelen fungerar på samma sätt när 
du använder dem för att styra funktionsmenyn.

Så här används övriga funktioner för sifferknapparna på frontpanelen:

1. Tryck på ALT. Indikatorn på knappen lyser grön.

2. Välj önskad funktionsknapp.

Alla funktionsförklaringar baseras på att fjärrkontrollen används.
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3.19 Kamerainställningar

3.19.1 Kamera
Inställningarna för kameranamn, skydd och ingående ljudkanaler konfigureras.

Bild 3.15  Inställningsmeny för kamera

• Kanal: Visar kanalnumret.

• Namn: Ange kameranamnet med upp till 12 tecken.

- b/B/v/V: Välj ett tecken.
- ENTER: Bekräftar ditt val.
- ESC: Stänger menyn för det virtuella tangentbordet.

• Omvandla: Du kan ställa in kameran för att förhindra användning av andra användare.

• Ljud: Du kan höra ljudet från den valda inljudkanalen. 
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3.19.2 Videojustering
Justera ljusstyrkan, kontrasten och färginställningar för varje kamerakanal. Du kan se 
inställningsskärmen från föregående fönster.

Bild 3.16  Inställningsmeny för videojustering

• Kanal: Välj önskad kanal att justera.

• Ljusstyrka: Justerar ljusstyrkan från 00 till 100 för den valda kanalen.

• Kontrast: Justerar kontrasten från 00 till 100 för den valda kanalen.

• Färg: Justerar färgen från 00 till 100 för den valda kanalen.
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3.19.3 PTZ
Inställningar för PTZ-kameror anslutna via dataporten för tvåfasanslutningen eller 
RS-422/485-anslutningen.

Bild 3.17  PTZ-inställningsmeny.

• Kamera: Väljer önskad kamera för att ställa in den anslutna PTZ-kameran.

• COM port: Väljer den anslutna dataporten för tvåfasanslutningen eller RS-422/485-
anslutningen på bakpanelen.

• Kontroll-ID: Väljer PTZ-kamerans ID från 00 till 255. Gör samma inställningar som PTZ-kameran.

• Protokoll: Väljer protokollet som stöds av PTZ-kameran.

• Överföringshastighet: Väljer kommunikationshastigheten (1200, 2400, 4800, 9600, 19200 eller 
38400).

• PTZ-test: Efter PTZ-inställningen kan du välja funktionen för panorering/vinkling för den valda 
PTZ-kameran. Du kan visa testskärmen från förgranskningsfönstret på höger sida av PTZ-
testalternativet.
- b/B: Testa panoreringsriktningen.
- v/V: Testa vinklingsriktningen.
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3.19.4 Kontinuerlig inspelning
Inställningar gällande kontinuerlig inspelning.

Bild 3.18  Inställningsmeny för kontinuerlig inspelning

• Kanal: Visar kanalnumret.

• Upplösning: Väljer inspelningsupplösningen.

• Kvalitet: Väljer bildkvaliteten för inspelning (Lägst, Låg, Normal, Hög eller Bäst).

• Bildrutehastighet: Väljer bildfrekvensen. Bildfrekvensen är antalet inspelade bilder per sekund. 
Bildfrekvensen ställs in automatiskt enligt upplösningen. Se tabellen nedan om du vill göra 
inställningar manuellt. 

Upplösning Bildfrekvens

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 med bildfrekvenser
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3.19.5 Direktinspelning 
Inställningar gällande direktinspelning. 

Bild 3.19  Inställningsmeny för direktinspelning 

• Kanal: Visar kanalnumret.

• Upplösning: Väljer inspelningsupplösningen.

• Kvalitet: Väljer bildkvaliteten för inspelning (Lägst, Låg, Normal, Hög eller Bäst).

• Bildrutehastighet: Väljer bildfrekvensen. Bildfrekvensen är antalet inspelade bilder per sekund. 
Bildfrekvensen ställs in automatiskt enligt upplösningen. Se tabellen nedan om du vill göra 
inställningar manuellt.

Upplösning Bildfrekvens

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 med bildfrekvenser
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3.19.6 Inspelning av insignal 
Inställningar gällande inspelning av insignal. 

Bild 3.20  Inställningsmeny för Inspelning av insignal 

• Kanal: Visar kanalnumret.

• Upplösning: Väljer inspelningsupplösningen.

• Kvalitet: Väljer bildkvaliteten för inspelning (Lägst, Låg, Normal, Hög eller Bäst).

• Bildrutehastighet: Väljer bildfrekvensen. Bildfrekvensen är antalet inspelade bilder per sekund. 
Bildfrekvensen ställs in automatiskt enligt upplösningen. Se tabellen nedan om du vill göra 
inställningar manuellt. 

Upplösning Bildfrekvens

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 med bildfrekvenser

• Före: Ange inspelningstiden för förhändelse som spelar in situationen tills inmatningen har 
detekterats. (Av, 5, 10, 20, 30, 40, 50 sek eller 1 min)

• Efter: Ange inspelningstiden för efterhändelse som spelar in situationen efter att inmatningen 
har detekterats. (10, 20, 30, 40, 50 sek eller 1, 2, 3, 5, 10 min)

Obs!

Angivna förhändelsetider är endast en grov vägledning. De faktiska tiderna 
är beroende på inställningarna för upplösning, kvalitet och bildfrekvens, 
samt antalet valda kanaler för inspelning av förhändelse.
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3.19.7 Rörelseinspelning
Inställningar gällande rörelseinspelning.

Bild 3.21  Inställningsmeny för rörelseinspelning

• Kanal: Visar kanalnumret.

• Upplösning: Väljer inspelningsupplösningen.

• Kvalitet: Väljer bildkvaliteten för inspelning (Lägst, Låg, Normal, Hög eller Bäst).

• Bildrutehastighet: Väljer bildfrekvensen. Bildfrekvensen är antalet inspelade bilder per sekund. 
Bildfrekvensen ställs in automatiskt enligt upplösningen. Se tabellen nedan om du vill göra 
inställningar manuellt. 

Upplösning Bildfrekvens

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 med bildfrekvenser

• Före: Ange inspelningstiden för förhändelse som spelar in situationen tills rörelse har 
detekterats. (Av, 5, 10, 20, 30, 40, 50 sek eller 1 min)

• Efter: Ange inspelningstiden för efterhändelse som spelar in situationen efter att rörelse har 
detekterats. (10, 20, 30, 40, 50 sek eller 1, 2, 3, 5, 10 min)

Obs!

Angivna förhändelsetider är endast en grov vägledning. De faktiska tiderna 
är beroende på inställningarna för upplösning, kvalitet och bildfrekvens, 
samt antalet valda kanaler för inspelning av förhändelse.
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3.19.8 Videoformat
Ställer in videoformatet på NTSC eller PAL enligt det format som ditt videosystem har.

1. Välj videoformatet.
Bekräftelsemeddelandet visas.

2. Välj [OK] och tryck på ENTER.
Efter att hårddisken har formaterats, startar systemet om.

Bild 3.22  Inställningsmeny för videoformat

3.20 Schemalägga inställningar 

DVR-enheten kan spela in enligt ett schema som användaren ställt in. Den kan även spela in manuellt 
oberoende av datum och tid. Inspelningen kan antingen göras kontinuerligt eller triggas av händelser 
(inmatning och rörelsedetektering).

Skärmen för inspelningsschema visar en dag i veckan med schemat för alla kanaler över en 
24-timmars period.

Inspelningsmetoden kan specificeras för varje 1-timmes cellblock. Inspelningsmetoden för varje 
block visas i färg för att synas lätt.
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Bild 3.23  Inställningsmeny för schema

3.20.1 För att ställa in inspelningsschema för en typisk veckodag.
1. Välj en veckodag. (Sön, Mån, Tis, Ons, Tor, Fre eller Lör)

2. Välj önskad kanal att schemalägga inspelning.

3. Välj tidscellblocket för starttiden.

Bild 3.24  Inställningsmeny för schema

4. Tryck på ENTER eller klicka med vänster musknapp för att välja ett inspelningsläge. Färgen för 
cellblocket ändras automatiskt.

-  Grå: Ingen schemalagd inspelning
-  Blå (kontinuerlig inspelning): Inspelningen startar automatiskt från den förinställda tiden.
- Röd (inmatad händelseinspelning): Inspelning startar automatiskt när ingången aktiveras 

inom en angiven tid.
- Gul (inspelning av rörelsehändelse): Inspelning startar automatiskt när rörelsen detekteras 

inom en angiven tid.
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-  Grön (ingång+rörelse-inspelning): Inspelning startar automatiskt när ingången aktiveras 
eller rörelse har detekterats.

-  Blå+Röd (Kontinuerlig inmatning av sceninspelning): Inspelningen startar automatiskt från 
den förinställda tiden. När inmatning aktiveras inom den angivna tiden, ändra inställning för 
kontinuerlig inspelning till inmatning av sceninspelningsinställning och inspelningen startar 
automatiskt.

-  Blå+Gul (Kont o tillf inspeln): Inspeln start omg från inställd tid. När avsnitt kommer fram 
inom inst tid, ändra kont inspeln inställn till tillfäll inspeln och inspeln starta omg.

-  Blå+Röd (Kontinuerlig inmatning av sceninspelning): Inspelningen startar automatiskt från 
den förinställda tiden. När inmatning aktiveras inom den angivna tiden, ändra inställning för 
kontinuerlig inspelning till inmatning av sceninspelningsinställning och inspelningen startar 
automatiskt.

5. Välj nästa tidscellblock bland schemalagda tidscellblock för att bekräfta den schemalagda 
tiden.

Bild 3.25  Inställningsmeny för schema

6. Tryck på ENTER eller klicka på vänster musknapp fl era gånger för att välja grått för att ställa in 
tiden för slutet på schemat. Cellblocket för inställningar markeras.

Bild 3.26  Inställningsmeny för schema
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7. Tryck på MENU för att bekräfta inställningen. Bekräftelsefönstret visas.

8. Väj OK och tryck på ENTER för att spara de nya inställningarna.

• Tryck på ESC för att stänga den specifi ka menyn för datumval.

3.20.2 Ställa in ett inspelningsschema för undantagsdagar
Förutom veckoschemat kan upp till tio specifika datum/tids-perioder definieras. För att konfigurera 
det specifika inspelningsschemat väljs specifika datum.

1. Välj alternativet [Undantag dagar]. 

Bild 3.27  Inställningsmeny för undantagsdagar

2. Välj ett cellblock.

Bild 3.28  Inställningsmeny för undantagsdagar

3. Tryck på knappen SET eller klicka på symbolen  på inställningsmenyn för 
undantagsdagar. Den specifi ka menyn för datumval visas.
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Bild 3.29  Inställningsmeny för undantagsdagar

4. Ange nödvändig information för år, månad och datum.

• b/B/v/V: Tryck för att fl ytta kolumnerna, [OK]- eller [Avbryt]-knappen.
• b/B (eller vänster/höger musknapp): Ändrar värdet vid den aktuella positionen.

5. Använd b/B/v/V för att välja [OK]-knappen och tryck på ENTER.
Menyn för det virtuella tangentbordet visas.

Bild 3.30  Inställningsmeny för undantagsdagar

6. Ange namnet för undantagsdagen. Använd v/V/b/B för att välja ett tecken och tryck på 
ENTER för att bekräfta ditt val.

7. Använd v / V för att välja [OK]-symbolen och tryck sedan på ENTER för att fastställa datumet 
för specialdagen och återgå till menyskärmen för specialdag.

8. Välj den schemalagda tiden och ställ in inspelningsmetoden för varje kanal.
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3.20.3 Kontrollera listan för schemalagda undantagsdagar
1. Tryck på INFO när alternativet ”Undantag dagar” har valts. 

Listan för schemalagda undantagsdagar visas. 

Bil 3.31  Lista för schemalagda undantagsdagar

2.  Välj en titel för undantagsdag i listan och tryck på ENTER.
Titelfärgen blir orange.

3.  Välj symbolen [Redigera], tryck på ENTER för att redigera undantagsdagen eller tryck på 
CLEAR för att ta bort schema för undantagsdag.

4. Tryck på ESC för att stänga listan med schema för undantagsdag.

Obs!

Om inspelningsschemat för undantagsdagen dupliceras med de övriga 
inspelningarna, är endast inspelning av undantagsdagen möjlig.

3.20.4 Kopiera inspelningsschemat 
Kopiering från det schemalagda datumet för kanalen

Du kan kopiera den schemalagda informationen för kanalen till den andra kanalen inom den valda 
dagen i veckan.

1. Välj veckodagen och tryck på ENTER.

2. Välj kanalen som du vill kopiera. 

3. Tryck på COPY och kanalvalsmenyn visas.
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Bild 3.32  Kanalkopieringsmeny

4. Använd b/B för att fl ytta till vänster eller höger kolumn och tryck på ENTER för att välja 
målkanalen. Du kan avbryta den valda kanalen genom att trycka på ENTER.

5. Använd v/V för att välja [OK] och tryck sedan på ENTER för att bekräfta ditt val.

Kopiering från den schemalagda informationen för dagen

Du kan kopiera den schemalagda dagen i veckan till en annan dag i veckan, veckodag och helgdag 
med MARK-knappen.

1. Välj den veckodag som du vill kopiera.

2. Tryck på MARK och sedan visas menyn för det valda datumet.

Bild 3.33  Dagkopieringsmeny

3. Använd b/B för att välja måldatum.

4. Använd v/V för att välja [OK] och tryck sedan på ENTER för att bekräfta ditt val.
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3.21 Visningsinställning

3.21.1 OSD

Bild 3.34  Inställningsmeny för OSD

• Språk: Välj ett språk för inställningsmenyn och informationsvisningen.

• Kameranamn

- På: Visar kamerans titel.
- Av: Visar live-bilden utan kamerans titel.

• Kamerastatus

- På: Den aktuella kamerainspelningsstatusen visas.
- Av: Ta bort den aktuella kamerainspelningsstatusen.
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3.21.2 Monitor A

Bild 3.35  Inställningsmeny för monitor A

• Sekv. väntetid: Du kan ställa in kamerans sekvenstid på 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

Bild 3.36  Inställningsmeny för monitor B
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• Sekv. väntetid: Du kan ställa in kamerans sekvenstid på 2 sek, 5 sek 10 sek, 20 sek, 30 sek, 40 
sek, 50 sek, 60 sek, 70 sek, 80 sek eller 90 sek.

• Händelse-popup: Visar en händelse-popup på monitor B om rörelse, inmatning eller alla 
(rörelse eller inmatning) inträffar.

3.22 Händelseinställningar

3.22.1 Inmatning 

Bild 3.37  Inställningsmeny för inmatning 

• I: Visar antalet ingångar.

• Inmatningstyp: Ingångsstatusen kan ställas in på antingen N.O. (öppen) eller N.C. (sluten).

• Kamera: Välj den anslutna kamerakanalen till ingången. 

• Reläutgång: Välj relägutgångsnumret för den valda ingången.

• Förinställning: Välj förinställningsnummer. När inmatning aktiveras, rör sig kameran till det 
valda, förinställda läget och kamerabilden från detta läge visas på skärmen. 
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3.22.2 Rörelse

Bild 3.38  Inställningsmeny för rörelse

• Kamera: Välj kameran för att ställa in rörelsedetektering.

• Känslighet: Ställ in känslighetsnivån för det skapade rörelsedetekteringsområdet. Känslighet 
kan ställas in från nivå 01 till 10 eller på Off (Av).

• Reläutgång: Välj numret för relägutgången när rörelse detekteras.

• Område: Välj önskat rörelsedetekteringsområde på skärmen för förgranskning.

-  b / B / v / V: Flyttar den gula cellrutan till en annan cellzon.
- ENTER: Väljer eller avbryter rörelsedetekteringsområdet vid den aktuella cellpositionen.
- Tryck på ESC för att stänga inställningarna.

• Du kan välja rörelsedetekteringsområdet med hjälp av musen.

- För att välja område: Dra och släpp en cell till höger för att välja 
rörelsedetekteringsområdet.

- För att upphäva område: Dra och släpp en cellpunkt för ett valt cellområde till vänster för 
att upphäva rörelsedetekteringsområdet.

Obs!

I situationer där belysningen är låg och konturerna för objektet inte 
syns tillräckligt tydligt, oavsett känslighet, aktiveras eventuellt inte 
rörelsehändelse. Du måste markera rörelsehändelse före inställning.
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3.22.3 Larmkvittens 

Bild 3.39  Inställningsmeny för larmkvittens

• Larmkvittens

-  Manuell: Använd ACK-knappen på fjärrkontrollen eller -knappen på frontpanelen för 
att stoppa larmet.

- Tid efter händelse: Larmet stoppas efter den programmerade efterhändelsetiden.
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3.23 Nätverksinställningar

3.23.1 TCP/IP

Bild 3.40  Inställningsmeny för TCP/IP

• DHCP: DHCP är en förkortning av Dynamic Host Confi guration Protocol.

- PÅ: Nätverksinställningar för den här enheten konfi gureras automatiskt av DHCP-servern. 
Om du ställer in PÅ, är alternativen [IP-adress], [Nätmask], [Gateway], [Primär DNS] och 
[Sekundär DNS] skuggade och dessa alternativ kan inte ställas in.

- OFF: Ange nätverksinställningarna manuellt.
• IP-adress: Ange en IP-adress med hjälp av det virtuella tangentbordet.

• Nätmask: Ange en nätmaskadress med hjälp av det virtuella tangentbordet.

• Gateway: Ange gatewayadressen med hjälp av det virtuella tangentbordet.

• Primär DNS: Ange adressen till DNS-huvudservern med hjälp av det virtuella tangentbordet.

• Sekundär DNS: Ange adressen till DNS-underservern med hjälp av det virtuella tangentbordet.

• Fjärrklient-portnr: Ange fjärrklientens portnummer med hjälp av det virtuella tangentbordet. Du 
kan visa live-övervakningsbilden över nätverket med Control Center-programmet. Standardport 
för överföring av video- ch ljudinformation är 9001. I en del fall är det emellertid bättre 
att ändra detta portnummer för ytterligare fl exibilitet eller säkerhet. Om så önskas ändra 
portnumret (1025 – 65535).

• HTTP-portnr.: Ange HTTP-portnummer med hjälp av det virtuella tangentbordet. Du kan visa 
live-övervakningsbilden över nätverket med en webbläsare. Den vanligaste TCP-port som 
används av HTTP är 80. I en del fall är det emellertid bättre att ändra detta portnummer för 
ytterligare fl exibilitet eller säkerhet. Om så önskas ändra portnumret (80 eller 1025 – 65535).

• Bandbreddsbegränsning: Ange bandbredden för att justera datatrafi ken.

Obs!

När du ändrar fjärrklientporten eller HTTP-portnummer kopplas alla 
anslutning med Control Center-programmet eller webbläsaren ner.
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3.23.2 DDNS (Dynamic Domain Name System)

Bild 3.41  Inställningsmeny för DDNS

• Användarnamn: Ange det DDNS-registrerade användarnamnet med hjälp av det virtuella 
tangentbordet.

• Lösenord: Ange lösenordet för användaren i [User name] med hjälp av det virtuella 
tangentbordet.

Obs!

DDNS-funktionen betjänas med hjälp av en TCP 8245-port av ”No-IP” 
(http://www.no-ip.com/).
Om DVR-enheten används i ett nätverkssystem med en brandvägg, 
öppnar du TCP 8245-porten så att DDNS-data kan komma in genom 
brandväggen. Mer information om inställning av brandvägg får du från din 
nätverksadministratör och/eller nätverksleverantör.
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3.23.3 Meddelande

Bild 3.42  Inställningsmeny för meddelande

• Larm på:  

- På: Sänder ett e-postmeddelande när en ingång har aktiverats.
- Av: Används inte.

• Rörelsedetektering:

- På: Sänder ett e-postmeddelande när rörelsedetektering har aktiverats.
- Av : Används inte.

• Disken är full:

- På: Sänder ett e-postmeddelande när hårddisken är helt inspelad.
- Av: Används inte.

• Administratörslösenord har ändrats:

- På: Sänder ett e-postmeddelande när administratörslösenordet har ändrats.
- Av: Används inte.

• Videoförlust:

- På: Sänder ett e-postmeddelande när en videosignal från kameran har stoppats på grund av 
att en kabel kopplats bort eller fel på kameran.

- Av: Används inte.
• Ström på/av:

- På: Sänder ett e-postmeddelande när strömmen slås på eller av.
- Av: Används inte.
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3.23.4 E-post

Bild 3.43  Inställningsmeny för e-post

• Meddelande

- På: Meddelar användaren via e-post om driftsinformation enligt meddelandeinställningar.
- Av: Meddelandefunktionen används inte.

E-postalternativen är skuggade.
• SMTP-server: Ange SMTP-serveradressen med hjälp av det virtuella tangentbordet. 

Om meddelande är inställd som På och SMTP-serveralternativet är tomt, är alternativen 
SMTP-portnummer, användarnamn och lösenord skuggade och alternativen är inte inställda.

• SMTP-portnr.: Ange SMTP-portnummer med hjälp av det virtuella tangentbordet. Den 
vanligaste porten för SMTP är 25. I en del fall är det emellertid bättre att ändra detta 
portnummer för ytterligare fl exibilitet eller säkerhet. Om så önskas ändra portnumret 
(1 – 65535).

• Användarnamn: Ange användarnamnet med hjälp av det virtuella tangentbordet.

• Lösenord: Ange lösenordet med hjälp av det virtuella tangentbordet.

• TLS: Ställ in som På vid användning av TLS-funktionen (Transport Layer Security). TLS är AV 
som standard.

• E-postadress (1-3): Ange e-postadressen med hjälp av det virtuella tangentbordet. 
Du kan lägga in upp till 3 e-postadresser.

• E-post-test: Välj [E-post-test] för att testa att skicka ett e-postmeddelande.

Obs!

Inställningar för SMTP-server, SMTP-portnummer, användarnamn och 
lösenord är frivilligt. DVR-enheten kan sända e-post direkt utan användning 
av en SMTP-server eller MTA (message transfer agent). I vissa fall ska alla 
e-postmeddelande vidarebefordas till en specifik SMTP-server. Specificera 
i så fall serverns värdnamn eller IP-adress. Mer information om SMTP-
inställning får du från din nätverksadministratör och/eller leverantör av 
e-post.



Digital videoinspelare Anslutningar och inställningar | sv  59

Bosch Security Systems  Bruksanvisning F01U | 2.0 | 2008.12

3.23.5 Nödfall

Bild 3.44  Inställningsmeny för nödläge 

• Meddelande:

- På: Informerar Alarm notifi er-programmet angående användningsinformation enligt dina 
inställningar.

- Av: Meddelandefunktionen används inte.
• IP-adress/Portnr.: Ange IP-adress/portnummer för Alarm notifi er-programmet med hjälp av det 

virtuella tangentbordet. Fabriksinställningen för porten för denna funktion är 9002. I en del fall 
är det emellertid bättre att ändra detta portnummer för ytterligare fl exibilitet eller säkerhet. 
Om så önskas ändra portnumret (1025 – 65535). Du kan lägga in upp till 9 IP-adresser/
portnummer.
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3.24 Systeminställningar

3.24.1 Datum/tid

Bild 3.45  Inställningsmeny för datum/tid

• Datum: Ange aktuellt datum.

• Tid: Ange aktuell tid. (24 timmar eller 12 timmar) 

• Datumformat: Välj visningsformatet för datum.

• Tidsformat: Välj visningsformatet för tid.

• Tidszon: Välj din tidszon (för mer information, se ”8.3 Tidszoner”).

• Sommartid: : Ställ in som På för att använda funktionen för sommartid. 

• Start av sommartid: Välj starttid för sommartid.

• Slut av sommartid: Välj sluttid för sommartid.
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3.24.2 NTP

Bild 3.46  NTP-inställningsmeny

• NTP: Ställ in som På när NTP-servern (Network Time Protocol) används för tidsjustering. Om 
NTP är inställd som Av ska tidsinställningarna anges manuellt och alternativen [Tidsserver], 
[Privat tidsserver], [Synk.intervall] och [NTP-test] inaktiveras.

• Tidsserver: Välj publik (public) i de fl esta fall. DVR-enheten erhåller genomsnittstid bland 5 
publika servrar (time.nist.gov, time-a.nist.gov, time-b.nist.gov, ntp.nasa.gov, clock.isc.org).

• Privat tidsserver: Ange den privata tidsserverns IP-adress eller värdnamn med hjälp av det 
virtuella tangentbordet.

• Synk.intervall: Du kan ställa in synkroniseringsintervallen med NTP-tidsservern på 1 dag, 1 
timme, 1 månad och 1 vecka.

• NTP-test: Välj [NTP-test] för att testa NTP-servern.
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3.24.3 Ljudsignal

Bild 3.47  Inställningsmeny för ljudsignal

• Knappljudsignal

- På: Ett ljud hörs när knapparna används.
- Av: Stänger av knappljudet.

• Ljudsignal för insignal

- På: Ett ljud hörs när en ingång aktiveras.
- Av: Stänger av ingångsljudet.

• Rörelseljudsignal

- På: Ett ljud hörs när en rörelse detekteras.
- Av: Stänger av rörelseljudet.

• Systemljudsignal

- På: Ett ljud hörs när kylfl  äkten inte aktiveras eller hårddisken har en dålig sektor. 
- Av: Stänger av systemljudet.

Obs!

Ljudet på den här enheten är lågt. Om du vill förstärka ljudet ansluter du en 
extern larmenhet till utgångarna (ext. siren).
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3.24.4 Användare
Du kan registrera en ny användare med olika åtkomsträttigheter till DVR-enheten eller Control 
Center.

Bild 3.48  Inställningsmeny för användare

• Nr.: Visar användarnumret.

• ID: Ange det nya användar-ID:t med hjälp av det virtuella tangentbordet.

• Nivå: Välj nivån för den nya användaren.

• Lösenord: Ange eller ändra lösenordet för användaren med hjälp av det virtuella 
tangentbordet. Du kan använda siffror, specialtecken eller tecken i lösenordet. (minsta längd 
är 4, max längd är 8)

Obs!

Kom ihåg lösenordet. Om du glömmer lösenordet kontaktar du ett 
auktoriserat servicecenter eller återförsäljaren som du köpte systemet av.
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3.24.5 Uppdatera
Med uppdateringsfunktionen kan du uppgradera DVR-programvaran och lägga till/uppgradera PTZ-
protokoll. De aktuella DVR-inställningarna tas inte bort och byts inte ut under uppdateringsprocessen 
i detta fall.

Bild 3.49  Inställningsmeny för uppdatering

1.  Välj ett av följande:

•  Välj ”Fast programvara för system” för att uppgradera DVR-systemets programvara. 
•  Välj ”PTZ-protokoll” för att uppdatera DVR-protokoll. 

2. Välj mediet från vilket uppdateringen ska ske.

•  USB: Välj USB och sätt i USB-enheten i DVR-enheten. Alla USB-enheter måste kopplas bort 
innan du kan använda USB-enheten.

•  Nätverk: Välj ”Nätverk” och gör följande: 
a.  Välj inställningsrutan för uppdatering av server. Det virtuella tangentbordet visas.
b.  Ange IP-adress för uppdateringsserver. Nätverksinställningarna för DVR måste 

konfi gureras och du måste känna till uppdateringsserverns IP-adress.
3. Välj ”Uppdatera” för att starta uppdateringen. 

4. Välj ”OK” för att starta uppdateringen eller klicka på ”Avbryt” för att stoppa och lämna menyn. 
När uppdateringen har slutförts, visar systemet dialogrutan ”Starta om systemet”. 

5.  Klicka på OK för att starta om DVR.
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3.24.6 Konfiguration

Bild 3.50  Inställningsmeny för konfiguration

• Import av konfi guration: Importerar DVR-enheternas konfi gurationsdata från USB-minnet. 

• Export av konfi guration: Exporterar konfi gurationsdata från denna DVR-enhet till USB-minnet. 

• Fabriksinställning: Du kan återställa DVR-enhetens ursprungliga fabriksinställningar. En 
del alternativ kan inte återställas (Videoformat, Datum, Tid, Tidszon, Sommartid, Start av 
sommartid, Slut av sommartid, Användarinställningar, Händelsepartition).

Obs!

• Det går att importera konfigurationsdata om konfigurationsdata för en 
DVR är av samma typ som denna enhets data.

• Om du använder ett USB-minne för exporterad konfiguration måste du 
koppla bort andra USB-enheter.
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3.24.7 Hårddisk

Bild 3.51  Inställningsmeny för hårddisk

• Ersätta:

- Alla: När hårddiskens normala partition och händelsepartition är fulla går det att skriva över 
inspelad information på dessa partitioner.

- Normal partition: När hårddiskens normala partition är full går det att skriva över inspelad 
information på den normala partitionen.

- Händelsepartition: När hårddiskens händelsepartition är full går det att skriva över inspelad 
information på händelsepartitionen. 

- Av: Överskrivning kan inte användas.
• Varning för full disk: Ett varningsmeddelande visas vid dataspill på hårddisken.

• Händelsepartition: Ställ in utrymmet för händelsepartition för händelseinspelning.

• Automatisk borttagning: Ställ in datum för automatisk borttagning (1 dag, 2 dagar, 5 dagar, 
7 dagar, 10 dagar, 20 dagar, 30 dagar, 40 dagar, 50 dagar eller 60 dagar). Om du ställer in 
datum för automatisk borttagning, tas inspelad information bort förutom informationen inom 
den valda datumperioden. Funktionen för automatisk borttagning aktiveras med 35 minuters 
mellanrum.

• Format: Initierar hårddisken. All information på den valda hårddisken tas bort. 
För att formatera Hårddisk(arna) mata in YES (stora bokstäver) för alla språkinställningarna.

Obs!

Om du ändrar värdet för händelsepartitionen, tas aktuell inspelad 
information på hårddisken bort och partitionen återställs. Partitionerna 
formateras automatiskt och systemet startar om.
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3.24.8 Säkerhetskopiering

Bild 3.52  Inställningsmeny för säkerhetskopiering

• Val av partition: Välj en partition för säkerhetskopiering.

• Schema: Du kan ange schema för säkerhetskopiering.

- Av: Alla alternativ inaktiveras.
- Omedelbart: Säkerhetskopian sparas manuellt.
- Veckovis eller Dagligen: En säkerhetskopia sparas automatiskt enligt inställningen. 

• Enhet: Välj en enhet för säkerhetskopiering.

• Schemastart: Ange ett startdatum för schema (en veckodag och tid).

• Datum för tidsperiod: Ange säkerhetskopians tidsområde. Ange datumet som du vill 
säkerhetskopiera.

• Start av tidsperiod: Ange startdagen för veckan eller tiden.

• Slut av tidsperiod: Ange slutdagen för veckan eller tiden.

• Beräknad storlek: Visar storleken för säkerhetskopian och ledigt utrymme för externa enheter.

• Starta säkerhetskopiering: För att starta säkerhetskopiering.

• Radera medium: För att radera media.
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Obs!

• Funktionen för säkerhetskopiering stöds inte på extern USB cd-romen-
het.

• Säkerhetskopiering till extern USB-hårddisk stöds med max 250 GB.
• Använd rekommenderade externa USB-enheter för att förhindra fel (se 

”8.2.1 Lista med USB-minnen som stöds”).
• CD-R-, DVD-R- eller DVD+R-skivor kan inte formateras. 
• Extern media måste formateras på den här enheten för att förhindra fel.
• DVD+RW- och DVD-RW-skivor måste initieras före användning.
• Det går inte att använda alternativen [Beräknad storlek], [Starta säker-

hetskopiering] och [Radera medium] under säkerhetskopiering.
• Ta inte bort USB-enheten medan säkerhetskopiering pågår, det kan 

orsaka fel. Om du använder en enhet som tagits bort måste du 
formatera mediet med alternativen för radera media.

• Om du formaterar externa media med en dator med FAT32 kan de even-
tuellt inte användas på den här enheten. 

Snabb säkerhetskopiering

1. Anslut USB-enheten för säkerhetskopiering eller sätt i en inspelningsbar skiva i skivenheten, 
för säkerhetskopiering.

2. Välj den partition du vill säkerhetskopiera.

3. Välj INSTANT (snabb) i alternativen för schemaläggning.

4. Välj en enhet för säkerhetskopiering.

5. Välj datum för tidsområde, starttid för tidsområde och sluttid för tidsområde för 
säkerhetskopieringen.

6. Välj [Beräknad storlek]-symbolen och tryck på ENTER.

7. Kontrollera storleken för den valda informationen och ledigt utrymme. Om enheten inte har 
tillräckligt med utrymme, skapar du utrymme på enheten eller så raderar du tidigare sparad 
information.

8. Välj [Starta säkerhetskopiering]-symbolen och tryck på ENTER för att starta 
säkerhetskopieringen.

9. Stäng inställningsmenyn. 
Du kan kontrollera status för säkerhetskopieringen i raden med systemkontroller under 
säkerhetskopieringen.

Obs!

Du kan inte stoppa en pågående säkerhetskopiering.

• Ett varningsmeddelande visas vid förhållanden enligt nedan. 

- När starttiden och sluttiden är samma.
- När starttiden är senare än sluttiden.
- När ett medium inte har tillräckligt med utrymme.
- När du ställer in tiden för information som inte fi nns.

• Skivinspelningen utförs med en enda session i stängt format.

• Om du använder CD/DVD-brännaren för säkerhetskopiering, visas statusen för 
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säkerhetskopiering enligt nedan. 

- 1:a gången, när ISO-bilden skapas

- 2:a gången, under bränning

Daglig/veckovis säkerhetskopiering

1. Ansluta USB-enheten för säkerhetskopiering.
Det går inte att använda en CD- eller DVD-brännare för daglig eller veckovis säkerhetskopiering.

2. Välj Weekly (veckovis) eller Daily (daglig) i alternativen för schemaläggning.

3. Välj en enhet för säkerhetskopiering.

4. Ange datum och/eller tid då säkerhetskopior ska starta i startalternativet för schemaläggning.

5. Ange veckodag och/eller tid i alternativet för start för tidsområde.

6. Ange veckodag och/eller tid i alternativet för slut för tidsområde.

7. Välj [Beräknad storlek]-symbolen och tryck på ENTER.

8. Kontrollera storleken för vald information och ledigt utrymme på USB-enheten. Om USB-
enheten inte har tillräckligt med utrymme, byter du till en USB-enhet med tillräckligt med 
utrymme eller så raderar du informationen på den anslutna USB-enheten.

Obs!

Du kan inte stoppa en pågående säkerhetskopiering.

• Ett varningsmeddelande visas vid förhållanden som visas nedan.

- När starttiden och sluttiden är felaktiga.
- När ett medium inte har tillräckligt med utrymme.
- När du ställer in tiden för information som inte fi nns.
- När den valda USB-enheten kopplas bort.

• Den uppskattade storleken för säkerhetskopierad information är endast en ungefärlig storlek. 
Se till att tilldela tillräckligt med utrymme på mediumet så att säkerhetskopian får plats.

• Du kan kontrollera status för säkerhetskopieringen i raden med systemkontroller.

• Den schemalagda säkerhetskopieringen startar inte om något exporteras till eller om en 
sökning görs på den externa USB-enheten. När export eller sökning av säkerhetskopia är 
slutförd, startar schemalagd säkerhetskopiering igen.

• När du ställer in schemalagd säkerhetskopiering, uppskattas storleken för säkerhetskopierad 
information från inställningar i inställningsmenyn. Om den faktiska storlek för inspelad 
information är större än beräknad storlek för inspelad information, aktiveras eventuellt inte 
schemalagd säkerhetskopiering.
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3.24.9 System

Bild 3.53  Inställningsmeny för system

• IR-fjärrkontroll: Välj IR-fjärr-ID för den här enheten (01 - 09). Om du använder fl era system 
ställer du in IR-fjärr-ID för varje DVR-enhet.

• DVR-ID: Välj DVR-ID för den här enheten (01 - 16). Om du använder fl era system ställer du in 
DVR-ID för varje DVR-enhet.

• Automatisk användarutloggning: Utloggning sker med fasta intervall. Det går att ställa in 
automatisk utloggning på 5 min, 10 min, 30 min, 60 min eller av.
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4 Inspelning

Bilder från en kamera spelas in på den inbyggda hårddisken.

Obs!

Det går att kopiera inspelade bilder på hårddisken till externa 
inspelningsenheter. Det går inte att spela in bilder direkt på externa 
inspelningsenheter.

4.1 Direktinspelning 

Kontrollera att alla kameror är anslutna och att tid och datum är rätt inställda. 

Innan du startar inspelning ställer du in inspelningsinställningarna i direktinspelningsmenyn i 
systeminställningarna.

1. Välj önskad kanal för direktinspelning. 

2. Tryck på REC-knappen på fjärrkontrollen eller tryck på  -knappen på frontpanelen för att 
starta inspelning.
Den röda punkten blinkar i det valda kanalfönstret på huvudmonitorn.

Bild 4.1  Inspelningsknappar

3. Tryck på REC-knappen på fjärrkontrollen eller tryck på -knappen på frontpanelen för att 
stoppa inspelning. Om du stoppar direktinspelning ändras inspelningsläget till schemalagd 
inspelning och den röda punkten försvinner.

Bild 4.2  Den röda punkten visas i det valda kanalfönstret på huvudmonitorn.
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Obs!

• Det går inte att utföra direktinspelning och kontinuerlig inspelning i föl-
jande fall. 
- Ingen hårddisk har formaterats.
- Kanalen har ingen videoingång för visning.
- Ersätta är inställd på ”AV” eller ”Händelsepartition” och normal parti-

tion är full.
- I hårddiskinställningarna har händelsepartitionen ställts in på 100 %.

• Det går inte att utföra ingångs- och rörelseinspelning i följande fall.
- Ingen hårddisk har formaterats.
- Kanalen har ingen videoingång för visning.
- Ersätta är inställd på ”AV” eller Normal partition” och händelseparti-

tion är full.
- I hårddiskinställningarna har händelsepartitionen ställts in på 0%.
- Schemalagd (ingång/rörelse) inspelning är inte inställd.

• Hårddiskpartition enligt en inspelningstyp.
- Normal Partition: Detta är utrymmet på hårddisken där data från 

kontinuerlig inspelning och direktinspelning lagras. Om en normala 
partitionen är inställd på 0 % (händelsepartition är 100 %) går det 
inte att utföra kontinuerliga inspelningar eller direktinspelningar. 

- Händelsepartition: Detta är utrymmet på hårddisken där data från 
inspelning av insignal och rörelseinspelning lagras. Om händelsepar-
titionen är inställd på 0 % går det inte att utföra larm- och rörelsein-
spelningar.

• Inspelningsprioritet.
Direktinspelning > inspelning av insignal > rörelseinspelning > 
kontinuerlig inspelning.
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5 Söka och spela upp

5.1 Spela upp

Det går att spela upp en inspelad bild utan att stoppa inspelning.

1. Väj den kanal du vill spela upp.

2. Tryck på bB för att spela upp den inspelad bilden för de föregående två inspelade minuterna.
Den uppspelade bilden visas i det valda kanalfönstret.

Bild 5.1  Uppspelningsfönster

3. Tryck på x (STOP) för att avbryta uppspelningen.

Obs!

Uppspelningsfönstret är fast och endast i den valda kanalen.

5.2 Söka

De olika sökfunktionerna för den här enheten kan användas för att gå till början av en viss bild. 
Denna enhet har fyra sökfunktioner. 

5.2.1 Välj källa
Detta alternativ används för att ställa in uppspelnings- eller sökenhet.

1.  Tryck på SEARCH-knappen och sökmenyn visas.

2. Tryck på ESC för att gå till Title-menyn.



74   sv | Söka och spela upp Digital videoinspelare

F01U | 2.0 | 2008.12 Bruksanvisning Bosch Security Systems

Bild 5.2  Sökmenyflik

3.  Använd b/B för att välja [INTERN HÅRDDISK] och tryck därefter på ENTER.

Bild 5.3  Valmeny för källa

4. Använd b/B för att välja önskad källa.

• INTERN HÅRDDISK: Spelar upp eller söker inspelat innehåll på den interna hårddisken.
• Source device (källenhet): Spelar upp eller söker säkerhetskopierat innehåll på källenheten.

5. Tryck på ENTER för att bekräfta ditt val.

Obs!

• Det går inte att söka information på enheten för säkerhetskopiering 
medan säkerhetskopiering pågår.

• Ta inte bort den externa USB-enheten medan sökning av säkerhets-
kopiering pågår från USB-enheten. Det kan orsaka fel. 

5.2.2 Datum/tids-sökning
Används för att söka inspelade bilder som specifi cerats med datum, timmar och minuter.
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Bild 5.4  Sökmeny för datum/tid

1. Välj [Date/time search]-menyn.

2. Använd v/V/b/B för att välja kolumnen för år, månad, datum, timmar eller minuter och tryck 
sedan på ENTER.

3. Använd b/B för att ange datum eller tid.

4. Tryck på ENTER för att bekräfta.

5. Välj [Update]-symbolen och tryck sedan på ENTER. 
Sökresultatet visas i sökmenyns tidstabell.

6. Använd kanalknapparna på frontpanelen för att välja de kanaler som du vill spela upp.

7. Tryck på bB eller klicka på [Spela (B)]-symbolen för att börja spela upp. 
Bilderna visas på huvudmonitorn.

Bild 5.5  Uppspelning som visar raden med systemkontroller

8. Tryck på STOP (x) för att avbryta uppspelning och återgå till sökmenyn.

9. Tryck på SEARCH eller ESC för att lämna menyn. 
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Obs!

• Inspelad information som visas på tidsgrafen visas med olika färger 
beroende på inspelningstypen.
- Blå: Kontinuerlig inspelning/direktinspelning. 
- Röd: Inspelning av insignal. 
- Gul: Inspelning med rörelsedetektering
- Grå: Ingen inspelning.

• Använd knappen ZOOM + för att visa den detaljerade tiden med 6-tim-
mars intervall.

5.2.3 Händelsesökning
Sök en inspelad bild med datum och typ av händelse.

Bild 5.6  Sökmeny för händelse

1.  Välj [Händelsesökning]-menyn.

2. Ställ in år, månad, dag och tid.

- v/V/b/B: Flyttar till föregående eller nästa kolumn eller ändrar inställningen vid den aktuella 
positionen.

- ENTER: Väljer kolumnen eller bekräftar inställningen.
3. Välj kanalen för händelsesökning med ENTER.

4. Använd v/V/b/B för att välja [Händelsetyp] och tryck sedan på ENTER.

5. Välj [Sökning]-symbolen och tryck sedan på ENTER. 
Menyn för händelselistan visas.

Bild 5.7  Händelselista
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6. Välj inspelningsinformationen på händelselistan och tryck sedan på bB, klicka på [Spela (B)] 
eller dubbelklicka på den valda informationen för att starta uppspelningen.
Bilden visas på monitor A.

7. Tryck på STOP (x) för att avbryta uppspelning och återgå till menyn med händelselista.

8. Tryck på ESC fl era gånger för att stänga menyn för händelsesökning.

5.2.4 Smart-sökning
Bilder som spelats in via rörelsedetektering kan sökas genom att specificera 
rörelsedetekteringsförhållandena.

Bild 5.8  Söklista för system

1.  Välj [Smart sökning]-menyn.

2. Ställ in alternativen kanalnummer, starttid, sluttid och känslighet.

- b/B/v/V: Flyttar till alternativ eller ställer in valt alternativ.
- ENTER: Väljer alternativ eller bekräftar inställningen.

Obs!

Tiden mellan starttid och sluttid ställs automatiskt in på 1 timme.

3. Välj [Set] i [Area]-alternativet och tryck sedan på ENTER.
Bilden från den valda kameran visas.

4. Ställ in rörelsemask.
Området växlar mellan aktivt och inaktivt varje gång du trycker på ENTER.
Klicka på en punkt och dra-och-släpp slutpunkten, till höger, för att välja rörelsen med musen. 
Klicka på en punkt och dra-och-släpp slutpunkten, till vänster, för att avmarkera rörelsen med 
musen. De aktiva områdena indikeras i rött.

5. Tryck på ESC för att stänga maskinställningarna.

6. Välj [Sökning] och tryck på ENTER. 
Menyn för rörelsedetekteringslista visas.
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Bild 5.9  Rörelsedetekteringslista

7. Välj inspelningsinformationen på rörelsedetekteringslistan och tryck sedan på bB, klicka på 
[Spela (B)] eller dubbelklicka på den valda informationen för att starta uppspelningen. 
Bilden visas på huvudmonitorn.

8. Tryck på STOP (x) för att avbryta uppspelning och återgå till menyn för 
rörelsedetekteringslista.

9. Tryck på ESC fl era gånger för att stänga menyn för smart-sökning.

5.2.5 Bokmärkessökning
Sök önskad bild med ett bokmärke som registrerats med bokmärkesfunktionen.

1.  Välj [Bokmärkessökning]-menyn.

Bild 5.10  Meny för bokmärkessökning

2. Välj inspelningsinformationen på listan och tryck sedan på bB, klicka på [Spela (B)] eller 
dubbelklicka på den valda informationen för att starta uppspelningen. 
Bilden visas på huvudmonitorn.

3. Tryck på STOP (x) för att avbryta uppspelning och återgå till menyn för bokmärkeslista.

4. Tryck på ESC för att stänga menyn för bokmärkessökning.
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Obs!

• Om du vill ta bort bokmärket på listan trycker du på knappen CLEAR.
• Säkerhetskopierad information kan inte spelas upp med en bok-

märkessökning.
• Du kan endast registrera ett bokmärke i enkanalsuppspelningen.
• Du kan inte registrera ett bokmärken under snabbuppspelning.

5.3 Tillgängliga funktioner under uppspelning

Knapp
FunktionRad med 

systemkontroller Fjärrkontroll Frontpanel

Stoppar uppspelning.

Pausar uppspelning

    

Tryck flera gånger för att välja önskad 
skanningshastighet. (M, MB, MM, 
MMB eller m, mb, mm, 
mmb)

    

Tryck flera gånger för att spela upp ram-
för-ram i pausläge.

Tryck för att spela upp bakåt eller normal 
uppspelning.

 +  

Tryck på MARK vid en önskad punkt som 
ska markeras under uppspelning. Upp till 
15 punkter kan markeras.

Obs!

• Du kan endast spela upp säkerhetskopieringen eller exporterad informa-
tion i normal hastighet.

• Du kan hoppa över en ram om du använder funktionen för att hoppa 
över en ram bakåt.

• Flerkanalsuppspelning fungerar endast i sökfunktionen för datum/tid.
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5.4 EXPORT 

Den här enheten kan manuellt kopiera inspelade bilder och ljud från den inbyggda hårddisken till 
den externa inspelningsenheten.

1. Tryck på COPY eller klicka på .
Fönstret med exportmeny visas.

Figure 5.11  Fönstret med exportmeny

2. Välj en målenhet för export.

3. Välj kanalnumren.

4. Ange startdatum/-tid och slutdatum/-tid för kopiering.

5. Tryck på COPY eller klicka på symbolen  för att starta exporten.
Den exporterade informationen auktoriseras av enheten innan den sparas och den kan endast 
spelas upp med Archive-spelaren.
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Obs!

• Du kan även använda COPY-knappen på frontpanelen för 
exportfunktionen.
-  DVR-16K/DVR-16L: Tryck på ALT- och sedan på COPY-knappen.
-  DVR-8K/DVR-8L: Tryck endast på COPY-knappen.

• Du kan endast exportera den inspelade informationen i live-läget. 
• Om du använder det externa USB-minnet, måste det externa USB-minnet 

formateras på denna enhet. För att formatera USB-minnet på enheten, 
hänvisas till avsnitt 3.24.8 Backup. I back-up menyn måste du välja den 
enhet som skall formateras och tryck “Radera media” (“Erase media”).

• Kontrollera exportenheten innan du fortsätter.
• Export kan inte utföras medan säkerhetskopieringen pågår.
• Du kan söka den exporterade informationen med det medföljande 

visningsprogrammet.
• När du exporterar inspelad information, exporteras även ljudinformation.
• När du exporterar inspelad information, exporteras även 

exportvisningsprogrammet i enhetens [ExportViewer]-mappen. Det 
exporterade datafilnamnet skapas automatiskt som [Channel name_
export date_export time.exp]-typen. 

• Ta inte bort USB-enheten medan exporten pågår, det kan orsaka fel. Om 
du använder en enhet som tagits bort måste du formatera mediet med 
alternativen för radera media.

• Varningsmeddelandet visas för förhållanden som visas nedan.
- När startdatum/-tid och slutdatum/-tid är samma.
- När startdatum/-tid är senare än slutdatum/-tid.
- Export mediet har inte tillräckligt med utrymme.
- När du ställer in tiden för information som inte finns.

• Ett externt medium måste formateras på den här enheten för att 
förhindra fel.

• DVD+RW- och DVD-RW-skivor måste initieras före användning.
• Du kan formatera det externa mediet med säkerhetskopieringsfliken i 

inställningsmenyn.
• Tiden för export är begränsad till 16 timmar för 1 kanal. För 2 kanaler 

betyder detta 8 timmar, 4 kanaler 4 timmar osv. Om du vill arkivera 16 
kanaler samtidigt har du en begränsad tid av 1 timma. Om du försöker 
arkivera mer än 16 timmar kommer informationen “ogiltig exporttid” 
(“invalid export time range”) att visas.

• Du kan exportera kundloggfilen till USB-enheten genom att använda 
[File(Log)] knappen. Kundexportloggfilens namn är [ExportLog-export 
datum och tid-MAC Adress.txt]. När du exporterar inspelade data, sparas 
exportinformationen till kundloggfilen i DVR’ns flashminne. 
Kundloggfilen innehåller följande information.
- DVR information.
- Startdatum och tid när operatören genomförde exporten.
-  Startdatum och tid för exportfilen.
-  Slutdatum och tid för exportfilen.
-  Namnet på de media operatören sparade exporten på (USB eller 

DVD/CD eller IP  [via nätverk])
-  Exporterade kanalnummer
-  Användare ID som är inloggat på systemet när exporten gjordes.
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6 Control Center

Control Center är nätverksprogrammet för DVR-8K/DVR-8L och DVR-16K/DVR-16L. Denna 
bruksanvisning är baserad på DVR-16L (16 kanaler)

De beskrivna bilder kan skilja sig från den typ av operativsystem som du har. Bilderna som används i 
denna bruksanvisning är baserade på Windows XP.

Obs!

Använda inte andra program med detta Control Center-program. Det kan 
orsaka minnesbrist och fel i klientprogram. 

6.1 Minimikrav för dator

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

x Processor: Intel Pentium III eller snabbare, AMD Athlon med 800 MHz eller snabbare.

x  RAM: 512 MB eller mera.

x Grafi kkort: AGP VGA med 64 MB Video RAM eller mera.

Rekommenderad datormiljö

• OS: Windows XP
• Processor: Intel Pentium IV
• RAM: 512 MB
• Grafikkort: AGP VGA med 128 MB Video RAM.

6.2 Installation av Control Center

1.  Sätt i cd-skivan med Divar MR PC-program som startar automatiskt. 
Om skivan inte startar automatiskt på datorn öppnar du cd-skivan med Divar MR PC-program 
och installerar programmet manuellt.

2.  Kör installationsfi len och installera programmen på datorn genom att följa anvisningarna i 
guiden InstallShield. 

3. När installationen är klar fi nns programmen i datorns startmeny.

Obs!

Programmen [Divar MR Alarm Notifi er (Alarm Notifi er)] och [Divar 
MR Archive player (Archive player)] installeras med Control Center-
installationen.

6.3 Ansluta till DVR-enheten

6.3.1 Registrera platsnamnet
Du ska registrera ett platsnamn för att styra DVR med Control Center.

1.  Dubbelklicka på symbolen [Divar MR Control Center] för att starta Control Center. Menyn 
visas.

2.  Välj [Verktyg] > [Anslutningsinformation].
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Listmenyn för anslutning visas.

Bild 6.1  Fönstret med anslutningslista

3. Välj [Lägg till] och inställningsmenyn för anslutning visas.

Bild 6.2  Fönstret med anslutningsinställning

4. Ange platsnamn, IP-adress och port.

- Platsnamn: Ange en beskrivning av platsen.
- IP-adress: Ange IP-adressen eller webbadressen för DVR-enheten.
- Port: Ange portnummer för DVR-enheten. Om det inte anges ställs portnumret in på 

standard.
5. Välj [OK].

Bild 6.3  Fönstret med anslutningslista

6. Välj [OK] för att bekräfta inställningarna.
Det registrerade platsnamnet visas.
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Obs!

Om servernamnet anges istället för IP-adressen, ställer du in DDNS-
konfi gurationen på rätt sätt i servern.

6.3.2 Inloggning av användare
1.  Välj det registrerade platsnamnet och högerklicka med musen.

2. Välj [Användarinloggning].

3. Ange användar-ID:t och ange lösenordet.

- ADMINISTRATÖR: Kan använda enheten utan begränsningar.
- Utökad användare: Använder funktionerna för live- och sökläge.
- Normal användare: Visar endas livebilden.

Bild 6.4  Fönstret för fjärrinloggning

4. Välj [OK] och huvudfönstret [Divar MR Control Center] aktiveras.

• Om någon är inloggad på DVR-enheten med administratörs-ID, kan du inte logga in med 
administratörs-ID.

• Om du vill logga ut, högerklickar du på platsnamnet med musen och väljer 
[Användarutloggning].

• Upp till fem användare kan ansluta till DVR-systemet med Control Center-programmet som 
visas nedan.

Användare Användare1 Användar2 Användare3 Användare4 Användare5
Fall 1 Admin Avancerad Normal Normal Normal
Fall 2 Avancerad Avancerad Normal Normal Normal
Fall 3 Normal Normal Normal Normal Normal
Fall 4 Admin Normal Normal Normal Normal
Fall 5 Avancerad Normal Normal Normal Normal
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6.4 Huvudskärm för DVR Control Center-program

Bild 6.5  Huvudskärm för DVR Control Center-program

1.  Programmeny

• Fil
- Avsluta: Stänger programmet.

• Visa  
- OSD

> Kanalnummer: Visar eller döljer kanalnumret i kanalfönstret.
> Platsnamn: Visar eller döljer platsnamnet i kanalfönstret.
> Kameranamn: Visar eller döljer kameranamnet i kanalfönstret.
> Uppspelningstid: Visar eller döljer datum/tids-informationen i kanalfönstret.
> Välj alla: Visar alla OSD-alternativ i kanalfönstret.

- Sekvens (uppehållstid): Ställer in sekvensen på 5 sekunder, 10 sekunder, 15 sekunder 
eller 20 sekunder.

- Videostorlek: Väljer videoformatet, 100 %, 150 % eller 200 %.
- Språk: Väljer språket för Control Center-programmet.

• Verktyg
- Anslutningsinformation: För att registrera ett platsnamn.

• Hjälp
- Information för Divar MR Control Center: Visar versionsinformation för Control Center.

2.  Symboler för lägesval

•  Live Mode (live-läge) 
- Kameravy: Du kan visa övervakningskamerans bild i fönstren samt kamerainformationen.
- Panorering/lutning/zoom: Du kan styra PTZ-kameror.
- Loggvy: Visar systemets logglista.

• Search Mode (sökläge) 
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Du kan söka inspelad information enligt följande.
- Datum/tidssökning (Se “6.6.1 Använda sökfunktionen för datum/tid”)
- Händelsesökning (Se “ 6.6.2 Använda funktionen för händelsesökning”)
- Bokmärkessökning (Se “6.6.3 Använda funktionen för bokmärkessökning”)
- Smart sökning (Se “ 6.6.4 Använda funktionen för smart-sökning”)

• Fjärrinställningsläge  
Du kan ställa in enhetens konfi guration.
- Kamera / display (Se “6.7.1 Inställning av kamera/display”)
- Schema (Se “6.7.2 Schemainställning”)
- Händelse (Se “6.7.3 Händelseinställning”)
- Nätverk (Se “6.7.4 Nätverkinställning”)
- System (Se “6.7.5 Systeminställning”)

3.  Fjärrexport Ikon

Klicka för att visa Export pop-up fönstren. (Se “6.8 Fjärrinställningar Export”)

4.  Symboler för skärmlägesval

När du klickar på symbolen ändras skärmen till flerskärmsläge. Om du klickar på symbolen en 
gång till ändras skärmen enligt sekvensinställningen.

Du kan visa live-fönstret i fullskärmsläge. Högerklicka med musen för att återgå till normal 
skärm.

5.  Sekvenssymbol

Visar alla kanaler i följd. Det går inte att använda sekvensläget när du visar flerskärmsläge med 
16 skärmar.

6.  Informationsfönster

Visar aktuellt datum och tid, användarinformation och återstående hårddiskutrymme för den 
valda platsen.

 
Bild 6.6  Informationsfönster
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6.5 Live-läge

6.5.1 Använda kameravisning
1. Välj fl iken [Kameravy] i live-läget.

2.  Välj det registrerade platsnamnet och dubbelklicka med vänster musknapp eller klicka på 
plusmärket för det registrerade platsnamnet.

3.  Välj [Cameras] och dubbelklicka med vänster musknapp eller klicka på plusmärket.

Bild 6.7  Control Center-fönster

4. Väj det kanalnummer som du vill visa.

5. Klicka på kanalnumret och dra-och-släpp till live-fönstrets position.
Om du väljer [Cameras] och drar-och-släpper till ett live-fönster visas alla kanalerna.

6. Live-bilden visas i det valda fönstret.

Bild 6.8  Visningsfönstret för kamera

7. Upprepa stegen 3 till 5 för att ställa in andra live-fönster.

Obs!

•    Konfi guration av kameravisning görs endast första gången. Konfi gurations
inställningen memoreras till nästa gång och visas som den är.

•   Ljud ej tillgängligt i live-läge endast i playback.
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6.5.2 Använda live-fönstret
Spela upp inspelad information

A

B
C

DE

Bild 6.9  Visningsfönstret för kamera

1. Välj kamerans visningsfönster.

2. Välj datum.
Dagen visas med blå text när det fi nns inspelad information.

3. Välj starttid för uppspelning.
När du använder tidslinje för att söka en starttid använder du symbolerna för att zooma in/ut 
för mer detaljerad sökning (4 steg).

4. Välj uppspelningshastighet och symbolen för att stänga av ljudet.

5. Starta uppspelningen med dessa kontrollknappar.

Obs!

• Om du inte vill spela upp med ljud, klickar du på högtalarsymbolen för 
att tysta ljudet.

• Det går inte att använda uppspelningsfunktionen om du loggar in med ID 
för normal användare.

6.5.3 Använda funktionen för att panorera/vinkla/zooma
Du kan styra PTZ-kamerorna via nätverket.

Bild 6.10  Fönstret för att panorera/vinkla/zooma

A

B
C

DE
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1. Välj PTZ-kamerakanalfönstret i kameravisningsläget.

2. Välj Pan/Tilt/Zoom-fl iken.

3. Använd knapparna på den virtuella fjärrkontrollen för att styra PTZ-kameran.

Knapp Funktion

Används för att panorera med eller vinkla 
kameran.

 

För att bekräfta den förinställda positionen och 
ställa in ett menyalternativ i PTZ-kameran.

  (ZOOM) 
För att justera kamerans zoom.

  (FOKUS)
För att justera focus på kameran manuellt.

  (BLÄNDARE)
För att manuellt justera en kameras bländare.

 
Visar valda förinställda nummer.

 
För att ange förinställda nummer.

För att registrera förinställda positioner.

För att flytta kameran till den förinställda 
positionen.

För att ta bort en lagrad förinställd position.

För att starta en förinställd genomgång.

För att visa PTZ-kamerans inställningsmeny.

Tabell 6.1  Tabell över knapparna på virtuell fjärrkontroll.

Obs!

• Om någon styr en PTZ-kamera med hjälp av DVR-enheten kan du inte 
använda PTZ-funktioner och tvärt om.

• Det går inte att använda PTZ-funktioner om du loggar in med ett ID för 
normal användare.

För att registrera förinställda positioner

1. Flytta kameran till önskad punkt med hjälp av v/V/b/B.

2. Klicka på symbolen [SET].

3. Välj det förinställda numret som du vill registrera.

4. Klicka på symbolen .

 Positionen och dess nummer lagras.

5. Repetera stegen 1–4 för att lägga till ytterligare positioner.
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Obs!

Det förinställda området är tillgängligt från 0 till 255 på den här enheten. 
Faktiskt förinställt område skiljer sig emellertid beroende på PTS-
kamerorna.

Ändra till en bild i en förinställd position

Följande funktion är endast tillgänglig med kameror som har en funktion för förinställning.

Förinställningsfunktionen gör att PTZ-kameran fl yttar till programmets förinställda position.

Positionerna för förinställning för PTZ-kameran måste programmeras i förväg.

1. Klicka på symbolen [MOVE].

2. Använd sifferknapparna för att ange indexnumret för den lagrade förinställda positionen och 

tryck sedan på symbolen . 

 Kameran fl yttar till den förinställda positionen och bilden från kameran i den positionen visas 
på monitorn.

Radera den förinställda positionen

Du kan ta bort en lagrad förinställd position.

1. Klicka på symbolen [CLEAR].

2. Använd sifferknapparna för att ange lagrade förinställda indexnumret och tryck på symbolen 

. 

 Den förinställda positionen tas bort.

Gå igenom de förinställda positionerna

Du kan gå igenom alla de förinställda positionerna.

1. Klicka på symbolen [TOUR].
Alla registrerade förinställda positioner i kameran väljs och bilden från kamera positionen 
växlar i det aktiva fönstret.

2. Du kan stoppa genomgången genom att klicka på symbolen [TOUR].

Inställning för PTZ-kamera

Du kan ändra inställningen för PTZ-kamera genom att använda varje post i menyn.

1. Klicka på symbolen [SETUP].
Inställningsmenyn (SETUP MENU) visas i fönstren.

2. Använd pilen och symbolen  för att ställa in alternativen.

Obs!

Se PTZ-kamerans handböcker för mer information.
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6.5.4 Använda funktionen loggvisning
Du kan visa systemets logglista för valda platsnamn på fliken för fjärrinställning via nätverket.

1. Välj fl iken för loggvisning.
Loggsökningsmenyn visas.

Bild 6.11  Fönstret för loggsökningsmeny

2. Klicka på datumsymbolen och välj dagen för loggsökningen.
(De dagar som kan väljas visas med blå text.)

Bild 6.12  Fönstret för val av dag

3. Klicka på söksymbolen.
Systemets logg visas i listan.
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Bild 6.13  Fönstret med systemets logglista

6.6 Sökläge

Du kan söka informationen för ett valt platsnamn på fliken för fjärrinställning via nätverket.

6.6.1 Använda sökfunktionen för datum/tid
Används för att söka inspelad bilder genom att ange datum, timmar och minuter. 

Bild 6.14  Fönstret för datum/tids-sökning

1. Välj fl iken för datum/tids-sökning.

2. Klicka på datumsymbolen och välj dagen (dagar som kan väljas visas i blått).

3. Väj det kanalfönster som du vill visa.
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Markera den här rutan om du 
vill visa fönster för alla kamer-
akanaler.

Visar valt kameranummer.

Bild 6.15  Fönstret för val av kamerakanal

4. Använd tidslinjen och tidsinmatningskolumnen för att söka inspelad information.

Bild 6.16  Fönstret för sökning av inspelad information

5. Spela upp den sökta informationen med hjälp av kontrollknapparna för uppspelning.

Bild 6.17  Kontrollknapparna för uppspelning

6.6.2 Använda funktionen för händelsesökning
Sök en inspelad bild med datum och händelsetyp.

Bild 6.18  Fönstret för händelsesökning

1. Välj fl iken för händelsesökning.

2. Klicka på datumsymbolen och välj dagen. (De dagar som kan väljas visas med blå text.)

3. Välj kamerakanalen för händelsesökning.

4. Välj händelsetypen.

5. Klicka på söksymbolen.
Händelselistan visas.
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6. Välj händelsen i händelselistan.

7. Du kan spela upp den sökta informationen med hjälp av kontrollknapparna för uppspelning.

6.6.3 Använda funktionen för bokmärkessökning
Sök önskad bild med ett registrerat bokmärke med hjälp av bokmärkesfunktionen.

Bild 6.19  Fönstret för bokmärkessökning

1. Välj fl iken för bokmärkessökning.

2. Klicka på söksymbolen. 
All bokmärkesinformation visas i listan.

3. Välj informationen i listan.

4. Spela upp den sökta informationen med hjälp av kontrollknapparna för uppspelning.

6.6.4 Använda funktionen för smart-sökning
En bild som spelats in via rörelsedetektering kan sökas genom att specificera villkor för 
rörelsedetektering.

Bild 6.20  Fönstret för smart-sökning
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1. Välj fl iken för smart-sökning.

2. Klicka på datumsymbolen och välj dagen.
(De dagar som kan väljas visas med blå text.)

3. Välj kamerakanalen.

4. Välj starttiden med hjälp av tidslinjen.

Bild 6.21  Vald starttid

5. Välj sluttiden.

6. Välj nivån för rörelsekänslighet och rörelseområde på fönstret med hjälp av musen.

Avmarkera det valda området.

Markera alla områden.
Bild 6.22  Fönstret för inställning av känslighetsnivå

Valt område inom röd ram.

Bild 6.23  Valt rörelseområde

7. Klicka på söksymbolen.
Informationen för smart-sökning visas.
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Bild 6.24  Lista med sökt information

8. Välj kanalen i listan.

9. Du kan spela upp den sökta informationen med hjälp av kontrollknapparna för uppspelning.

6.7 Fjärrinställningsläge

Du kan ställa in DVR-enheten för ett valt platsnamn på fliken för fjärrinställning via nätverket.

6.7.1 Inställning av kamera/display

Bild 6.25  Fönstret för inställning av kamera/display
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Kamerainställning

Bild 6.26  Fönstret för kamerainställning

1. Välj en kanal att ställa in.
Om du vill blockera en kanal från andra användare, markerar alternativet Dölj. 

2.  Ange det nya kanalnamnet.

3.  Välj ingående ljudkanal.

4. Ställ in PTZ-kontrollalternativen.

• COM-port: Välj den anslutna dataporten för RS-422/485-anslutningen på bakpanelen.
• Kontroll-ID: Välj PTZ-kamerans ID från 0 till 255. Gör samma inställningar som PTZ-kameran.
• Protokoll: Välj protokollet som stöds av PTZ-kameran.
• Överföringshastighet: Välj kommunikationshastigheten (1200, 2400, 4800, 9600, 19200 

eller 38400).
5. Ställ in rörelsealternativen.

• Känslighet: Ställ in känslighetsnivån för det skapade rörelsedetekteringsområdet. 
Känsligheten kan ställas in från 0 till 10.

• Larm ut: Välj numret för ALARM I/O-porten för den utgående larmsignalen när rörelse 
detekteras.

• Område: Välj önskat rörelsedetekteringsområde på skärmen för förgranskning, med hjälp av 
musen. Klicka på en punkt och dra-och-släpp slutpunkten för att välja rörelseområdet.

Obs!

• Om du vill visa rutnätet, markerar du alternativet [Visa rutnät].
• Om du vill välja hela området, klickar du på [Ställ in alla]- eller på 

[Rensa alla]-knappen för att avbryta det valda området.
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Inställningar för kontinuerlig inspelning

1. Klicka på [Inspelning]-knappen.
Inställningsfönstret för kontinuerlig inspelning visas.

Bild 6.27  Inställningsfönstret för kontinuerlig inspelning

2. Ställ in varje alternativ med musen (se ”3.19.4 Kontinuerlig inspelning”).

3. Klicka på [OK]-knappen för att bekräfta inställningen.

 

Inställningar för direktinspelning 

1. Klicka på [Direktinsp]-knappen.
Inställningsfönstret för direktinspelning visas. 

Bild 6.28  Inställningsfönstret för direktinspelning 

2. Ställ in varje alternativ med musen (se ”3.19.5 Direktinspelning”). 

3. Klicka på [OK]-knappen för att bekräfta inställningen.
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Inställningar för inspelning av insignal 

1. Klicka på [Input Rec]-knappen.
Inställningsfönstret för direktinspelning visas. 

Figure 6.29  Inställningsfönstret för inspelning av insignal 

2. Ställ in varje alternativ med musen (se ”3.19.6 Inspelning av insignal”). 

3. Klicka på [OK]-knappen för att bekräfta inställningarna.

Inställningar för rörelseinspelning 

1. Klicka på [Motion Rec]-knappen.
Inställningsfönstret för direktinspelning visas. 

Bild 6.30  Inställningsfönstret för rörelseinspelning

2. Ställ in varje alternativ med musen (se ”3.19.7 Rörelseinspelning”).

3. Klicka på [OK]-knappen för att bekräfta inställningarna.
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Visningsinställning

Bild 6.31  Fönstret för visningsinställning

1. Ställ in OSD-alternativen.

2. Ställ in alternativen för monitor A.

3. Ställ in alternativen för monitor B.

6.7.2 Schemainställning

Bild 6.32  Fönstret för schemainställning

1. Välj en veckodag.

2. Markera önskat inspelningsalternativ.

• Grå: Ingen schemalagd inspelning
•  Blå (kontinuerlig inspelning): Inspelningen startar automatiskt från den förinställda tiden.
• Röd (inmatad händelseinspelning): Inspelning startar automatiskt när ingången aktiveras 

inom en angiven tid.
• Gul (inspelning av rörelsehändelse): Inspelning startar automatiskt när rörelsen detekteras 

inom en angiven tid.
-  Grön (ingång+rörelse-inspelning): Inspelning startar automatiskt när ingången aktiveras 

eller rörelse har detekterats.
•  Blå+Röd (Kontinuerlig inmatning av sceninspelning): Inspelningen startar automatiskt från 

den förinställda tiden. När inmatning aktiveras inom den angivna tiden, ändra inställning för 
kontinuerlig inspelning till inmatning av sceninspelningsinställning och inspelningen startar 
automatiskt.

•  Blå+Gul (Kont o tillf inspeln): Inspeln start omg från inställd tid. När avsnitt kommer fram 
inom inst tid, ändra kont inspeln inställn till tillfäll inspeln och inspeln starta omg.

•  Blå+Röd (Kontinuerlig inmatning av sceninspelning): Inspelningen startar automatiskt från 
den förinställda tiden. När inmatning aktiveras inom den angivna tiden, ändra inställning för 
kontinuerlig inspelning till inmatning av sceninspelningsinställning och inspelningen startar 
automatiskt.

3. Välj kanalen för att ställa in schemat.
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4. Klicka på cellblocket för starttid och dra-och-släpp för att välja ett cellblock för tidsperiod.

eller
Klicka på cellblocket för starttid för en kanal och dra-och-släpp över kanalerna för att 
samtidigt välja tidsperiodblock för flerkanalsinställning.

Färgen för cellblocken ändras.

Schemalägg kopieringsinställningar

Bild 6.33  Fönstret för schemaläggning av kopieringsinställning

1. Välj källdagen som ska kopieras.

2. Välj destinationsdagen från alternativen för veckodag, vardag eller veckoslut.

3. Klicka på kopieringsknappen för att kopiera schemaläggningsinformation.

Inställningar för undantagsdag

Bild 6.34  Inställningsfönstret för undantagsdag

1. Markera alternativet för undantagsdag.

2. Välj datumet för att ställa in schemat för undantagsdag.

3. Markera önskat inspelningsalternativ.

4. Välj kanalen för att ställa in schemat.

5. Klicka på cellblocket för starttid och dra-och-släpp för att välja ett cellblock för tidsperiod.

eller

Klicka på cellblocket för starttid för en kanal och dra-och-släpp över kanalerna för att 
samtidigt välja tidsperiodblock för flerkanalsinställning.

Färgen för cellblocket ändras.

6. Ange namnet för undantagsdagen.

7. Klicka på Add-knappen för att lägga till inställningar för specialdag.
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Undandtagsdagen läggs till i listan.
Om du vill avbryta den registrerade undantagsdagen, väljer du undantagsdagen i listan och 
klickar på Delete-knappen.

6.7.3 Händelseinställning

Bild 6.35  Fönstret för händelseinställning

1. Ställ in händelsealternativen.

• Inmatning: Visar numret för ALARM I/O-porten
• Inmatningstyp: Larmstatusen kan ställas in på antingen N.O. (normalt öppen) eller N.C. 

(normalt sluten).
• Länkad kamera: Välj den anslutna kamerakanalen för ALARM I/O-porten
• Larm ut: Välj larmutgångsnummer för RELAY-OUT-anslutningen för den utgående 

larmsignalen.
• Förinställning: Välj förinställningsnummer. När inmatning aktiveras, rör sig kameran till det 

valda, förinställda läget och kamerabilden från detta läge visas på skärmen. 
2. Ställa in [Larmkvittens]-alternativ.

• Larm av: Ställ in alternativet ”Manuell” eller ”Efterlarmstid” på av.
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6.7.4 Nätverksinställning

Bild 6.36  Fönstret för nätverksinställning

TCP/IP-inställningar

Alternativen [DHCP], [IP-adress], [Nätmask], [Gateway], [Primär DNS], [Sekundär DNS] och [TCP/
IP-portnr.] är inte tillgängliga i klientprogrammet. Du kan ställa in dessa alternativ i systemmenyn för 
DVR-enheten.

• HTTP-portnr.: Ange HTTP-portnummer 

• Bandbreddsbegränsning: Ange bandbredden för att justera datatrafi ken.

E-postinställningar

Ställ in e-postalternativ.

• Meddelande: Om du markerar meddelandealternativet, meddelas användaren om enhetens 
driftsinformation via e-post enligt inställningarna för meddelande.

• TLS: Markera när du använder TLS-funktionen (Transport Layer Security).

 • SMTP-server: Ange SMTP-serveradressen.

• SMTP-portnr.: Ange SMTP-portnumret. Det vanligaste TCP-porten som används för SMTP är 
25. I en del fall är det emellertid bättre att ändra detta portnummer för ytterligare fl exibilitet 
eller säkerhet. Om så önskas ändrar du portnumret (1 – 65535).

• Användarnamn: Ange användarnamnet.

• Lösenord: Ange lösenordet.

• e-postadress (1~3): Ange e-postadressen. Du kan lägga in upp till 3 e-postadresser.

Obs!

Inställningarna för [SMTP-server], [SMTP-portnr.], [Användarnamn] eller 
[Lösenord] är inte obligatoriska. DVR-enheten kan sända e-post direkt utan 
användning av en SMTP-server eller MTA (message transfer agent). I vissa 
fall ska alla e-postmeddelande vidarebefordas till en specifik SMTP-server. 
Specificera i sådana fall serverns värdnamn eller IP-adress. Mer information 
om SMTP-inställning får du från din nätverksadministratör och/eller 
leverantör av e-post.

Meddelande 

Ställ in meddelandealternativen.

• Sensor på: Sänder ett e-postmeddelande när en ingång har aktiverats.
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• Videoförlust: Sänder ett e-postmeddelande när en videosignal från kameran har stoppats på 
grund av att en kabel kopplats bort eller fel på kameran.

• Rörelsedetektering: Sänder ett e-postmeddelande när rörelsedetektering har inträffat.

• Ström på/av: Sänder ett e-postmeddelande när strömmen slås på eller av.

• Disk är full: Sänder ett e-postmeddelande när hela hårddisken har använts för inspelning.

• Administratörslösenord har ändrats: Sänder ett e-postmeddelande när 
administratörslösenordet har ändrats.

DDNS

• User ID (användar-ID): Ange registrerat användarnamn för DDNS.

• Lösenord: Ange användarlösenordet i [User ID].

Obs!

DDNS-funktionen betjänas med hjälp av en TCP 8245-port från ”No-IP” 
(http://www.no-ip.com/).
Om DVR-enheten används i ett nätverkssystem med en brandvägg, 
öppnar du TCP 8245-porten så att DDNS-data kan komma in i 
brandväggen. Mer information om inställning av brandvägg får du från din 
nätverksadministratör och/eller nätverksleverantör. 

Nödfall

• Meddelande: Meddelar Alarm Notifi er om driftsinformation för enheten enligt meddelandeinstä
llningarna.

• IP Address, Port: Ange IP-adress/portnummer för Alarm Notifi er-programmet som fi nns 
installerat på datorn. Standardporten för denna funktion är 9002. I en del fall är det 
emellertid bättre att ändra detta portnummer för ytterligare fl exibilitet eller säkerhet. Om så 
önskas ändrar du portnumret (1025 – 65535). Du kan lägga in upp till nio IP-adresser och 
portnummer.

6.7.5 Systeminställning

Bild 6.37  Fönstret för systeminställning

Datum/tids-inställningar

Ställ in datum/tids-alternativen.

• NTP: Markeras om du använder NTP-servern (Network Time Protocol) för tidsjustering.
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• Datumformat: Välj visningsformatet för datum.

• Tidszon: Detta alternativ är inte tillgängligt i Control Center-programmet.

• Tidsserver: Välj din tidsserver.
DVR-enheten erhåller genomsnittstiden från 5 publika servrar (time.nist.gov, time-a.nist.gov, 
time-b.nist.gov, ntp.nasa.gov, clock.isc.org).

• Privat tidsserver: Ange den privata tidsserverns IP-adress eller värdnamn.

• Synk.intervall: Du kan ställa in synkroniseringsintervallet med NTP-tidsservern på 1 dag, 1 
timme, 1 månad och 1 vecka.

• Sommartid: Markeras om du använder funktionen för sommartid.

- Start: Välj starttid för sommartid.
- End (slut): Välj sluttid för sommartid.

Hårddisk

• Skriv över: Välj överskrivningstyp för inspelning (Off, Normal Partition, Event Partition eller All). 
Denna funktion kan användas om den valda hårddisken är full.

• Fullständig varning: Ett varningsmeddelande visas vid dataspill på hårddisken.

• Händelsepartition: Ställ in utrymmet för händelsepartition för händelseinspelning.

Logga ut

• Automatisk utloggning: Ställer in utloggningstiden. Det går att ställa in automatisk utloggning 
på 5 min, 10 min, 30 min eller 60 min.

Ljudinställningar

Välj alternativ för ljudsignalen.

• Knappljud: Ett ljud hörs när knapparna används.

• Sensorljudsignal: Ett ljud hörs vid en ingång.

• Rörelseljudsignal: Ett ljud hörs när en rörelse detekteras.

• Systemljudsignal: Ett ljud hörs om en kylfl äkten inte aktiveras eller om hårddisken har en dålig 
sektor.

Uppdateringsinställningar

Ställ in uppdateringsinställningar.

• Alternativ: Välj posterna för uppdatering.

- PTZ-protokoll: Ställer in uppdatering för PTZ-protokoll.
- Systemprogram: Ställer in uppdatering för systemprogram.

• Metod: Välj uppdateringsmetod.

- USB: Uppdatera från USB-minne.
- Nätverk: Uppdatera från uppdateringsserver.

• Uppdatera server: Ange uppdateringsserverns IP-adress.

Obs!

Om du inte kan uppdatera från uppdateringsservern, markerar du TPC/IP-
alternativen och IP-adressen för uppdateringsservern.
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Användarinställningar

Lägg till användare

Du kan lägga till användare.

1.  Klicka på Add-knappen. Fönstret med användarinställningar visas.

2. Ange användar-ID:t och lösenordet.

3. Mata in lösenordet igen för att bekräfta.

4. Välj användarnivå och klicka sedan på OK för att bekräfta ditt val.

Redigera den registrerade användaren

Du kan ändra användar-ID, lösenord eller användarnivå.

1.  Välj användar-ID och klicka sedan på Edit-knappen.

2.  Ändra ID, lösenord eller användarnivå och klicka sedan på OK för att bekräfta ditt val.

Ta bort registrerad användare

1. Välj det användar-ID som du vill ta bort.

2. Klicka på Delete-knappen.

6.8 Inställningar för fjärrexport

Du kan kopiera de inspelade bilderna och ljuddata från en DVR enhet till PC. Denna funktion är 
tillåten för administratören och avancerade användare.
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• Bildnamn: Visar det valda bildnamnet.

• Kanal: Välj en kanal(er) för att exportera data: Du kan välja mer än en kanal. Klicka på  
ikonen för att välja eller välja bort alla kameror.

• Ljud: Ställ in På eller Av för att exportera ljuddata.

• Start: Ställ in startdatum/tid för kopiering:

• Avsluta: Ställ in slutdatum/tid för kopiering:

• Lagras på: Visa den aktuella mappen för att spara exporterade data. Du kan välja (eller skapa) 
mappen på PC’n för att spara den exporterade datan. Mappen för att spara i är: “C:\Program 
Files\Bosch Security Systems\Divar MR\Exports”. Om du vill ändra mappen för exporterade 
data, klicka på  ikonen och välj ny mapp.

• Namn: Mata in fi lnamnet på den exporterade datan. Om du inte matar in ett mappnamn, an-
vänds grundinställningen CHx_start_time.exp (Kanal X_starttid.exp).

• Typ av data: Du kan välja formatet för mappen mellan “Native [*.exp]” and “AVI”. ‘Native’ map-
pen sparas utan tillägget av “*.exp” och AVI-mappen sparas med tillägget “*.avi.” Den spa-
rade “*.exp” fi len kan användas för playback med programmet “Divar MR Archive Player” och 
“*.avi” fi len kan användas för playback med “Windows Media Player” eller annat program för 
uppspelning av “.avi” fi ler.

• Export: Klicka för att starta export av data med vald exportinställning.

• Annullera: Klicka för att annullera dataexport.

• Exit: Klicka för att gå ur fönstret.

Hur man exportera datan.

1.  Välj kanal. Du kan välja mer än en kanal.

2. Ställ in startdatum/tid.

3. Ställ in slutdatum/tid. 

4. Välj mapp i PC för att spara exporterade data.

5. Mata in namnet på exporterade data.

6. Välj dataformatet.

7. Klicka på exportknappen för att påbörja exporten.
Exportstatus visas i statuskolumnen.

8. Klicka på exit-knappen för att gå ur fönstret.

Anmärkningar:

• Namnet på den exporterade datan utgörs av [Kanalnummer_Inmatat_
namn.exp (or “avi”)]  

• Om du inte anger namn i exportregistret, kommer grundinställning att 
användas i exportregistret och underregister kommer att skapas med 
startdatum.

• Om du loggar ut från nätverket, avslutas exportsekvensen.
• Om storleken på exportdata är större än tillgängligt utrymme på PC’n, 

kommer ett varningsmeddelande att visas och du kan inte exportera 
data.

• Om du ställer in en tid för export, som inte finns, kommer 
exportfunktionen ej att aktiveras.

• Varningsmeddelanden kommer vid följande situationer angivna nedan.
- När startdatum/tiden och slutdatum/tiden är desamma.
- När startdatum/tid är senare än slutdatum/tiden.

• If you exit the export window during exporting, the export icon will 
be Om du går ur exportfönstret under pågående export, kommer 
exportikonen att blinka tills exporten är avslutad och “Export slutförd” 
(“Export completed”) visas i fönstret.
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7 Ytterligare program

7.1 Alarm Notifier-program

Om du ställer in meddelande i alternativet för nödfall på On, sänder systemet ett meddelande 
i enlighet med inställningarna för meddelandealternativet i inställningsmenyn. (Se ”3.23.3 
Meddelande”).

1.  Dubbelklicka på symbolen [Divar MR Alarm Notifi er (Alarm Notifi er)] för att starta programmet 
för nödfallsagent.
Symbolen för Alarm Notifi er visas i meddelandefältet nere till höger på skärmen.

Bild 7.1  Symbolen för Alarm Notifier i meddelandefältet.

2.  Om ett meddelande ges, visas en meddelanderuta nere till höger på skärmen. 
Meddelanderutan visas i fem sekunder.

Bild 7.2  Meddelanderuta

3. Kontrollera meddelandet.

4. Klicka på meddelanderutan inom fem sekunder för att visa [Divar MR Larmmeddelare - 
Mottagna meddelanden]-fönstret.

eller

Högerklicka med musen på programsymbolen i meddelandefältet och välj alternativet 
[Kontrollera meddelanderuta] för att visa fönstret [Divar MR Larmmeddelare - Mottagna 
meddelanden].

5. Du kan kontrollera alla uppgifter för de mottagna meddelandena.

6. Klicka på  knappen för att stänga [Divar MR Larmmeddelare - Mottagna meddelanden]-
fönstret.
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7.2 Huvudskärmen i Alarm Notifier-programmet

a b c

d e f g h i

Bild 7.3  Huvudskärmen för nödfallsagent

a Visar meddelandetyp.

b Visar IP-adress.

c Visar mottagningsdatum och -tid.

d Visar fönstret för portinställningar

e Visar sökfönstret.

f Uppdaterar mottagna meddelanden i listan.

g Detaljerad vy för mottaget meddelande.

h Tar bort valt meddelande från listan.

i Stänger [Divar MR Larmmeddelare - Mottagna meddelanden]-fönstret.

a b c

d e f g h i
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7.2.1 Portinställning

Bild 7.4  Fönstret för portinställning

1.  Klicka på  knappen.
Alternativfönstret visas.

2. Ange portnumret för lyssningsporten för nödfallsagent. Standardport är 9002. 
I en del fall är det emellertid bättre att ändra detta portnummer för ytterligare fl exibilitet eller 
säkerhet. Om så önskas ändrar du portnumret (1025 – 65535).

3. Klicka på OK-knappen för att stänga.

7.2.3 Meddelandesökning

Bild 7.5 Fönstret för meddelandesökning

1.  Klicka på  knappen.
Fönstret för meddelandesökning visas.

2. Välj sökmetod.

• Händelsesökning: Sök med vald händelsetyp efter meddelandet.
• Datumsökning: Sök med valt datum.

3. Klicka på Search-knappen.
Sökmeddelandet visas på [Divar MR Larmmeddelare - Mottagna meddelanden]-fönstret.
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7.2.4 Ta bort meddelandet från listan
1.  Välj de meddelanden som du vill ta bort.

2. Klicka på  knappen.
Bekräftelsefönstret visas.

Bild 7.6  Bekräftelsefönstret

3. Klicka på [Yes] för att ta bort meddelandet.

7.3 Archive Player-program

Du kan spela upp arkiverad information på datorn med detta program. Archive Player-programmet 
sparas automatiskt om du installerar Controll Center-programmet eller arkiverer informationen.

7.3.1 Huvudskärmen i Archive Player

Bild 7.7  Archive Player-fönstret

• Programmeny.

- File(F)
 > Öppna: Öppnar arkiverad fi l.
 > Print (skriv ut): Skriv ut bilden i fönstret Archive Player.
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 > Avsluta: Stänger programmet.
- Lang (L): Väljer språket för Archive Player-programmet.
- Help(H)
 > Om Archive Player: Visar Archive Player-information.

• Kontrollsymboler

-  : Pausar uppspelning.

-  : Startar uppspelning.

-  : Stoppar uppspelning.
• Inställningar för vattenstämpel

Markera alternativet ”Set watermark”. Om filen som spelas upp skiljer sig från filen som 
ursprungligare spelades in, visas ett varningsfönster.

• Videoinformation

- Filnamn: Visar fi lnamnet.
- Videoformat: Visar videotypen för informationen.
- Tid: Visar inspelat datum och tid för informationen.
- Inspelningsläge: Visar lagringsläget för informationen (kontinuerlig, rörelse eller annan).
- Kameranummer: Visar kamerans kanalnummer för inspelad information.

7.3.2 Spela upp information
1.  Dubbelklicka på [Divar MR Arkivspelare]-symbolen på datorn eller [Archive Player]-mappen för 

den externa USB-enheten. Om du sätter i CD- eller DVD-skivan med exporterad information, 
körs Archive Player-programmet automatiskt. 
Archive Player-fönstret visas.

2. Välj [File(F)] > [Öppna].
Öppningsfönstret visas.

Bild 7.8  Öppningsfönster

3. Välj rotkatalogen för USB-enheten och välj önskad fi l.
Ett exempel på fi lformat som kan spelas är ”Channel name_date_time.exp”.

4. Klicka på [Öppna]-knappen. 
Den valda informationen spelas upp automatiskt.
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Bild 7.9  Archive Player-fönstret

5. Tryck på  knappen för att stoppa uppspelning.
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7.4 Webbvisningsprogram

7.4.1 Logga in i webbvisningsprogrammet
1. Starta webbläsaren.

2. Ange ”HTTP://” och IP-adressen för DVR-enheten i adressfältet.

 

3. Tryck ENTER, därefter visas webbvisningsprogrammet och fjärrinloggningsmenyn.

Bild 7.10  Fjärrinloggningsmenyn

4. Ange användartyp och lösenordet.

5. Klicka på [OK].

Obs!

• Om webbvisningsprogrammet inte visas kontrollerar du TCP/IP-inställn-
ingarna för DVR-enheten.

• Om det är första gången du ansluter DVR-enheten visas Security 
Warning-fönstret. Du måste klicka på [Install] i Security Warning-fönstret 
för att installera programmet för att använda webbvisningsprogrammet. 
Om du klickar på [Don’t Install] är inte webbvisningsprogrammet tillgän-
gligt.
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7.4.2 Använda webbvisningsprogrammet
Du kan styra live-bilden med webbvisningsprogrammet.

Bild 7.11  Webbvisningsfönstret

Symbol för lägesval. Klicka för att ändra PTZ-
visningsläget eller Live-visningsläget.

Symboler för fl erskärmsval. 

Live-skärmfönster.

7.4.3 Live-skärmkontroll
•  Vänster musknapp: Välj kanalen. Om du vill ställa in fullskärm, dubbelklickar du på den valda 

kanalen. För att återgå till föregående skärm dubbelklickar du en gång till.

•  Höger musknapp: Om du vill stänga fullskärmsläget, högerklickar du med musen för att återgå 
till normal skärm.
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7.4.4 PTZ-visningskontroll

•  Klicka på PTZ-visningssymbolen för att ändra . Den virtuella fjärrkontrollen för PTZ visas. 

Bild 7.12  Fönstret med virtuell fjärrkontroll för PTZ 

•  Använd knapparna på den virtuella fjärrkontrollen för att styra PTZ-kameran.
För mer information hänvisas till ”6.5.3 Använda funktionen för att panorera/vinkla/zooma”.
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8 REFERENS

8.1 Felsökning

Använd följande guide för felsökning innan du kontaktar supportavdelningen.

Problem Lösningar

Systemet startar inte 
upp.

Kontrollera att nätkontakten sitter fast ordentligt i vägguttaget.

Kontrollera att inspänningen är korrekt.

Om systemet inte startar även om nätkontakten sitter fast ordentligt bör 
du kontakta servicecentret.

Systemet startar, men 
ingen bild visas på 
skärmen.

Kontrollera att skärmens nätkontakt sitter fast ordentligt i vägguttaget.

Kontrollera att skärmen är påslagen.

Kontrollera att DVR-enhetens videokabel är ordentligt ansluten till 
skärmen.

Kontrollera vald monitortyp (se ”3.12 Välja typ huvudmonitor”).

Koppla bort nätsladden och anslut den igen.

Kameranumren visas 
på skärmen men inte 
kamerabilderna.

Kontrollera att kamerans videoutgång är ordentligt ansluten till DVR-
systemet.

Kontrollera att kamerans nätkontakt sitter fast ordentligt i vägguttaget.

Kontrollera videokabelns anslutning mellan kameran och DVR-systemet.

Stäng av DVR-systemet och sätt på det igen.

Video från kameran 
visas på skärmen men 
systemet spelar inte in 
videosignalen.

Kontrollera inspelningsläget i inspelningsmenyn.

Kontrollera status för hårddisken i fönstret med systeminformation. 
Om status för hårddisken är onormal bör du kontrollera hårddiskens 
formatering.

Kontrollera inspelningsbart utrymme på hårddisken.

Kontrollera överskrivningsfunktionen i inställningsmenyn för 
överskrivning.

Det går inte att söka 
igenom den inspelade 
videon.

Kontrollera om det finns inspelade videodata i tabellen för den tidpunkt 
du vill genomsöka.

Om det inte finns några inspelade videodata, kontrollera inspelningsläget 
i inspelningsmenyn.

Kontrollera status för hårddisken i fönstret med systeminformation. 
Om status för hårddisken är onormal bör du kontrollera hårddiskens 
formatering.

Kontrollera användartyp. Sökfunktionen är inte tillgänglig för en normal 
användare.
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Problem Lösningar

Ljuddata som spelats 
in tillsammans med 
video hörs inte.

Kontrollera att ljudinspelningsfunktionen för den kamera du vill använda 
för ljudinspelning är riktigt inställd.

Kontrollera att högtalare och ljud (linjeingång) baktill på systemet är 
riktigt anslutna.

Kontrollera att den anslutna högtalaren fungerar ordentligt.

Färgerna för video 
från vissa kameror är 
konstiga, eller videon 
visas onormalt.

Om det är problem med den systemanslutna kameran kan du avgöra 
om kameran är skadad genom att ansluta en annan kamera till en 
fungerande videoutgång.

Kontrollera att enheten och den anslutna kameran har samma inställning 
för videoformat. Beroende på din region kan kamerans videoformat 
understödja antingen PAL eller NTSC. Beroende på kamerans 
videoformat kan bearbetningen av video skilja avsevärt och därför kan 
det vara svårt att känna igen videodata om videoformatets inställning är 
annorlunda än kamerans videoformat.

Det finns mycket 
(skärm-)brus i bilden.

Kontrollera om det är problem med videosignalen från kameran. 
Säkerställ att kameran inte är skadad genom att testa en annan kamera 
med fungerande videoutgång.

Kontrollera om videokabelanslutningen mellan kameran och DVR-
systemet är avskuren, korskopplad eller kortsluten.

Kontrollera om det finns en högspänningsledning runt i närheten av 
videokabelanslutningen mellan kamera och DVR-system. Det kan orsaka 
störningar och påverka videokvaliteten.

Kontrollera att videokabelanslutningen mellan kameran och DVR-
systemet är av korrekt kabeltyp. Skärmbrus kan alstras när en normal 
nätkabel används istället för videokabeln.

Den anslutna ingången 
fungerar inte.

Kontrollera att ingångstypen i kamerainställningen är av samma slag som 
den anslutna ingången.

Kontrollera i inspelningsmenyn att systemet är inställt för att använda 
ingången som anges i fönstret för schemalagd inspelning.

Kontrollera att ingången är ansluten till ALARM-I/O på rätt sätt.

Den anslutna PTZ-
kameran fungerar inte.

Kontrollera i kamerainställningsmenyn att systemet är inställt att 
använda PTZ-kameran.

Kontrollera att PTZ-kamerans nätkontakt sitter fast ordentligt i 
vägguttaget.

Kontrollera att PTZ-kamerans signalkabel är ordentligt ansluten.

Kontrollera att den valda kanalen styr PTZ-kameran. 

Kontrollera användartyp. PTZ-kamerastyrningen är inte tillgänglig för en 
normal användare.



Digital videoinspelare REFERENS | sv  121

Bosch Security Systems  Bruksanvisning F01U | 2.0 | 2008.12

Problem Lösningar

Ett e-
postmeddelande 
från denna 
produkt togs inte 
emot.

E-postmottagning misslyckades utan SMTP-serverinställning.
• Kontrollera att nätverket är korrekt inställt.
• Kontrollera att e-postadressen är korrekt angiven.
• Kontrollera spam-inställningen för den angivna e-postadressen.

(Om du aktiverar spam-funktionen kan vissa e-postmeddelanden raderas 
automatiskt eller hamna i mappen för spam.)

• Vissa SMTP-tjänster understödjer inte e-postmeddelanden från privata 
SMTP-servrar. Använd i så fall den offentliga (public) SMTP-servern.

Mottagning av e-postmeddelande misslyckades trots att SMTP-servern var 
inställd.
• När meddelandet [Please check the SMTP information or internet cable] 

(Kontrollera SMTP-informationen eller Internetanslutningen visas).
- Kontrollera SMTP-serveradressen.
- Kontrollera SMTP-portnumret. (Standardinställning är 25.)
- Kontrollera nätverksinställningarna.

• När meddelandet [Please check the authentication information] 
(Kontrollera autentiseringsinformation) visas.
- Kontrollera användarnamn.
- Kontrollera lösenordet.

• E-postmottagningen misslyckades utan felmeddelande.
- Kontrollera mottagarens e-postadress.
- Kontrollera att e-postmeddelandet inte klassificerats som spam i mot-

tagarens e-postinställning.

Fjärrkontrollen 
fungerar inte som 
den ska.

Kontrollera batterierna i fjärrkontrollen.

Kontrollera fjärrkontrollens ID-inställning (Se ”3.24.9 System”).

Obs!

Om du upptäcker något av följande symtom:
• Vissa lampor på frontpanelen lyser inte.
• DVR-enheten fungerar inte normalt.

Kan du återställa DVR-enheten på följande sätt:
• Stäng av DVR-enheten och sätt på den igen efter några sekunder.

Om DVR-enheten inte fungerar normalt efter återstart bör du kontakta 
servicecentret.
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8.2 Rekommenderade enheter

8.2.1 Lista med USB-minnen som stöds

Nr. Tillverkare Modellnamn Kapacitet  USB-version

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

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

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

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

8.2.2 Lista med CD/DVD-media som stöds

Tillverkare 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 Nej Ja Nej Ja Nej

TDK Ja Nej Ja Ja Ja Ja

Obs!

8 cm 1.4G mini-DVD stöds inte.

8.2.3 Lista med apparatfunktioner som stöds

Apparat Snabb säker-
hetskopiering

Schemalagd 
säkerhets-
kopiering 

Export Importera/Exportera 
konfiguration

CD/DVD Ja Nej Ja Nej

USB-minne Ja Ja Ja Ja

USB-hårddisk Ja Ja Ja Ja

Obs!

Om du använder ett USB-minne eller USB-hårddisk för exporterad/
importerad konfiguration måste du koppla bort andra externa USB-enheter.
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8.2.4 Lista med PTZ-kameror som stöds

Protokollnamn Tillverkare 
Pano- 
rera/
Vinkla

Zooma Fokus Blän
d-are  

Sna
bb-val  

Geno
m-gång  

Inställ- 
ningar

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 Nej

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 Nej

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 Tidszoner

Namn på tidszon Tidszon, för-
kortning Tidszon DST (som-

martid)
Eniwetok, Kwajalein EK -12:00
Midway Island, Samoa MIS -11:00
Hawaii HAW -10:00
Alaska ALA -09:00 -08:00
Pacific Time (USA och Canada); Tijuana PST -08:00 -07:00
Mountain Time (USA och Canada), Chihuahua, La Paz, 
Mazatlan, Arizona MST -07:00 -06:00

Central Time (USA och Canada), Saskatchewan,
Guadalajara, Mexico City, Monterrey, Centralamerika CST -06:00 -05:00

Eastern Time (USA och Canada), Indiana (East), Bogota, 
Lima, Quito EST -05:00 -04:00

Atlantic Time (Canada), Caracas, La Paz, Santiago AST -04:00
Newfoundland NWF -03:30 -02:30
Brasilien, Buenos Aires, Georgetown, Grönland BBA -03:00
Mid-Atlantic MAT -02:00
Azorerna, Kap Verdeöarna AZO -01:00
Greenwich Mean Time: Dublin, Edinburgh, Lissabon,
London, Casablanca, Monrovia GMT 0 +01:00

Amsterdam, Belgrad, Bratislava, Budapest, Ljubljana, 
Prag, Sarajevo, Skopje, Warszawa, Zagreb, Bryssel, 
Köpenhamn, Madrid, Paris, Berlin, Bern, Rom, 
Stockholm, Wien, Västra Centralafrika

AMS +01:00 +02:00

Aten, Istanbul, Minsk AIM +02:00 +03:00
Bukarest, Kairo, Pretoria, Jerusalem, Harare, Pretoria BCP +02:00 +03:00
Helsingfors, Riga, Israel, Kyiv, Sofia, Tallinn, Vilnius HRI +02:00 +03:00
Bagdad, Kuwait, Riyadh, Nairobi BKR +03:00 +04:00
Moskva, St.Petersburg, MSV +03:00 +04:00
Teheran THE +03:30 +04:30
Abu Dhabi, Muscat, Baku, Tbilisi, Yerevan ABT +04:00
Kabul KAB +04:30
Ekaterinburg, Islamabad, Karachi, Tashkent EIK +05:00
Bombay, Calcutta, Madras, New Delhi, Chennai, Kolkata BCD +05:30
Almaty, Dhaka, Colombo, Astana, Sri Jayawardenepura, 
Novosibirsk ADC +06:00

Bangkok, Hanoi, Jakarta, Krasnoyarsk BHJ +07:00
Peking, Changqing, Hongkong, Uramqi BHU +08:00
Perth, Singapore, Taipei, Peking, Chongqing, Hongkong 
SAR, Urumqi, Kuala Lumpur, Irkutsk, Ulaan Bataar SST +08:00

Osaka, Sapporo, Tokyo OST +09:00
Seoul, Yakutks 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, Salomonöarna, Nya Caledonien MSN +11:00 +12:00
Auckland, Wellington AWE +12:00
Fiji, Kamchatka, Marshall-öarna FKM +12:00    
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8.4 Standard fabriksinställningar 

Klassificering Detaljer Standardinställning Fabrik
s-inställ- 

ningNivå 1 Nivå 2 Nivå 3 DVR-16K/
DVR-16L

DVR-8K/
DVR-8L

Kamera

Kamera

Kanal

Namn Kamera 1 ~ 
Kamera 16

Kamera 1 ~ 
Kamera 8 Ja

Dölj Av Ja
Ljud 01 ~ 08, Inget 01 ~ 04, Inget Ja

Videojust.

Kanal 01:Namn
Ljusstyrka 50 Ja
Kontrast 50 Ja

Färg 50 Ja

PTZ

Kamera 01:Namn
COM-port Inget Ja
Kontroll-ID 00 Ja
Protokoll Bosch Ja

Överföring
shastighet 9600 Ja

PTZ-test

Kontinuerlig insp.

Kanal
Upplösning 352X240 (NTSC), 352X288 (PAL) Ja

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

Direktinsp.

Kanal
Upplösning 352X240 (NTSC), 352X288 (PAL) Ja

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

Inspelning av 
insignal

Kanal
Upplösning 352X240 (NTSC), 352X288 (PAL) Ja

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

Före Av Ja

Efter 10 sek Ja

Rörelseinspelning

Kanal
Upplösning 352X240 (NTSC), 352X288 (PAL) Ja

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

Före Av Ja
Efter 10 sek Ja

Videoformat Videoformat PAL för EMEA/APR, NTSC för USA Nej

Schema

Sön Kontinuerlig Ja
Mån Kontinuerlig Ja
Tis Kontinuerlig Ja
Ons Kontinuerlig Ja
Tor Kontinuerlig Ja
Fre Kontinuerlig Ja
Lör Kontinuerlig Ja

Undantag dagar Kontinuerlig Ja
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Klassificering Detaljer Standardinställning Fabrik
sinställ

ningNivå 1 Nivå 2 Nivå 3 DVR-16K/
DVR-16L  

DVR-8K/
DVR-8L

Visa

OSD
Språk Engelska Ja

Kanalnamn På Ja
Kamerastatus På Ja

Monitor A Sekv. väntetid 2 sek Ja

Monitor B
Sekv. väntetid 2 sek Ja

Händelse-popup Av Ja

Händelse

Inmatning

In
Inmatningstyp N.O. Ja

Kamera 01~16 01~08 Ja
Vidarebefordra

utmatning Inget Ja

Förinställning Inget Ja

Rörelse

Kamera 01:Namn
Känslighet 5 Ja

Vidarebefordra
utmatning Inget Ja

Område På Ja
Larmkvittens Alarm ackn. Tid efter händelse Ja

Nätverk

TCP/IP

DHCP På Ja
IP-adress NULL Ja
Nätmask NULL Ja
Gateway NULL Ja

Primär DNS NULL Ja
Sekundär DNS NULL Ja
TCP/IP-portnr. 9001 Ja

Webbserverportnr. 80 Ja
Bandbredds
begränsning 100 Mbps Ja

DDNS
Användarnamn NULL Ja

Lösenord NULL Ja

Meddelande

Sensor på Av Ja
Rörelsedetektering Av Ja

Disk är full Av Ja
Administratörslö

senord har ändrats Av Ja

Videoförlust Av Ja
Ström på/av Av Ja

E-post

Meddelande Av Ja
SMTP-server NULL Ja
SMTP-portnr. 25 Ja

Användarnamn NULL Ja
Lösenord NULL Ja

TLS Av Ja
e-postadress 1 NULL Ja
e-postadress 2 NULL Ja
e-postadress 3 NULL Ja

Nödläge
Meddelande Av Ja

IP-adress NULL Ja
Portnr. 9002 Ja
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Klassificering Detaljer Standardinställning Fabrik
sinställ

ningNivå 1 Nivå 2 Nivå 3 DVR-16K/
DVR-16L 

DVR-8K/
DVR-8L

System

Datum/Tid

Datum 2007.01.01 Nej
Tid 0:00 Nej

Datumformat ÅÅÅÅ / MM / DD Ja
Tidsformat 12 hr Ja

Tidszon GMT Nej
Sommartid Av Nej

Start av sommartid Jan / 1:a / Sön / 00 Nej

Slut av sommartid Jan / 1:a / Sön / 00 Nej

NTP

NTP Av Ja
Tidsserver Allmän server Ja

Privat tidsserver NULL Ja
Synk.intervall 1 dag Ja

Ljudsignal

Knappljudsignal Av Ja
Ljudsignal för 

insignal Av Ja

Rörelseljudsignal Av Ja
Systemljudsignal På Ja

Användare

Nr.

ID NULL Nej
Nivå Normal användare Nej

Lösenord 000000 Nej

Uppdatering
Alternativ Fast programvara för system Ja

Metod USB Ja
Uppdatera server NULL Ja

Konfiguration

Import av 
konfiguration

Export av 
konfiguration

Fabriksinställning

Hårddisk

Ersätta Normal partition Ja
Varning för full disk Av Ja
Händelsepartition 20% Nej

Automatisk 
borttagning Av Ja

Format Alla Ja

Säkerhetskopia

Val av partition Alla Ja
Schema Av Ja
Enhet

Schemastart 0 Ja
Datum för tidsperiod 0 Ja
Start av tidsperiod 0 Ja
Slut av tidsperiod 0 Ja

System

IR-fjärrkontroll 01 Ja

DVR-ID 01 Ja
Automatisk 

användarutloggning Av Ja
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8.5 Tabell för inspelningstid (500 Gb hårddisk) 

Upplösning  
(NTSC/PAL) Kvalitet IPS 

(NTSC/PAL)

Inspelningstid (Timme) 

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

Lägst

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 

Låg

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 

Hög 

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 

Bäst 

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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Upplösning  
(NTSC/PAL) Kvalitet IPS

(NTSC/PAL)

Inspelningstid (Timme) 

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

Lägst

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 

Låg

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 

Hög

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 

Bäst

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

Lägst

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 

Låg

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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Upplösning  
(NTSC/PAL) Kvalitet IPS

(NTSC/PAL)

Inspelningstid (Timme) 

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

Hög

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 

Bäst

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

Obs!

Denna tidtabell för denna inspelning är endast avsedd som referens.
Inspelningstiden kan variera beroende på övervakningsmiljön.

8.6 Tabell för inspelningstid (160 Gb hårddisk) 

Upplösning  
(NTSC/PAL) Kvalitet IPS

(NTSC/PAL)

Inspelningstid (Timme) 

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

Lägst

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 

Låg

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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Upplösning  
(NTSC/PAL) Kvalitet IPS

(NTSC/PAL)

Inspelningstid (Timme) 

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

Hög

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 

Bäst

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

Lägst

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 

Låg

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 

Hög

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 

Bäst

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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Upplösning  
(NTSC/PAL) Kvalitet IPS

(NTSC/PAL)

Inspelningstid (Timme) 

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

Lägst

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 

Låg

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 

Hög

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 

Bäst

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 

Obs!

Denna tidtabell för denna inspelning är endast avsedd som referens.
Inspelningstiden kan variera beroende på övervakningsmiljön.
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8.7 Specifikationer

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

Video

Ingång
8 16

Kompositvideo 0,5-2 Vpp, 75 ohm, automatisk terminering.

Utgång

Slingko
ppling 8 16

Mon A 
(CVBS)

1 1

1.0Vpp±0.1V, 75 Ω

Mon A 
(VGA)

1 1

Analog RGB 800x600

Mon B 
(CVBS)

1 1

1.0Vpp±0.1V, 75 Ω

Audio

Ingång
4 8

Line In, 30KΩ

Utgång
1 1

Line, 100 KΩ

Larm

Ingång
8 16

Optokopplad larmingång (Max. 5V) 

Utgång
4 8

1A 30V DC, 0.3A 125V AC

Förlarmsinspelning Upp till 60 sekunder

Inspelning
Bildfrek

vens 
(/sek.)

NTSC
Upp till 240 IPS @ 352x240
Upp till 120 IPS @ 704x240
Upp till 60 IPS @ 704x480

Upp till 480 IPS @ 352x240
Upp till 240 IPS @ 704x240
Upp till 120 IPS @ 704x480

PAL
Upp till 200 IPS @ 352x288
Upp till 100 IPS @ 704x288 
Upp till 50 IPS @ 704x576

Upp till 400 IPS @ 352x288 
Upp till 200 IPS @ 704x288
Upp till 100 IPS @ 704x576

Sökning
Uppspelningsfunktion FF, FB, bildmatning

Sökläge Datum/Tid, Händelse (Rörelse, Inmatning), Bokmärke, Smart

Visning

Bildfrek
vens 

(/sek.)

NTSC 240 IPS 
(Realtid för varje kanal)

480 IPS 
(Realtid för varje kanal)

PAL 200 IPS 
(Realtid för varje kanal)

400 IPS 
(Realtid för varje kanal)

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

Inbyggd 
hårddisk Max. kapacitet 2TB (Upp till 4 hårddiskar)

Säkerhet
skopiering

Gränssnitt för 
säkerhetskopiering USB 2.0 (x3), Nätverk

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

Seriellt 
interface

PTZ styrgränssnitt RS-485/ RS-422

Seriellt gränssnitt RS-232C (D-SUB9)

Biphase 1 kontakt (5 utgångar)

Nätverk:

Nätverksanslutning Ethernet 10/100BaseT (RJ-45)

Nätverksöverföring, 
hastighet Upp till 120 IPS @ 352x240

Bandbreddsstyrning Ja

Säkerhet
Lösenordsskydd Ja

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

Effekt 100~240VAC, 50/60Hz

Energiförbrukning Max. 80 W (med 1 hårddisk) / Max. 120 W (med 4 
hårddiskar)

Dimensioner (BxDxH) 430 x 425 x 88 mm / 16.9 x 16.7 x 3.5 inch

Nettovikt (med 4 hårddiskar) 9 Kg 

Driftstemperatur /Fuktighet 0 ºC ~ 40 ºC (32 ºF ~ 104 ºF) / 0%RH ~ 80%RH

Bi-phase

Impedans 128 ohm. max

Överspänningsskydd ±40V

Max. kabellängd 1,5 Km

Tangentbord, utgång Enligt RS485 max. signalspänning ±12 V

DVD-brännare DVD+R / DVD+RW, DVD-R / DVD-RW, CD-R / CD-RW
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