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1 Divar-Kontrollcenter

1.1 Komma igång
Med Divar-Kontrollcenter kan du fjärrstyra en av flera Divar XF- och Divar Classic DVR-enheter 
från en dator. Alla Divar-enheter som är anslutna till nätverket kan styras och upp till åtta 
personer kan använda enheten samtidigt. Flera Divar-enheter kan styras samtidigt.
Fjärrkontrollerad direktvisning, sökning, uppspelning och systemkonfiguration är möjlig. De 
fjärrkontrollerade funktionerna innefattar kamerans panorering, lutning och zooming 
(däribland fullständig AutoDome™-kontroll) samt videoarkivering. Det finns även en 
onlinestatusöversikt för anslutna enheter.
Åtkomst till Konfigurationsverktyget för inställning av en Divar-enhet är begränsad till 
användare med konfigurationsrättigheter (XF) eller systemadministratören (Classic) och kan 
lösenordsskyddas. I konfigurationen går det att begränsa tillgängliga funktioner för varje 
fjärranvändare; till exempel möjligheten att arkivera video. Mer information finns i 
användarhandboken för Divar.
Eftersom även sök- och uppspelningsfunktioner kan blockeras av konfigurationen kanske de 
inte är tillgängliga direkt. Alla operatörsfunktioner beskrivs i den här handboken men vissa av 
dem kanske inte är tillgängliga för alla användare.
Divar Archive Player ingår. Med arkivuppspelaren kan arkiverade videoinspelningar visas 
utanför programmet Divar-Kontrollcenter; ingen extra installation krävs. Alla inspelningar har 
en inbäddad behörighetskod. Det gör det möjligt att kontrollera deras behörighet och 
säkerställa att de inte har saboterats.

1.2 Systemkrav
Plattform: En dator med Windows XP eller Windows Vista.
För Kontrollcenter och Archive Player är rekommenderade krav på datorn följande:

– Processor: Intel Pentium DualCore, 3,0 GHz eller motsvarande
– RAM-minne: 2048 MB
– Ledigt hårddiskutrymme: 10 GB
– Grafikkort: NVIDIA GeForce 8600 eller bättre
– Grafikminne: 256 MB
– Nätverksgränssnitt: 10/100-BaseT

Obs!
Det finns 9 MB grafikminne reserverat för varje kamera som visas på Kontrollcenter. Om det 
finns för lite grafikminne för att visa en flerskärmsvy då visas ett varningsmeddelande och 
flerskärmsvyn visas inte.

1.2.1 Programvaruinstallation
1. Sätt in CD-skivan i datorns CD-ROM-enhet.

– Installationsprogrammet bör starta automatiskt.
2. Om installationen inte startar automatiskt letar du upp filen Setup.exe på CD-skivan och 

dubbelklickar sedan på den.
3. Följ anvisningarna på skärmen för hur du fullgör installationen.

Starta programmet
När installationen är slutförd dubbelklickar du på ikonen för Divar-Kontrollcenter på datorns 
skrivbord så att programmet startas. Alternativt kan du välja att starta programmet Divar-
Kontrollcenter via Start-knappen i aktivitetsfältet och menyn Alla program.
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1.2.2 Konventioner som används i programmet

Tolka ikonernas färger
– Avaktiverade funktioner är nedtonade.
– Aktiva val är gula, eller i intryckt läge.

Kalenderfönster
Kalenderfönstret visas när du klickar på kalenderikonen i fönster där ett datum behöver fyllas 
i.
– Klicka på pilknapparna när du vill ändra månad.
– Klicka på ett datum när du vill återgå till datumfältet med det valda värdet ifyllt.
– Tryck på Esc för att lämna fönstret utan att ändra datumet.

Listor
– I listor klickar du på en kolumnrubrik om du vill sortera listan efter den kolumnen.
– Klicka ytterligare en gång om du vill sortera listan i omvänd ordning.
– Använd rullningslisterna när du vill bläddra genom långa listor.

Förloppsindikator
– I en förloppsindikator visas när en åtgärd pågår som tar viss tid att slutföra.
– Klicka på Avbryt om du vill stoppa åtgärden.

Bekräftelsefönster
Ett bekräftelsefönster visas när en åtgärd väljs som inte kan ångras.
– Klicka på Ja om du vill utföra åtgärden.
– Klicka på Avbryt om du vill avbryta åtgärden.

Felfönster
Ett felfönster visas när ett fel inträffar:
– Klicka på OK när du vill stänga fönstret med felmeddelandet.

Uppdatera
Uppdatera värden och statusindikationer.

Utvidga/komprimera listor
I systemhanteringsfönstrets trädstruktur visas ett + eller ett - bredvid en ikon. Klicka på + om 
du vill expandera listan, och klicka på - om du vill komprimera listan.

1.3 Hur du loggar in
När Kontrollcenter-programmet startas första gången är fälten för användarnamn och 
lösenord tomma. Enhetslistan är också tom. En eller flera Divar-enheter måste först läggas till 
i listan.
Om du vill lägga till en Divar-enhet till listan klickar du på Redigera.

Så här ändrar du i Divar-listan
Lägg till eller ta bort Divar-enheter från listan genom att använda fönstret Redigera 
enhetslista. Här kan du också ändra namn och IP-adress för den valda enheten.
Så här gör du för att automatiskt identifiera alla aktiverade Divar-enheter som finns i 
nätverket:
1. Klicka på Identifiera.

– För att enheten ska identifieras måste Upptäckt vara aktiverat på den enheten.
2. Välj de Divar-enheter som du vill lägga till.
3. Klicka på OK när du vill lägga till de valda enheterna i listan.
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Så här lägger du manuellt till en Divar-enhet i listan:
1. Klicka på Lägg till.
2. Ange IP-adressen eller DNS-namnet för den nya enheten.

– Den IP-adress som ska fyllas i anges på menyn Installation för själva enheten. 
Kontrollera åtkomsten till enheten med administratören vid behov.

3. Skriv ett namn i rutan Namn eller hämta det från enheten genom att markera rutan Hämta 
från Divar.

4. Klicka på OK.
Så här tar du bort en Divar-enhet från listan:
1. Välj den enhet som ska tas bort.
2. Klicka på Ta bort.

– Den valda enheten tas bort från listan.

Logga in
Starta programmet Kontrollcenter. Då visas fönstret Logga in. (Klicka på Avbryt om du vill 
avbryta inloggningen och avsluta programmet.)

Bild 1.1 Divar-listan visas i inloggningsfönstret

Så här gör du för att logga in på en viss Divar-enhet:
1. Välj de enheter som du vill logga in på genom att sätta en bockmarkering bredvid dem:

– För att välja antingen alla eller ingen av enheterna i listan klickar du på .
– Om det finns en definierad inloggningsgrupp väljer du den gruppen för att logga in 

till de enheter som tillhör gruppen.
2. Skriv in ditt användarnamn och ditt lösenord:

– Användarnamnet och lösenordet som ska fyllas anges i själva enheten. Kontrollera 
med en administratör om du nekas att logga in till enheten.

– Om du vill att ditt namn och ditt lösenord ska kommas ihåg av systemet nästa gång 
du använder Kontrollcenter sätter du en bockmarkering i rutan Spara 
inloggningsinformation. Administratörslösenord sparas inte.

3. Klicka på Logga in.

1.4 Introduktion till huvudfönstret
Fönstret för direktvideo visas när du loggat in. Det här är huvudfönstret. Fönstret är indelat i 
fyra huvudområden: Ett horisontellt fält högst upp där det finns knappar för skärmkontroll och 
systeminställningar. Ett vertikalt fält på sidan som innehåller diverse funktioner för 
systemhantering, kamerastyrning och relästyrning. Ett videoområde där direktvideo visas från 
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en eller flera kameror och Divar-enheter. En statuslista som visar statusinformation i realtid 
från alla anslutna DVR-enheter.

Bild 1.2 Direktvideofönster

1.4.1 Systeminställningar
Med hjälp av ikonen för Kontrollcenter  överst till vänster i fönstret kan du ändra fönstrets 
storlek, avsluta programmet eller välja systeminställningar.
Så här ändrar du systeminställningarna:
1. Klicka på systemknappen och välj alternativet Inställningar.

– Menyn för systeminställningar öppnas.
2. Sätt en bockmarkering bredvid de objekt som ska aktiveras.

– Datorn avger en ljudsignal vid de angivna larmen eller så maximeras 
programfönstret.

3. Välj en varaktighet för sekvens mellan 5 och 60 sekunder som avgör hur länge en 
sekvensvy förblir visad.

4. Klicka på OK när du vill slutföra eller på Avbryt om du vill stänga fönstret utan att ändra.

1.4.2 Direktknapp för flera Divar-enheter

Direktvideofönstret visas om du klickar på Direkt . Från den här skärmbilden kan du:
– Visa direktvideo
– Välja olika flerskärmsvisningar
– Tilldela kameror till skärmdelar
– Öppna ett direktuppspelningsfönster
– Ta en stillbild av den aktiva skärmdelen
– Styra kameror
– Övervaka enhetens status och larmtillstånd
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– Logga in på andra enheter i nätverket
– Konfigurera logiska grupper och vyer

1.4.3 Uppspelningsknapp för enstaka Divar-enheter

Om du vill visa uppspelningsfönstret klickar du på Uppspelning . Här kan du visa en 
grafisk tidslinje över alla inspelningar eller göra händelsebaserade sökningar efter 
inspelningar och sedan spela upp dem.

1.4.4 Kameravyer

Om du vill växla till visningsläge klickar du på en av ikonerna för kameravy  så 
ändras konfigurationen för visning av kamerabilder:

– Visningslägen finns för en bild, fyra bilder, 3x3 och 4x4 bilder.

Om du vill använda sekvensvisning klickar du på sekvensikonen  så startar sekvensvisning 

från en lista med kameror:
– Om du väljer en grupp i fönstret Systemhantering omfattar sekvenserna i 

Kontrollcenter alla direkta medlemmar i gruppen (men inte undergrupper).
– Om du väljer en vy eller en kamera i fönstret Systemhantering omfattar sekvenserna 

i Kontrollcenter alla direkta medlemmar av den överordnade gruppen.
– Om du väljer en Divar-enhet i fönstret Systemhantering omfattar sekvenserna i 

Kontrollcenter alla kameror på den enheten i enbildsläge.
– Kontrollcenter använder fördröjningen som är inställd i systeminställningarna för 

Kontrollcenter.

Flerskärmsvyer
Det finns flera olika flerskärmsvyer beroende på hur många videoingångar som stöds. Den 

aktuella vyn indikeras med ett nummer i flerskärmsikonen .
Varje flerskärmsvy kan ha unika tilldelningar mellan kameror och skärmdelar:
1. Om du manuellt vill bläddra mellan de tillgängliga vyerna klickar du på flerskärmsikonen 

.

1.4.5 Spela in en stillbild
Du kan spela in stillbilder från helskärmsvisningen för en kamera och spara dem på datorns 
hårddisk i ett bitmappsformat.
Så här sparar du en bild från den aktiva skärmdelen till datorns hårddisk:

1. Klicka på enbildsikonen  om du vill visa bilderna från en kamera.

2. Klicka på stillbildsikonen .
– Sidan för stillbilder visas.

3. Om du vill ändra standardplats anger du den plats i datorns filsystem där du vill lagra 
bildfilen.

4. Om du vill byta namn på filen skriver du in det nya namnet.
5. Klicka på Save.
Ögonblicksbilden har samma upplösning som videobilden (CIF, 2CIF, eller 4CIF beroende på 
inspelningsinställningarna). Behörighetsinformation visas under bilden.

1.4.6 Direktuppspelning
Så här visar du den inspelade videon för en viss kamera från en minut tillbaka i tiden:
1. Aktivera kameran genom att klicka på skärmdelen för kameran som innehåller videon.
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2. Klicka på ikonen Direktuppspelning .
– Ett nytt fönster öppnas. Där visas den inspelade videon från en minut tillbaka i tiden 

för den här kameran.
– Använd knapparna längst ner i direktuppspelningsfönstret för att styra 

uppspelningen eller för att ta en stillbild.
– Om du vill stänga direktuppspelningsfönstret klickar du på stängningsknappen 

längst upp i högra hörnet i fönstret.
En alternativ metod för att öppna direktuppspelningsfönstret är att högerklicka på en kamera 
i fönstret Systemhantering och sedan välja Direktuppspelning.

1.4.7 Ljud
Klicka på Ljud  om du vill aktivera eller avaktivera strömmande ljud eller justera volymen. 
När Ljud är aktiverat hörs ljudet från vald kamerabild, om det finns.

1.4.8 Bildskärmsströmningsläge
Klicka på  om du vill aktivera direkt DVR-kontroll medan du visar en 
bildskärmsströmningskanal. När kontrollen är aktiv direktstyr visningslägena vad som visas på 
den bildskärmningsutgång som visas.

Bild 1.3 Bildskärmsströmningsfönster

1.4.9 Konfigureringsknapp
Om du vill starta programmet Konfigurationsverktyget klickar du på Konfigurera . Här kan 
du ange alla konfigurationsinställningar för enheter som stöds. En inloggningsruta öppnas 
med kända enheter som har ett konfigurationsverktyg installerat. En alternativ metod för att 
starta Konfigurationsverktyget är att högerklicka på en DVR i fönstret Systemhantering och 
sedan välja Konfigurera. Du behöver konfigurationsbehörighet för att använda programmet.
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1.4.10 Kontrollera statusinformation

Statusområde
Statusfönstret längst ner på skärmen innehåller statusmeddelanden från alla anslutna 
enheter, däribland ingångslarm och rörelsehändelser. Om du vill förstora eller komprimera 

statusmeddelandeområdet klickar du på .

1.4.11 Knappen Hjälp
Du kan när som helst klicka på Hjälp om du vill visa hjälpen för ett avsnitt. Ett hjälpfönster 
visas.

1.4.12 Utloggningsknapp

Om du vill avbryta anslutningen till alla anslutna enheter klickar du på Logga ut . 
Skärmbilden för inloggning visas. Välj att ansluta till en annan enhet eller klicka på Avbryt om 
du vill avsluta programmet helt.

1.5 Välja Divar-enheter, kameror, grupper och vyer
I direktläget använder du fönstret Systemhantering när du vill välja en Divar-enhet och öppna 
en lista med anslutna kameror, eller konfigurera grupper med kameror och vyer och återkalla 
dem. De här objekten presenteras i en trädstruktur. I trädstrukturen klickar du på + när du vill 
expandera en lista, och på - när du vill komprimera en lista. 

Bild 1.4 Fönstret Systemhantering

Kontextmeny
Högerklicka på ett alternativ i trädet när du vill öppna en åtgärdsmeny:
– Placera en kryssmarkering bredvid Visa inloggningsgrupper  eller Visa logiska grupper 

om du vill visa dessa objekt i trädstrukturen.
– Spara en ny trädstruktur i en fil (Spara systemträdet).
– Läsa in en sparad trädstruktur till hårddisken (Läs in systemträdet).
– Skapa nya grupper och vyer, ändra namn på dem eller ta bort dem.
– Kopiera logiska grupper (Spara som . . . ).
– Logga in eller ut från en ansluten Divar-enhet eller en hel grupp med Divar DVR-enheter.
– Konfigurera en viss enhet.
– Bekräftelselarm på en viss enhet.
– Starta direktuppspelning på en kamera.
– Visa egenskaper för den valda Divar-enheten, kameran eller kameravyn.

Listmeny
Om du vill gå direkt till en grupp på den översta nivån använder du listrutan och markerar en 
grupp i listan (se till att Visa logiska grupper är valt på åtgärdsmenyn).
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Systemhanteringsikoner

 Tillgängliga Divar DVR-enheter – innehåller en lista med alla enheter som är definierade i 

nätverket.

 Enskilda enheter – namnet visas med fet stil om du har loggat in.

 Tillgängliga kameror – visar tillgängliga kameraingångar för en enhet. Anslutna kameror 
visas med fet stil.

 Kontrollerbara kameror – visar de kontrollerbara kameror som är anslutna till enheten.

 Bildskärmsströmningskanal - visar kameraingångar som används för bildskärmsströmning.

 Grupper – identifierar en grupp.

 Vy – identifierar en vy.

1.6 Kontrollera larm och rörelsehändelser
Om de här funktionerna är inställda på menyn Systeminställningar medför ett larmtillstånd 
att en ljudsignal avges från datorn eller att fönstret för Kontrollcenter öppnas om det har 
minimerats. Inspektera aktuell video innan du bekräftar ett larm. En Divar-enhet kan 
konfigureras att automatisk bekräfta ett larm så att användaren inte behöver svara på det.

Bekräfta ett ingångslarm eller larm om bortfall av videosignal

1. Larmikonen  blinkar när ett larm inträffar.
– Så här bekräftar du ett enstaka larm: Dubbelklicka på larmmeddelandet i 

statusmeddelandeområdet.
– Så här bekräftar du alla larm som hör till en enstaka Divar-enhet: Högerklicka på 

enheten i trädet Systemhantering och välj Bekräfta.
– Så här bekräftar du alla larm som hör till alla anslutna Divar-enheter: Dubbelklicka på 

den blinkande larmikonen  längst nere till höger på skärmen.

2. När alla larm har bekräftats återgår larmikonen till inaktiv status .

Hitta ett larm
En liten larmikon placeras framför Divar-enheten och ett statusmeddelande visas för att göra 
det enklare att identifiera var larmet inträffar. En något större larmikon visas på skärmdelen av 
kameraikonen i larmläget.

Rörelsehändelser

Rörelseikonen  blinkar när en rörelse upptäcks.
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1.7 Visa direktbilder

Bild 1.5 Fönstret för direktvideo – tilldela kameror till kameravyer

1.7.1 Tilldela kameror till kameravyer
En skärmdel är en enstaka kamerabild i en flerskärmsvisning En kamerabild kan endast visas i 
en skärmdel åt gången.

Om du vill tilldela en kamera till en kameravy klickar du på en av kameravyikonerna  
för att välja en flerbildsvy.
1. Klicka på en Divar-enhet.

– Logga in om det behövs.
2. Klicka på +-tecknet bredvid enhetens namn.

– En lista med anslutna kameror visas.
3. Klicka på den skärmdel där du vill att kamerabilden ska visas.

– En gul kant visas runt kameravyn.
4. Dubbelklicka på en kamera.

– Kamerabilden visas i kameravyn.
Du kan också dra och släppa kameror till skärmdelspositioner.

Klicka på Ta bort  för att ångra en skärmdelstilldelning.
– Kameravyn blir tom när kameratilldelningen tas bort.

1.7.2 Skärmdelsikoner
Varje skärmdel innehåller tre statusikoner, enligt bilden:

 Larm - kameran är i larmläge

 Rörelse - rörelse har upptäckts

 Bildruteförlust - bildruteförlust har upptäckts på grund av otillräcklig bandbredd
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1.7.3 Skapa grupper
En grupp används för att skapa en logisk uppsättning med Divar DVR-enheter, kameror eller 
vyer så att de enkelt kan anropas, till exempel alla Divar DVR-enheter för en viss byggnad eller 
alla kameror på ett visst våningsplan i en byggnad. Grupper kan kapslas och ordnas så att du 
direkt kan anropa en logiskt namngiven uppsättning. Vyer placeras under grupper.
Så här skapar du en grupp:
1. Välj var i trädet du vill att den nya gruppen ska visas.

– Välj rotikonen om du vill skapa en grupp på den översta nivån.
– Du kan även kapsla en ny grupp under en befintlig grupp.

2. Högerklicka på trädobjektet och välj Lägg till Grupp.
3. Ange ett namn för den nya gruppen.
4. Upprepa proceduren om du vill lägga till fler grupper.
5. Dra och släpp de Divar DVR-enheter, kameror och vyer till den grupp där du vill att de ska 

ingå.
Så här tar du bort en grupp:
1. Välj den grupp som ska tas bort.
2. Högerklicka på gruppen och välj Ta bort.

– Alla undergrupper och vyer under gruppen tas också bort.
Så här kopierar du en grupp:
1. Välj den grupp som ska kopieras.
2. Högerklicka på gruppen och välj Spara som. . .

– Ange ett nytt namn för gruppen.

1.7.4 Skapa vyer
En vy är en samling kamera-till-kameravy-tilldelningar som du kan anropa för omedelbar 
direktvisning. En vy återfinns alltid under en grupp. Vyer bör grupperas logiskt, till exempel 
alla kameror som visar en byggnads in- och utgångar.
Om du vill skapa en vy gör du så här:

1. Klicka på en av kameravyikonerna  när du vill välja en flerskärmsvy.
2. Tilldela kameror till skärmdelarna.

– Kamerorna kan anslutas till olika enheter.
3. Välj den grupp där du vill lagra den nya vyn.
4. Högerklicka på en grupp och välj Lägg till vy.
5. Ange ett namn för den nya vyn.
6. När du vill återkalla en viss skärmdelsvisning klickar du på vyns namn.

1.7.5 Kontrollera kameror
En användare kan styra styrbara kameror genom att använda musen i kamerans skärmdel eller 
genom att använda ikonerna som visas under Kamerakontroller.

Använda musen för att panorera, luta och zooma i fönstret
1. Aktivera kameran genom att klicka på kamerans skärmdel.

– Det måste vara en kamera som kan styras.
2. Placera pekaren på den aktiva skärmdelen (inte i mitten).

– Pilpekaren anger den riktning som kameran kommer att flyttas i.
3. Klicka och håll vänster musknapp nedtryckt.

– Kameran flyttas i den angivna riktningen.
– Släpp knappen när kameran har önskat läge.

4. Du kan också dra pekaren i den riktning som du vill flytta kameran.
– Flytta pekaren horisontellt om du vill panorera med kameran och vertikalt om du vill 

luta den.
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5. Använd rullhjulet på musen för att zooma in och ut.
Panorerings- och lutningshastigheten beror på placeringen av pekaren i delbilden. Klicka 
närmare kanten på skärmdelen för att öka hastigheten; klicka närmare mitten för att minska 
hastigheten.

Panorering och lutning
1. Välj kameravyn för den kamera som du vill styra.
2. Klicka på och håll in uppåt- och nedåtpilarna för lutning.
3. Klicka på och håll in vänster- och högerpilarna för panorering.
4. Hastigheten ökar gradvis medan du trycker på pilen.

Zoom, fokus och bländare

1. Välj kameravyn för den kamera som du vill styra.
2. Klicka på den vänstra zoomknappen när du vill zooma ut, och på den högra när du vill 

zooma in.
3. Klicka på den vänstra skärpeknappen för avlägsnare skärpa och på den högra för närmare 

skärpa.
4. Klicka på den vänstra bländarknappen för att sluta bländaren och på den högra för att 

öppna bländaren.

Flytta en kamera till en vald position
Så här flyttar du den aktiva kameran till en vald position:
1. Ange en vald position.
2. Klicka på Bild (eller tryck på Enter).

För att placera kameran i någon av de sex första fördefinierade positionerna klickar du på 
någon av knapparna ett till sex.
Så här lagrar du kamerans aktuella placering i en vald position:
1. Ange en vald position.
2. Klicka på Ställ in.

Extra funktioner
Extra kommandon är specialkommandon för kontroll av kameror.
Så här aktiverar du det extra kommandot:
1. Ange ett extranummer.
2. Klicka på Aux On (eller tryck på Enter).
3. När du vill stänga av det extra kommandot klickar du på Off.

Aktivera utgångsreläer
Det finns sex numrerade positioner som kan tilldelas till utgångsreläerna för de anslutna 
Divar-enheterna. Placera pekaren över en av de sex knapparna om du vill se vilken enhet och 
vilket relä den kontrollerar.



16 sv | Divar-Kontrollcenter Divar

F.01U.135.432 | v2.5 | 2009.08 Användarhandbok Bosch Security Systems

Så här tilldelar du en numrerad knapp till ett relä:
1. Högerklicka på en av de numrerade utgångsknapparna.

– Konfigurationsfönstret öppnas.
2. Välj en enhet från listan.

– Endast de utgångsreläer som inte har tilldelats till en specifik funktion på enheten 
kan aktiveras.

3. Välj ett relä för enheten.
Så här aktiverar du ett relä:
1. Klicka på en av de numrerade utgångsknapparna när du vill aktivera eller avaktivera 

utgångsreläet.
– Knapparna visas i rött för aktiva utgångar och i blått för inaktiva utgångar.

1.8 Söka efter inspelningar för uppspelning

Om du vill visa uppspelningsfönstret klickar du på Uppspelning .

Bild 1.6 Uppspelningsfönster

Uppspelningsfönstret har två flikar:
– På fliken Översikt visas en grafisk översikt av den video som är lagrad i enheten.
– På fliken Sök kan du söka efter inspelningar baserat på larm och rörelsehändelser.
Uppspelningsfönstret för Divar Classic har tre extra flikar:
– På fliken Smart rörelsesökning kan du söka efter inspelningar baserat på rörelse i 

angivna områden i en viss kamerabild.
– På fliken Text kan du söka efter inspelningar baserat på en textsträng.
– På fliken Skyddad kan du hantera skyddade inspelningar.
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1.8.1 Visningsfönstret för uppspelning

Välja storlek på visningsfönstret för uppspelning
Visningsfönstret för uppspelning har två storlekar, normal och förstorad. I normal storlek visas 
sökvillkor och resultat, och videon visas i den övre vänstra kvadranten på skärmen. Den 
förstorade storleken upptar hela mittendelen av skärmen.

Klicka på knappen för uppspelningsfönstrets storlek  när du vill växla mellan normal och 
förstorad storlek.

Välja en- eller flerskärmsvyer
I ett uppspelningsfönster med normal storlek:

1. Klicka på enbildsknappen  om du vill visa bilderna från en kamera.

2. Klicka på fyrbildsknappen  om du vill visa bilderna från fyra kameror.
– Lägena 3x3 och 4x4 bilder kan inte väljas.

I ett förstorat uppspelningsfönster:

1. Klicka på en av kamerans vyknappar  om du vill ändra konfigurationen för 
flerskärmsvisningen.

2.  Om du manuellt vill bläddra mellan de tillgängliga vyerna klickar du på 
flerskärmsknappen.

Skärmdelsinformation
Datum och tid visas i fältet längst ner i uppspelningsfönstret. Alla visade kameror är 
synkroniserade med samma uppspelningstid.
Om du vill visa autenticitetsinformation om den aktuella stillbilden klickar du på 

informationsikonen  i kontrollfältet.
Endast nyckelramar
När det här alternativet väljs visas endast nyckelramar. Det resulterar i en lägre 
uppdateringshastighet av bilder men kräver lägre PC-prestanda.

1.8.2 Välja en kamera
Välj en Divar-enhet från DVR-trädet längst upp till vänster på skärmen. Dubbelklicka på en 
numrerad kamera för att välja den.

Bild 1.7 DVR-träd i uppspelningsfönster

1.8.3 Text (endast Divar Classic)
Om du vill visa text från en Divar Classic-enhet måste den vara försedd med en ATM/POS-
bryggenhet och en licens.
Så här visar du inspelade transaktioner:
1. Välj en kamera genom att klicka på dess skärmdel.

2. Klicka på textikonen .
– Textvisningsfönstret öppnas.
– Data för den valda kameran visas i visningsfönstret.
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1.9 Använda uppspelningskontrollerna
Play

Klicka på Spela upp  om du vill spela upp strömmande video framåt i uppspelningsfönstret:
– Uppspelningshastigheten beror på inställningen av hastighetsreglaget.
– Det kan hända att vissa bildrutor hoppas över beroende på anslutningens 

bandbredd och på uppspelningshastigheten.

Uppspelning bakåt

Klicka på Uppspelning bakåt  om du vill spela upp strömmande video bakåt i 
uppspelningsfönstret:

– Uppspelningshastigheten beror på inställningen av hastighetsreglaget.
– Det kan hända att vissa bildrutor hoppas över beroende på anslutningens 

bandbredd och på uppspelningshastigheten.

Uppspelningshastighet
Skjutreglaget styr hastigheten på kontinuerlig uppspelning bakåt eller framåt.

Stillbild

Klicka på Stillbild  om du vill frysa bilden:
– Den sista strömmade bilden visas som en stillbild i uppspelningsfönstret.

Stega framåt
Stegikonen är endast aktiv i stillbildsläget.

1. Om du vill mata framåt en bildruta klickar du på Stega framåt .
2. Håll den intryckt om du vill fortsätta stega.

Stega bakåt
Stegikonen är endast aktiv i stillbildsläget.

1. Om du vill mata bakåt en bildruta klickar du på Stega bakåt .
2. Håll den intryckt om du vill fortsätta stega.

1.9.1 Spela in en stillbild
Du kan spela in stillbilder från en kamera och spara dem på datorns hårddisk i ett 
bitmappsformat.
Så här sparar du en bild från den aktiva skärmdelen till datorns hårddisk:

1. Klicka på stillbildsikonen .
– Fönstret Stillbild visas.

2. Om du vill ändra standardlagringsplats för bilderna bläddrar du till en ny plats i datorns 
filsystem.

3. Ändra namnet på filen genom att skriva in ett nytt namn.
4. Klicka på Save.
Stillbilden har samma upplösning som videobilden beroende på inspelningsinställningarna. 
Behörighetsinformation visas under bilden.

1.10 Fliken Översikt
I översiktsflikens fönster visas en grafisk framställning av den video som är inspelad i Divar-
enhetens lagringssystem. Du kan spela upp videon eller välja ett avsnitt för kontroll av 
autenticitet, arkivering, export, borttagning eller skydd.
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Bild 1.8 Uppspelningsfönstret – fliken Översikt på Divar Classic

Använda fliken Översikt

Tidigaste och senaste inspelningstider
– Rutan Tidigaste anger datum och tid för den tidigaste inspelningen på disken.
– Rutan Senaste anger datum och tid för den senaste (nyaste) inspelningen på disken.

Datum och tid för valt bildområde
Med innehållet i rutorna Från och Till visas placeringarna i tid för den vertikala linjen för start 
och slut i tidsvisningen.

Tidsskala
Justera tidslinjen genom att välja en av följande tidsskalor:
– 15 minuter, 1 timme, 1 dag, 1 vecka, 1 månad eller Alla.
All (alla) innebär att alla inspelningar visas, från tidigaste till senaste.
Om du vill zooma in på ett mindre avsnitt av tidslinjen väljer du en mindre tidsperiod.

Tidsskalans visning
Från början visar tidslinjen alla kamerainspelningar som finns i Divar-enhetens lagringssystem. 
På kameralinjen visas inspelningsperioderna samt registrerade larm och händelser. Färgerna 
på kameralinjerna symboliserar följande:
– Halvgenomskinlig: Inga inspelningar har gjorts
– Blå: Kamerabilder spelas in
– Gul: Ett rörelselarm har utlösts
– Svart: Videoförlust har inträffat
– Röd: En extern larmhändelse har inträffat
– Svart lucka: Skyddade inspelningar
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Om fler än en händelse har inträffat visas de med följande prioritet:
– Videoförlust
– Extern larmhändelse
– Rörelsehändelser
– Inspelningar
– Inga inspelningar

Datum-/tidsaxel
På den övre delen av datum-/tidsaxeln visas datummarkeringarna, på den nedre delen visas 
tidsmarkeringarna.

Välja inspelningar
1. Klicka någonstans på tidslinjen där du vill placera en tunn linje.
2. Välj en annan tidsskala om du vill zooma in till eller ut från placeringen.
3. Dra i den tunna linjen om du vill välja ett intervall.

– I fönstret med uppspelningsbilden visas en stillbild från den valda kameran vid den 
tunna linjens placering.

– Det dragna området är skuggat.
4. Använd uppspelningskontrollerna när du vill påbörja uppspelning av avsnittet.
Utförlig information om datum och tid för den tunna linjen visas i rutorna Från och Till.

Använt diskutrymme (endast Divar Classic)
Ett användningsfält anger hur stor andel av Divar-lagringssystemets utrymme som har använts. 
Mörkblå färg betecknar den totala andelen använt utrymme. Ljusblå färg betecknar den andel 
som är skyddad mot överskrivning. I linjärt inspelningsläge ändras fältets färg till rött om 
diskanvändningen är högre än det gränsvärde för full disk som definierats i konfigurationen. 

Klicka på informationsknappen  bredvid användningsfältet om du vill visa utförlig 
information om lagringssystemet.

1.11 Fliken Sök
Ställ in ett sökfilter för händelser under fliken Sök i uppspelningsfönstret. Välj inspelad video 
för uppspelning från listan med sökresultat.
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Bild 1.9 Uppspelningsfönstret – fliken Sök

Söka per händelse

Äldsta och nyaste inspelningstider
– Rutan Tidigaste anger datum och tid för den tidigaste inspelningen på disken.
– Rutan Senaste anger datum och tid för den senaste (nyaste) inspelningen på disken.

Ange sökperioden
Ange datum och tid i rutorna Från och Till när du vill definiera en sökperiod:

– I rutan Till visas som standard tid och datum för den senaste (nyaste) inspelningen 
och i rutan Från visas den tidigaste (äldsta) inspelningen.

Funktionen Gå till
Om du anger ett datum och en tid i rutan Från och sedan klickar på en uppspelningskontroll, 
påbörjas uppspelningen vid den tid och det datum som har angetts.

Välja kamera
De kameror som du vill ta med i sökningen markerar du genom att klicka i de markeringsrutor 

som finns nedanför kamerorna. Klicka på  om du vill välja alla eller ingen.

Händelsefilter
Ange den typ av händelse som du vill söka efter.
Inga: sökning sker efter alla inspelade videor för de valda kamerorna inom den definierade 
perioden (även larm- och rörelsehändelser).
Larmhändelser: sökning sker efter alla inspelade larmvideor för de valda kamerorna inom den 
definierade perioden.
Larm- och rörelsehändelser: sökning sker efter alla inspelade larm- och rörelselarmvideor för 
de valda kamerorna inom den definierade perioden.
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Rörelsehändelser: sökning sker efter alla inspelade rörelsehändelsevideor för de valda 
kamerorna inom den definierade perioden.

Starta sökning
Klicka på Starta sökning när du vill starta sökningen.

Sökresultat
När sökningen slutförts visas en lista med videoklipp som uppfyller sökvillkoren. I listan visas 
den senaste händelseinspelningen högst upp, den tidigaste längst ner.
1. Klicka på en kolumnrubrik om du vill sortera listan efter den kolumnen. Klicka ytterligare 

en gång om du vill sortera listan i omvänd ordning.
2. Använd rullningslisten om du vill studera hela listan.
3. Klicka på en post i listan om du vill markera den.

– Vald händelse visas i uppspelningsfönstret.
4. Om du vill ändra uppspelningshastighet och riktning använder du 

uppspelningskontrollerna.

1.12 Fliken Smart rörelsesökning (endast Divar Classic)
På fliken Smart rörelsesökning kan du konfigurera ett filter som söker efter rörelse i angivna 
områden i en kamerabild. Du väljer i vilka zoner du vill upptäcka rörelse genom att klicka på 
bildens rutnät på fliken Smart rörelse/Område. Välj sedan inspelad video för uppspelning från 
listan med sökresultat.

Bild 1.10 Uppspelningsfönstret – fliken Smart rörelsesökning

Smart rörelse/Sök

Äldsta och nyaste inspelningstider
– Rutan Tidigaste anger datum och tid för den tidigaste inspelningen på disken.
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– Rutan Senaste anger datum och tid för den senaste (nyaste) inspelningen på disken.

Ange sökperioden
Ange datum och tid i rutorna Från och Till när du vill definiera en sökperiod:

– I rutan Till visas som standard tid och datum för den senaste (nyaste) inspelningen 
och i rutan Från visas den tidigaste (äldsta) inspelningen.

Funktionen Gå till

Om du anger ett datum och en tid i rutan Från och sedan klickar på kontrollen , påbörjas 
uppspelningen vid den tid och det datum som har angetts. Alternativt klickar du på kontrollen 

 så påbörjas uppspelningen vid tiden som angetts i rutan Till.

Välja kamera
De kameror som du vill ta med i sökningen markerar du genom att klicka i de markeringsrutor 

som finns nedanför kamerorna. Klicka på  om du vill välja alla eller ingen.

Sökriktning
Välj Framåt om du vill söka från starttid till sluttid, eller Bakåt om du vill söka från sluttid till 
starttid.

Känslighet
Justera reglaget för Känslighet om du vill ange vilken rörelsenivå som ska upptäckas. Med det 
högsta värdet upptäcks även den minsta rörelse.

Smart rörelse/Område
Välj antingen Lägg till, Ta bort eller Växla om du vill fastställa hur ett område på skärmen ska 
reagera när du klickar på det. Du kan också välja alla områden eller rensa alla områden.

Visa rutnät
Välj Visa rutnät om du vill märka ut zonerna på bilden.

Starta sökning
Klicka på Starta sökning när du vill starta sökningen.

Sökresultat
När sökningen slutförts visas en lista med videoklipp som uppfyller sökvillkoren. I listan visas 
den senaste händelseinspelningen högst upp, den tidigaste längst ner.
1. Klicka på en kolumnrubrik om du vill sortera listan efter den kolumnen. Klicka ytterligare 

en gång om du vill sortera listan i omvänd ordning.
2. Använd rullningslisten om du vill studera hela listan.
3. Klicka på en post i listan om du vill markera den.

– Vald händelse visas i uppspelningsfönstret.
4. Om du vill ändra uppspelningshastighet och riktning använder du 

uppspelningskontrollerna.

1.13 Fliken Text (endast Divar Classic)
På fliken Text i uppspelningsfönstret kan du konfigurera ett sökningsfilter om du vill söka 
efter inspelningar baserat på en textsträng. Divar-enheten måste vara ansluten via en ATM/
POS-bryggenhet och konfigurerad för att registrera textdata. Välj sedan inspelad video för 
uppspelning från listan med sökresultat.
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Bild 1.11 Uppspelningsfönstret – fliken Text

Söka efter text

Äldsta och nyaste inspelningstider
– Rutan Tidigaste anger datum och tid för den tidigaste inspelningen på disken.
– Rutan Senaste anger datum och tid för den senaste (nyaste) inspelningen på disken.

Ange sökperioden
Ange datum och tid i rutorna Från och Till när du vill definiera en sökperiod:

– I rutan Till visas som standard tid och datum för den senaste (nyaste) inspelningen 
och i rutan Från visas den tidigaste (äldsta) inspelningen.

Funktionen Gå till
Om du anger ett datum och en tid i rutan Från och sedan klickar på en uppspelningskontroll, 
påbörjas uppspelningen vid den tid och det datum som har angetts.

Välja kamera
De kameror som du vill ta med i sökningen markerar du genom att klicka i de markeringsrutor 

som finns nedanför kamerorna. Klicka på  om du vill välja alla eller ingen.

Fritextsökning
Ange den textsträng som du vill söka efter (det kan till exempel vara ett namn eller ett 
kreditkortsnummer).

Skiftlägeskänslig sökning
Välj skiftlägeskänslig sökning.
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Sökresultat
När sökningen slutförts visas en lista med videoklipp som uppfyller sökvillkoren. I listan visas 
den senaste händelseinspelningen högst upp, den tidigaste längst ner.
1. Klicka på en kolumnrubrik om du vill sortera listan efter den kolumnen. Klicka ytterligare 

en gång om du vill sortera listan i omvänd ordning.
2. Använd rullningslisten om du vill studera hela listan.
3. Klicka på en post i listan om du vill markera den.

– Vald händelse visas i uppspelningsfönstret.
4. Om du vill ändra uppspelningshastighet och riktning använder du 

uppspelningskontrollerna.

1.14 Fliken Skyddad (endast Divar Classic)
På fliken Skyddad i uppspelningsfönstret visas en översikt över de skyddade inspelningarna 
på Divar-enheten. Du kan välja skyddad video för uppspelning eller så kan du ta bort skydd, 
kontrollera autenticitet, arkivera eller exportera skyddade inspelningar.

Bild 1.12 Uppspelningsfönstret – fliken Skyddad

Hantera skyddad video

Äldsta och nyaste inspelningstider
– Rutan Tidigaste anger datum och tid för den tidigaste inspelningen på disken.
– Rutan Senaste anger datum och tid för den senaste (nyaste) inspelningen på disken.

Använt diskutrymme
Ett användningsfält anger hur stor andel av Divar-lagringssystemets utrymme som har använts. 
Mörkblå färg betecknar den totala andelen använt utrymme. Ljusblå färg betecknar den andel 
som är skyddad mot överskrivning. Fältets färg ändras till rött om diskanvändningen är högre 
än det gränsvärde för full disk som definierats i konfigurationen.
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Klicka på frågetecknet bredvid användningsfältet om du vill visa utförlig information om 
lagringssystemet.

Ange sökperioden
Ange datum och tid i rutorna Från och Till när du vill definiera en sökperiod:

– I rutan Till visas som standard tid och datum för den senaste (nyaste) inspelningen 
och i rutan Från visas den tidigaste (äldsta) inspelningen.

Söka efter skyddade inspelningar

Starta sökning
Klicka på Starta sökning när du vill starta sökningen.

Sökresultat
När sökningen slutförts visas en lista med videoklipp som uppfyller sökvillkoren. I listan visas 
den senaste händelseinspelningen högst upp, den tidigaste längst ner:
1. Klicka på en kolumnrubrik om du vill sortera listan efter den kolumnen. Klicka ytterligare 

en gång om du vill sortera listan i omvänd ordning.
2. Använd rullningslisten om du vill studera hela listan.
3. Klicka på en post i listan om du vill markera den.

– Vald händelse visas i uppspelningsfönstret.
4. Om du vill ändra uppspelningshastighet och riktning använder du 

uppspelningskontrollerna.
5. Automatiskt skyddade klipp i listan anges med Auto!
6. Ta bort skydd tar bort skyddet från de valda videoklippen.

1.15 Hantera inspelningar

1.15.1 Kontrollera autenticitet
1. Välj en videoinspelning.
2. Klicka på Kontrollera om du vill verifiera den valda videons autenticitet.

– I ett informationsfönster anges autenticiteten för den valda videon.

Klicka på  i kontrollfältet för att verifiera autenticiteten hos enskilda videorutor. Då öppnas 
fönstret för autenticitetsinformation. I fönstret visas information om videorutan i respektive 
skärmdel vid det tillfälle då du klickade på ikonen.
Klicka på OK när du vill stänga fönstret.

1.15.2 Exportera inspelningar till en dators hårddisk
Inspelningar som exporteras till den lokala datorns hårddisk har ett speciellt Divar-filformat. 
Archive Player som behövs för att spela upp arkivet kopieras automatiskt från Kontrollcenter 
till den plats där arkivet lagras. Separat installation av Archive Player behövs inte. Videon 
arkiveras i sitt ursprungliga format och behåller sitt autenticitetsbevis.
Så här lagrar du inspelningar från en vald period på en dators hårddisk:
1. Välj en inspelningsperiod på någon av flikarna Översikt, Sök eller Skyddad.
2. Klicka på Export.

– Fönstret Export visas.
3. Om du vill ändra standardplats, bläddrar du till den plats i datorns filsystem där du vill 

lagra arkivfilen.
4. Ändra namnet på filen genom att skriva in ett nytt namn.
5. Välj vilka kameror som du vill arkivera i det bekräftelsefönster som visas.

– Alla kameror tas med som standard.
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6. Om du vill ändra start- och slutdatum samt tid för urvalet anger du nya värden i rutorna 
Från och Till.
– Den ungefärliga storleken på arkivfilen visas. Se till att du har tillräckligt med 

utrymme för att lagra filen.
7. Klicka på Export när du vill spara arkivfilen.
Under exporten visar en förloppsindikator hur exportprocessen fortlöper. Kontrollerna kan 
inte användas under exportprocessen förutom Avbryt.

1.15.3 Ta bort inspelningar
Knappen Ta bort visas på fliken Översikt.
Vilken video som tas bort beror på placeringen av den tunna linjemarkeringen.
1. Klicka på knappen Ta bort om du vill ta bort alla bilder som är tagna tidigare än 

placeringen av den avslutande tunna linjen.
2. Bekräfta eller avbryt borttagningen i det bekräftelsefönster som visas.

1.15.4 Skydda inspelningar (endast Divar Classic)
Klicka på knappen Skydda om du vill förhindra att den valda inspelningen på fliken Översikt 
eller Sök tas bort eller skrivs över:
– Skriv ett namn för de skyddade inspelningarna i det fönster som visas.
– Standardnamnet är startdatum och -tid, till exempel 20021114 173125.
– Maximalt 1 000 skyddade inspelningar kan lagras.
– Om du väljer att skydda ett sökresultat visas ett förvalt tidsintervall. Starttiden är som 

standard inställd på 30 sekunder före händelsen. Sluttiden är som standard inställd på 1 
minut efter starttiden.

– Diskutrymmesindikatorn visar den uppskattade andelen av det skyddade området på 
disken när skyddsåtgärden har slutförts.

1.15.5 Borttagning av skydd på inspelningar (endast Divar Classic)
Knappen Ta bort skydd visas endast på fliken Skyddad.
1. Välj ett objekt i listan med skyddade inspelningar.
2. Klicka på knappen Ta bort skydd så att skyddet för det valda objektet tas bort.
3. Bekräfta eller avbryt borttagningen i det bekräftelsefönster som visas.
När en video inte längre är skyddad kan den skrivas över direkt om det är den äldsta videon på 
disken. Funktionen är endast tillgänglig för systemadministratören.
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2 Divar Archive Player

2.1 Komma igång
Med Divar Archive Player kan du på en dator visa videoinspelningar som arkiverats med hjälp 
av programmet Kontrollcenter. Du kan också kontrollera autenticiteten för den arkiverade 
videon.

Systemkrav
Plattform: En dator med Windows XP eller Windows Vista.
Rekommenderade krav på datorn är:

– Processor: Intel Pentium DualCore, 3,0 GHz eller motsvarande
– RAM-minne: 2048 MB
– Ledigt hårddiskutrymme: 10 GB
– Grafikkort: NVIDIA GeForce 8600 eller bättre
– Grafikminne: 256 MB
– Nätverksgränssnitt: 10/100-BaseT

Obs!
Det finns 9 MB grafikminne reserverat för varje kamera som visas på Kontrollcenter. Om det 
finns för lite grafikminne för att visa en flerskärmsvy då visas ett varningsmeddelande och 
flerskärmsvyn visas inte.

Installation
När du arkiverar en video kopieras Archive Player automatiskt till samma katalog som den 
arkiverade filen. Separat installation av Archive Player behövs inte. Om du senare kopierar 
arkivfilen till CD eller DVD måste du även kopiera filen ArchivePlayer.exe.
Om du använder en extern CD/DVD-skrivare och skapar ett lokalt arkiv på skivan, då kopieras 
även programmet (Archive Player) som behövs för att spela upp videosegment på en dator.
Alternativt installerar du en fristående Archive Player på en dator med hjälp av 
installationsprogrammet. Då kommer filer av denna typ att öppnas automatiskt i detta 
program när du dubbelklickar på dem.

2.2 Starta programmet
Starta programmet genom att dubbelklicka på filen ArchivePlayer.exe.

Så här öppnar du ett videoarkiv
När du startar programmet visas en lista med tillgängliga arkivfiler. Arkivfiler känns igen på 
deras filnamnstillägg: .dxa för Divar XF och .dvr eller .dva för Divar Classic

Bild 2.1 Öppna en videoarkvifil
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1. Välj den arkivfil som du vill visa.
– Om du inte kan se den fil som du vill öppna rullar du nedåt i listan eller väljer rätt 

plats.
2. Klicka på Öppna.
Om du vill avsluta programmet klickar du på knappen Avbryt eller Stäng.

2.3 Introduktion till huvudfönstret
Huvudfönstret visas när du väljer en arkivfil. Fönstret är indelat i tre huvudområden: Ett 
horisontellt fält längst upp där det finns knappar för skärmkontroll. Ett vertikalt fält på sidan 
där det finns knappar som du kan använda för att välja kamera och styra uppspelning. Ett 
videområde som visar videon samt ett skjutreglage för uppspelning.

Bild 2.2 Archive Player – huvudfönster

2.3.1 Knappen Open (öppna)
Om du vill öppna ett arkiv klickar du på Öppna . Nu visas fönstret Öppna video. Välj en 
annan arkivfil och klicka på Öppna.

2.4 Kameravyer
Så här växlar du visningsläge:

1. Om du vill ändra konfigurationen för visning av kamerabilder klickar du på någon av 
ikonerna för kameravy.

– Följande visningslägen finns: en bild  fyra bilder  3x3  4x4  och helskärm 

.
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2. Om du vill ändra zoomfaktor drar du i zoomreglaget.
När du valt zoom vänsterklickar du på den skärmdel som du vill zooma in; högerklicka för att 
zooma ut. Klicka och dra inuti kamerabilden för att flytta runt bilden.

2.5 Knappen Text (endast Divar Classic)
Så här visar du text som arkiverats med en Divar Classic ansluten till en ATM/POS-brygga:

1. Klicka på textikonen .
– Textvisningsfönstret öppnas.
– Data för den valda kameran visas.

2.6 Visa bilder

2.6.1 Tilldela skärmdelar
En skärmdel är en enstaka kamerabild i en flerskärmsvisning
Så här tilldelar du en kamera till en skärmdel:
1. Klicka på en kameravy,

– den markerade kameravyn har en gul kantlinje.
2.  Dubbelklicka på en kamera i listan.
Så här ångrar du en skärmdelstilldelning:

– Klicka på knappen Stäng i skärmdelen.

2.7 Använda uppspelningskontrollerna

Bild 2.3 Uppspelningskontroll

Play

Klicka på Spela upp  om du vill spela upp inspelad video framåt i uppspelningsfönstret:

– Uppspelningshastigheten beror på hur hastighetsreglaget ställs in .
– Det kan hända att vissa bildrutor hoppas över beroende på datorns hastighet och på 

uppspelningshastigheten.

Uppspelning bakåt

Klicka på Uppspelning bakåt  om du vill spela upp inspelad video bakåt i 
uppspelningsfönstret:

– Uppspelningshastigheten beror på hur hastighetsreglaget ställs in .
– Det kan hända att vissa bildrutor hoppas över beroende på datorns hastighet och på 

uppspelningshastigheten.

Uppspelningshastighet
Med hjälp av skjutreglaget kontrollerar du hastigheten på kontinuerlig uppspelning framåt och 
bakåt.

Stillbild

Klicka på Stillbild  om du vill göra paus i uppspelningen.
– Den sista bilden visas som en stillbild i uppspelningsfönstret.
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Stega framåt
Stegfunktionen är bara aktiv i stillbildsläget.

1. Om du vill gå framåt en bildruta klickar du på Stega framåt  .
2. Håll ned knappen om du vill fortsätta steg med högst 3 bildrutor per sekund.

Stega bakåt
Stegfunktionen är bara aktiv i stillbildsläget.

1. Om du vill gå bakåt en bildruta klickar du på Stega bakåt  .
2. Håll ned knappen om du vill fortsätta steg med högst 3 bildrutor per sekund.

2.7.1 Spela in en stillbild
Du kan spela in stillbilder från helskärmsvisningen för en kamera och spara dem på datorns 
hårddisk i ett bitmappsformat.
Så här sparar du en bild från den aktiva skärmdelen till datorns hårddisk:

1. Klicka på Spela in .
– Fönstret Stillbild visas.

2. Om du vill ändra standardplats, bläddrar du till den plats i datorns filsystem där du vill 
lagra bildfilen.

3. Ändra namnet på filen genom att skriva in ett nytt namn.
4. Klicka på Save.
Behörighetsinformation visas under bilden.

2.8 Sök efter en bild

1. Ange datum och tid.
2. Klicka på Starta.

– Uppspelningen startar vid det angivna datumet och tiden.

2.9 Videoskjutreglage
Videoskjutreglaget visar den relativa uppspelningstiden inom ett videointervall och kan 
ändras.

2.10 Kontrollera autenticitet
1. Klicka på Kontrollera för att verifiera arkivets autenticitet:

– En förloppsindikator kan visas om kontrollen tar lite längre tid.
– Ett informationsfönster anger arkivets autenticitet.

Verifiera enskilda bildrutor
Om du vill kontrollera autenticiteten för en enskild bildruta pausar du uppspelningen och 

klickar sedan på informationsikonen . Då öppnas fönstret för autenticitetsinformation. I 
det här fönstret visas detaljerad information om den bildruta som visades i kameravyn när du 
klickade på den.

2.11 Knappen Hjälp

Du kan när som helst klicka på knappen Hjälp  om du vill få hjälp. Ett hjälpfönster visas.
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2.12 Knappen Avsluta

När du vill avsluta Archive Player klickar du på Avsluta .
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