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1 Inledning

1.1 Digital Video Recorder för säkerhetstillämpningar
Divar XF är ett system för video- och ljudinspelning som spelar in flera kamera- och 
ljudsignaler samtidigt som uppspelning med flera bilder i realtid på samma skärm.
Enheten har omfattande sök- och uppspelningsfunktioner för visning av sparad video. När 
systemet har konfigurerats sker all inspelning i bakgrunden, utan inblandning av operatören. 
Högsta inspelningshastighet garanteras till 30 (NTSC) och 25 (PAL) bilder per sekund per 
kanal. Inspelningshastigheten och kvaliteten kan väljas för enskilda kameror. Upp till fyra 
interna hårddiskar kan användas för att ge olika lagringskapacitet.
Alla modeller har omfattade larmhanteringsfunktioner och telemetrikontroll. 
Larmfunktionerna innefattar bl.a. rörelseavkänning i användardefinierbara områden i bilden på 
alla kameraingångar.
Enheten kan enkelt styras och programmeras via frontpanelens styrknappar, musen och 
menyer på skärmen. Två bildskärmsutgångar ger visning på helskärm, med fyra bilder per 
skärm eller med flera bilder per skärm. Anslut ett KBD-tangentbord (Intuikey) för PTZ-styrning 
och för förenklad användning.
Slingkopplade automatiskt terminerande videoingångar och -utgångar, ljudingångar och -
utgångar, larmingångar och -utgångar och anslutningar för fjärrstyrning finns på den bakre 
panelen. Två VGA-anslutningar finns för en A- och en B-monitor. Det finns också CVBS- och Y/
C-videoutgångar i antingen NTSC eller PAL. På monitor A visas en digital bild över hela 
skärmen eller flera bilder samtidigt. Bilderna kan frysas och zoomas. På monitor B visas en 
bild över hela skärmen eller flera bilder samtidigt i realtid.
Använd datorprogrammet Kontrollcenter via ett nätverk om du vill visa realtidsbilder, spela 
upp eller konfigurera. Fem användare kan samtidigt styra flera Divar XF-enheter. Divar XF har 
en verifieringskontroll för både lokal uppspelning och fjärruppspelning. En dedikerad PC-
spelare tillhandahålls för uppspelning av säkra videofiler. Med det PC-baserade programmet 
Konfigurationsverktyget blir det enklare att installera enheten.
Det finns ett SDK (programutvecklingspaket) som kan integreras med Divar XF i en 
styrningsprogramvara från tredje part.

1.1.1 Versioner
Det finns olika Divar XF-modeller; 8-kanaler och 16-kanaler med DVD-brännare som tillval, var 
och en med olika lagringskapacitet. Versionen med 8 kanaler och den med 16 kanaler används 
på exakt samma sätt förutom att det finns färre ingångar för kameror, ljud och larm på den 
ena och att antalet bilder i flerbildsläge skiljer.
Valfritt kan upp till 8 IP-kameror anslutas (förutom de 8 eller 16 analoga ingångskanalerna). 

1.1.2 Handböcker
Det följer med fyra handböcker vid leveransen:
– Installationshandboken – en detaljerad beskrivning för installatören om hur produkten 

ska installeras.
– Snabbinstallationshandbok – ger en kort översikt över hur produkten installeras och 

ställs in.
– Användarhandbok – en detaljerad beskrivning för slutanvändaren av hur enheten 

används.
– Användarhandbok för Kontrollcenter och Archive Player – en detaljerad beskrivning för 

slutanvändare och administratörer av hur programmen Kontrollcenter och Archive Player 
installeras och används.
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1.1.3 Funktioner
Enheten Divar XF har följande funktioner:
– 8 eller 16 slingkopplade, automatiskt terminerande kameraingångar.
– 8 eller 16 ljudingångar
– Upp till IP-kameror kan anslutas (tillval)
– Samtidig inspelning och uppspelning
– Intern lagring av videofilm på hårddisk (kan bytas framifrån)
– Inbyggd RAID4 (tillval)
– 10/100 Base-T Ethernet-port för Ethernet-anslutning och nätverk.
– Två serieportar av RS232-typ för seriell kommunikation
– Ingång för externt KBD-tangentbord
– Dubbla monitorutgångar.
– Funktioner för helskärmsvisning och olika flerbildsvisningar i direkt- och 

uppspelningslägen
– Utgång för punktövervakning med sekvensvisning, visning av flera bilder på samma skärm 

och skärmmenyer
– Två ljudutgångar (dubbel mono)
– Rörelseavkänning
– 8 eller 16 växlande (larm-)ingångar och 4 larmutgångar.
– Identifiering av videoavbrott
– Ljudlarm
– Kamerakontroll med panorering, lutning och zoomning via RS485 och biphase
– Lokal arkivering via USB
– Lokal arkivering med inbyggd DVD-brännare (tillval)

1.1.4 Hjälp på skärmen
Det finns sammanhangsberoende hjälp på skärmen för vissa avsnitt. Tryck på knappen Hjälp 

 för att visa den hjälptext som hör till din aktuella aktivitet. Tryck på knappen Escape 

 när du vill avsluta hjälpen.

1.2 Packa upp
Kontrollera att förpackningen inte är skadad. Om det verkar vara något som skadats under 
transporten kontaktar du speditören. Packa upp försiktigt. Detta är elektronisk utrustning 
som ska behandlas med varsamhet så att den inte skadas. Försök inte använda enheten om 
någon av delarna är skadad. Om någon av delarna saknas ska du kontakta kundtjänst eller en 
återförsäljare för Bosch Security Systems. Förpackningskartongen är det säkraste sättet att 
transportera enheten på. Spara den och allt förpackningsmaterial för framtida användning. 
Om enheten måste skickas tillbaka använder du originalförpackningen.

1.2.1 Förpackningens innehåll
Kontrollera att följande artiklar finns med:
– Digital videoinspelare (Divar XF 16 eller Divar XF 8)
– USB-mus
– Snabbinstallationshandbok
– Användarhandbok för Divar XF
– Användarhandbok för Divar XF-Kontrollcenter och Archive Player
– Installationshandbok (denna handbok)
– Ett 25-poligt kontaktkort av D-typ för larm och omkoppling
– Ett 15-poligt kontaktkort av D-typ (används för Biphase-PTZ-anslutningar)
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– En 3-stifts skruvterminalkontakt (används för RS485 PTZ-anslutning)
– Nätsladd
– Skärmad och korsad nätverkskabel (för service- och testsyften)
– Rackmonteringspaket
– En CD-skiva med program och handböcker

1.3 Installationsmiljö

1.3.1 Montering
Enheten Divar XF levereras som en skrivbordsenhet. Vid behov kan enheten rackmonteras 
med hjälp av det rackmonteringspaket som följer med enheten.

1.3.2 Ventilation
Se till att den plats där enheten ska installeras har bra ventilation. Se efter var kylgallren sitter 
på enhetens ytterhölje och se till att de inte blockeras.

1.3.3 Temperatur
Observera enhetens specifikationer för omgivningstemperatur när du väljer en 
installationsplats. Extremt varma eller kalla temperaturer kan orsaka att enheten slutar 
fungera. Installera aldrig enheten ovanför varm utrustning.

1.3.4 Strömförsörjningsenhet
Kontrollera att platsens strömförsörjning är stabil och håller angiven märkspänning. Om det 
ofta uppstår spänningstoppar eller spänningsfall i elnätet där enheten ansluts rekommenderar 
vi att du använder en UPS-enhet eller liknande utrustning.

1.4 Tillhörande utrustning
Ett typiskt system kan bestå av följande komponenter (medföljer inte enheten):
– En primär monitor för övervakning med flera bilder på en skärm (monitor A).
– En sekundär monitor för punkt- och larmövervakning (monitor B).
– Kameror med 1 Vpp kompositvideoutgångar.
– IP-kameror (modeller som kan användas finns i databladet)
– Förstärkt(a) mikrofon(er)
– Ljudförstärkare med högtalare
– Koaxial videokabel med BNC-kontakter för anslutning av videosignaler

Ljudkabel med RCA-kontakter för anslutning av ljudsignaler

– Växelströmsuttag för enheten som kan isoleras säkert (enheten saknar av-/på-brytare av 
säkerhetsskäl)

– Ett KBD-tangentbord
– Dator för programmen Kontrollcenter och Konfigurationsverktyget.
– Kontrollenheter för panorering/lutning/zoomning
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2 Snabbinstallation
För att snabbt få enheten i drift utför du de anslutningar som beskrivs nedan och anger sedan 
tillämpliga data i snabbinstallationsmenyn. Snabbinstallationsmenyn visas första gången som 
enheten startas. När du matat in erforderlig information kan enheten tas i bruk.

2.1 Anslutningar

Bild 2.1 Anslutningar på den bakre panelen

2.1.1 Primära anslutningar
1. Anslut kamerorna till BNC-kameraingångarna (automatiskt terminerande).
2. Anslut monitor A till BNC-, Y/C- eller VGA- (stöder 1280x1024) -utgången MON A.
3. Anslut USB-musen (följer med) till en USB-port.

2.1.2 Valfria anslutningar
4. Anslut monitor B till BNC-, Y/C- eller VGA- (stöder 1024x768) -utgången MON B.
5. Anslut upp till 16 ljudsignaler till RCA-ingångarna för ljud.
6. Anslut RCA-ljudutgångarna till monitorn eller till en ljudförstärkare.
7. Anslut upp till 16 (larm-)ingångar (via det medföljande 25-poliga kontaktkortet av D-typ).
8. Anslut upp till 4 larmutgångar (via det medföljande 25-poliga kontaktkortet av D-typ).
9. Anslut felövervakningsutgången (via den medföljande skruvterminaladaptern).
10. Anslut ett Intuikey-tangentbord till uttaget KBD In och anslut terminatorn (följer med 

tangentbordet) till uttaget KBD Ut.
11. Anslut en Bosch kontrollenhet för panorering/lutning/zoomning till Biphase-porten (via 

det medföljande 15-poliga kontaktkortet av D-typ).
12. Anslut en tredejpartskontrollenhet för panorering/lutning/zoomning till RS485-porten 

(via den medföljande skruvterminaladaptern).
13. Anslut till nätverket via Ethernet-porten.

2.1.3 Slå på strömmen
Slå på all ansluten utrustning.
14. Anslut nätsladden till enheten.
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2.2 Den första användningen
Enheten startar med att visa en flerbildsbild. Snabbinstallationsmenyn visas första gången 
som enheten startas. Fyll i grundinställningarna under de fyra flikarna för att göra enheten 
driftklar. Enheten börjar omedelbart att spela in när snabbinstallationsmenyn stängs.
Så här öppnar du menyn Snabbinstallation vid ett annat tillfälle:

1. Tryck på menyknappen .
2. Huvudmenyn visas på monitor A.
3. Klicka på Konfiguration och sedan på Snabbinstallation.

Navigering
Använd den medföljande USB-musen. Alternativt kan du använda följande knappar på 
frontpanelen:

– Använd Enter-knappen  för att välja en undermeny eller en post.

– Använd pilknapparna     när du vill förflytta dig i en meny eller i en 
lista.

– Använd Escape-knappen  när du vill gå tillbaka eller avsluta menyn.

2.3 Snabbinstallationsmenyn
Snabbinstallationsmenyn innehåller fyra flikar: Internationellt, Schema, Inspelning och 
Nätverk. Navigera i dessa flikar genom att använda Tillbaka och Nästa. Klicka på Ångra för att 
avbryta de ändringar som utförts i den aktiva fliken. Klicka på Stäng för att avsluta 
snabbinstallationsmenyn. Om du ändrar inställningarna för snabbinstallationen skrivs 
anpassade inställningar över. 
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2.3.1 Internationellt

Bild 2.2 Snabbinstallationsmenyn – Internationellt

Klicka på Nästa för att gå till nästa flik.

Språk Välj språk för menyn från listan.

Tidszon Välj en tidszon från listan.

Tidsformat Välj ett 12- eller 24-timmars klockformat.

Tid Fyll i aktuell tid.

Datumformat Välj ett av de tre datumformaten som visar antingen månad (MM), dag 
(DD) eller år (ÅÅÅÅ) först.

Datum Fyll i aktuellt datum.
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2.3.2 Schema

Bild 2.3 Snabbinstallationsmenyn – Schema

Grafisk framställning av aktuellt aktivt veckoschema visas. Varje färg motsvarar en av de 
möjliga profilerna:
– Gul – profil 1
– Mörkblå – profil 2
– Grön – profil 3
– Rosa – profil 4
– Ljusblå - profil 5
– Brun - profil 6
Klicka på Skriva över för att utföra ändringar.
– Välj på vilken dag veckan ska börja och sluta.
– Välj vid vilken tid dagen ska börja och sluta på vardagar.
– Välj vid vilken tid dagen ska börja och sluta på helger.
Den grafiska framställningen ändras automatiskt när inställningarna ändras.
Klicka på Nästa för att gå till nästa flik.
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2.3.3 Inspelning

Bild 2.4 Snabbinstallationsmenyn – Inspelning

Ställ in Upplösning, Kvalitet och Bildrutehastighet för varje profil i tabellen. Ställ in Larm, 
Rörelse, Upplösning, Kvalitet och Bildrutehastighet. De här inställningarna ställs in för alla 
profilerna. Om du tidigare har gjort avancerade inställningar klickar du på Skriva över för att 
ersätta dem med inställningarna för snabbinstallation.
Klicka på Nästa för att gå till nästa flik.
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2.3.4 Nätverk

Bild 2.5 Snabbinstallationsmenyn – Nätverk

Fyll i de inställningar som kontrollerar enhetens beteende i ett nätverk.

DVR-namn Ange det DVR-namn som ska användas i nätverket.

DHCP Ställ in DHCP så att IP-adress, subnätmask och standardgateway 
tilldelas automatiskt på nätverksservern. De verkliga värdena visas.

IP-adress 
Subnätmask 
Standard 
gateway DNS-
server

Fyll i IP-, subnätmask-, standard gateway- och DNS-serveradresser när 
DHCP är avaktiverad.

Bandbreddsbegrä
nsning

Begränsa nätverkets bandbredd genom att ange ett värde mellan 0,1 
och 100 Mbit/s som bandbreddsbegränsning.

MAC-adress MAC-adressen kan inte ändras.

Kabel ansluten Visar kabelstatusen.
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3 Driftsinstruktioner
Dessa instruktioner förklarar vad frontpanelens knappar används till. Vilka funktioner som är 
tillgängliga kan begränsas genom att ange lösenord. Vissa funktioner kan även kräva en 
programvarulicens.
En administratör har åtkomst till många fler funktioner i menyn.

3.1 Kontroller på frontpanelen

Bild 3.1 Kontroller på frontpanelen

3.1.1 Knappar
Med knapparna på frontpanelen kan du kontrollera alla funktioner. Symboler på knapparna 
visar funktionerna. Om du trycker in inaktiva knappar hörs en ljudsignal.

Pilknappar:

Upp Ner Vänster Höger
– flytta mellan menyobjekt eller värden i menyläge
– i PTZ-läge kan pilknapparna användas till att kontrollera panorering, lutning eller 

zoomning för vald kamera
– flyttar visningsområdet för den valda bilden i digitalt zoomläge

 Knappen Enter
– väljer en undermeny eller ett menyobjekt, eller bekräftar menyval
– vald kamerabild visas på helskärm när du visar video i flerbildsläge

 Knappen ESC
– tryck på den här knappen om du vill återgå till föregående nivå eller lämna 

menysystemet utan att spara.

 Knapp för helskärm
– tryck på den här knappen för att gå till helskärmsläge

 Knapp för fyrbildsläge
– tryck på den här knappen för att gå till fyrbildsläge
– i fyrbildsläge trycker du på knappen för att växla mellan aktiverade fyrbildsvyer

 Knapp för flerbildsläge
– tryck på den här knappen för att gå till flerbildsläget
– i flerbildsläget trycker du på den här knappen för att växla mellan de aktiverade 

vyerna med 3x3 eller 4x4 bilder

 Knapp för digital zoom
– zoomar in aktiv kamerabild i helskärmsläge

Divar
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 Sekvensknapp
– visa kameror i sekvens i helskärmsläge eller i fyrbildsläge

 Knappen OSD
– tryck in den här knappen för att visa datum/tid och kamerainformation, endast 

datum/tid eller ingenting

 Knapp för sökning
– tryck in den här knappen för att öppna sökmenyn för datum/tid om du vill söka efter 

inspelade bilder

 Knappen PTZ
– aktiverar antingen läget panorering/lutning eller läget panorering/zoomning

 Knapp för frysning av bild
– i direktläge trycker du på den här knappen för att frysa vald bild

 Menyknapp
– öppnar menysystemet

 Knappen Hjälp
– tryck på den här knappen för att visa hjälpavsnitt

Knapp för att dämpa ljudet
– tryck på den här knappen för att dämpa ljudövervakningen

 Knappen Open/Close
– tryck för att öppna eller stänga DVD-enheten

 Knappen Exportera
– tryck på den här knappen för att öppna menyn Exportera; det finns en 

indikatorlampa på knappen

 Monitorknapp
– växlar mellan monitor A och B

 Bekräftelseknapp
– tryck på den här knappen för att bekräfta larmhändelser; det finns en indikatorlampa 

på knappen

 Kameraknappar (1-16)
– tryck på de här knapparna för att visa den analoga videoingången i helskärmsläge
– tryck igen för att visa en IP-kamera i helskärmsläge (om en sådan är ansluten)

 Pausknapp
– i uppspelningsläge trycker du på den här knappen för att frysa bilden som visas

 Knapp för uppspelning bakåt
– i direktläge trycker du på den här knappen för att starta uppspelning bakåt av 

inspelningar från de visade kamerorna
– i uppspelningsläge trycker du på den här knappen för att starta eller öka hastigheten 

på uppspelning bakåt
– i pausläget trycker du på den här knappen för att stega en bildruta bakåt
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 Knapp för uppspelning
– i direktläge trycker du på den här knappen för att återuppta uppspelningen från den 

senaste uppspelningspositionen
– i pausläget eller i lägena för snabbspelning framåt/bakåt trycker du på den här 

knappen för att återgå till uppspelningen

 Knapp för snabbspelning framåt
– i direktläge trycker du på den här knappen för att starta uppspelning från en minut 

tidigare
– i uppspelningsläge trycker du på den här knappen för att öka 

uppspelningshastigheten framåt
– i pausläge trycker du på den här knappen för att stega en bildruta framåt

 Stoppknapp
– i uppspelningsläge trycker du på den här knappen för att återgå till direktläge

Obs!
IP -kameranumreringen börjar med 9 på en 8-kanalsmodell och med 17 på en 16-kanalsmodell. 
På en 16-kanalsenhet med IP-kameror använder du alltså kameraknapp 1 för att välja analog 
kamera 1 och IP-kamera 17.

3.1.2 Indikeringar
Indikeringarna på frontpanelens display tänds eller blinkar för att göra dig uppmärksam på 
olika statusförhållanden.

 Ström – lyser när enheten får ström

 DVD- lyser när en DVD är i enheten

 USB – lyser när en USB-minnesenhet är ansluten till enheten

 Nätverk – lyser när en fjärranvändare är ansluten till enheten

 Inspelning – lyser när enheten spelar in video.

 Uppspelning – lyser när enheten står i uppspelningsläge

 Monitor A – anger att monitor A kontrolleras

 Monitor B – anger att monitor B kontrolleras

 Temperatur – blinkar när den interna temperaturen ligger utanför driftintervallet

 Larm – blinkar när ett larm har registrerats

 Rörelse – blinkar när rörelse har upptäckts i en videosignal

 Videoavbrott – blinkar när videoavbrott har upptäckts för en videoingång

 Systemfel – blinkar när ett systemfel har registrerats
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3.2 Muskontroller
Alla funktioner som styrs från frontpanelen kan också styras med hjälp av USB-musen som 
följer med. DVR-enhetens alla huvudfunktioner kan nås via knappanelen på skärmen. För att 
visa panelen (endast monitor A) flyttar du muspekaren till skärmens nedre vänstra del. Tryck 
på ESC för att ta bort den från skärmen.

Bild 3.2 Knappanel på skärmen

Knapparna och indikatorerna på knappanelen på skärmen fungerar på samma sätt som 
knapparna och indikatorerna på frontpanelen.

3.3 Visa bilder
Enheten har två monitorutgångar, A och B. Det sätt som monitorerna visar bilder på beror på 
hur systemet har konfigurerats. När en larm- eller rörelsesignal registreras kan kamerabilden 
med larm/rörelseindikatorn visas på monitor A, B eller båda. När flera larm eller rörelser 
inträffar kombineras kamerabilderna i ett flerbildsfönster på monitor A, B eller båda.

3.3.1 Skärm A
Monitor A är huvudmonitorn. Den används för direktvisning eller uppspelning från både 
analoga kameror och IP-kameror i helskärms-, fyrbilds- eller flerbildsläge. På den här monitorn 
visas även statusmeddelanden, larm, rörelser och varningar för avbruten videosignal. När 
menysystemet är aktiverat visas det på den här monitorn.

3.3.2 Skärm B
Monitor B används för direktvisning av analoga kameror i helskärms-, fyrbilds- eller 
flerbildsläge.

Välja den monitor som ska kontrolleras
Så här styr du visningen på monitor A:

1. Kontrollera att lampan  på frontpanelen lyser.

2. Om  inte lyser trycker du på monitorknappen .
Så här styr du visningen på monitor B:

1. Kontrollera att lampan  på frontpanelen lyser.

2. Om  inte lyser trycker du på monitorknappen .

3.3.3 Visning
Bilden visar samtliga möjliga vyer för monitor A och B. Vissa flerbildsvyer kan ha avaktiverats 
vid konfigurationen. Dessutom kan Divar-modell och antalet anslutna kameror påverka vilka 
flerbildsvyer som är tillgängliga.
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Bild 3.3 Divar XF stöder skärmvisning med en bild, fyra bilder, 3x3 och 4x4 bilder

Flerbildslägena kan ha olika multiskärmar som kan visas i sekvens för att visa alla 
kamerabilder.

Multiscreen (flera skärmar)
Så här visar du olika flerbildsvyer på monitor A eller B:

1. Tryck på flerbildsknappen .
– En flerbildsvy med kamerabilder visas på den monitor som är aktiv.
– Kameraknapparna för de valda kamerorna lyser (grönt).

2. Tryck på flerskärmsknappen  en gång till för att komma till nästa programmerade 
flerskärmsvy.

– Om du fortsätter att trycka på flerbildsknappen  växlar enheten genom alla 
aktiverade flerbildsvyer.

Helskärm
Så här visar du en helskärmsbild från en kamera:
1. Tryck på en kameraknapp.

– En helskärmsbild från den valda analoga kameran visas.
– Kameraknappen för den valda analoga kameran lyser (grönt).
– Tryck på kameraknappen igen för att visa den länkade IP-kameran.
– Kameraknappen för den valda IP-kameran lyser (orange).

2. I flerbildsläge trycker du på knappen Enter  för att visa aktiv kamerabild på helskärm.

Obs!
IP -kameranumreringen börjar med 9 på en 8-kanalsmodell och med 17 på en 16-kanalsmodell. 
På en 16-kanalsenhet med IP-kameror använder du alltså kameraknapp 1 för att välja analog 
kamera 1 och IP-kamera 17.

Sekvens
Så här visar du en sekvens av livebilder från flera kameror:

1. Tryck på sekvensknappen .
– En sekvens av kamerabilder visas, varje bild visas under den förprogrammerade 

dröjstiden.

2. Tryck på sekvensknappen  för att stoppa sekvensvisningen.
– Dessutom avbryts sekvensvisningen om du zoomar, trycker på flerbildsknappen eller 

väljer en enda kamera.
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Skärmdelstilldelning
Så här tilldelar du kameror till skärmdelar i en flerskärmsvy:
1. Använd pilknapparna för att välja en kamerabild.
2. Tryck in och håll ner en kameraknapp för att visa och tilldela den kamerans bild i den 

aktiva kameravyn.
3. Alternativt högerklickar du på en kameravy med musen och väljer en videoingång på 

snabbmenyn.
Skärmdelstilldelningen som du gör används i uppspelningsläge såväl som i liveläge.

Frys bild
Så här fryser du en kamerabild på monitor A:

1. Tryck på knappen för frysning  för att frysa bilden i den aktiva kameravyn.

2. Tryck på knappen för frysning  igen för att återgå till direktvisning.
Alternativt högerklickar du med musen och väljer Frysning eller Gå ur frysläge på 
snabbmenyn.

Om du visar en kamerabild i helskärmsläge fryses den här bilden. Zoomfunktionen kan 
användas på en fryst bild. Om du byter visningsläge frisläpps alla frysta bilder.

Zoom
För att zooma in en videobild:

1. Tryck på zoomknappen .
– Bilden förstoras med en faktor 2.

2. Använd pilknapparna för att markera den del av bilden som ska visas.

3. Tryck på zoomknappen  igen för att zooma in ytterligare.
– Bilden förstoras med en faktor 4.

4. Använd pilknapparna för att markera den del av bilden som ska visas.

5. Tryck på zoomknappen  igen för att återgå till helskärmsläge och avsluta zoomläget.
Alternativt kan du högerklicka med musen och välja Zooma in eller Gå ur zoom om du vill 
aktivera eller avaktivera zoomläget. I zoomläget klickar du på det område på skärmen som 
du vill zooma in. Använd rullhjulet för att zooma in och ut.

3.4 Direktspelning och uppspelning

3.4.1 Liveläge
Liveläget är det normala läget för enheten där du visar livebilder från kamerorna. I direktläge 
kan du växla till uppspelningsläge eller till systemmenyn.

3.4.2 Använda uppspelningsfunktioner
Det kan krävas lösenord för att använda sök- och uppspelningsfunktionerna. Diskutera detta 
med administratören.
1. För att söka går du till den översta menyn och klickar på sökikonen.
2. Välj sökning av Händelse eller sökning av Datum/tid  i listrutan.

Alternativt trycker du på sökknappen  för att växla till sökning av datum/tid på en gång.
Om du vill gå till uppspelningsläget använder du någon av följande knappar:

– Tryck på knappen Rewind (bakåt)  om du vill starta uppspelning bakåt av inspelningar 
från de visade kamerorna.

– Tryck på knappen för snabbspelning framåt  om du vill starta uppspelning från en 
minut tidigare.
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– Tryck på knappen Play (spela upp)  om du vill återuppta uppspelningen från den 
senaste uppspelningspositionen.

Tryck på stoppknappen  om du vill växla tillbaka till direktvisning. Enheten ställs även 
tillbaka i liveläge om ett larm uppstår.

3.4.3 Inspelningsläge
I uppspelningsläge har knapparna för videokontroll följande funktioner:

– Tryck på knappen för snabbspelning bakåt  om du vill starta uppspelningen av 
inspelningarna bakåt. Om du trycker på knappen upprepade gånger ökar 
uppspelningshastigheten stegvis till maximal hastighet och går sedan tillbaka till normal 

hastighet. Tryck på knappen för spelning bakåt  i pausläge om du vill stega bakåt en 
bildruta åt gången.

– Tryck på knappen Pause (paus)  för att frysa bilden.

– Tryck på knappen för snabbspelning framåt  när du vill starta uppspelning av 
inspelningar framåt. Om du trycker på knappen upprepade gånger ökar 
uppspelningshastigheten stegvis till maximal hastighet och går sedan tillbaka till normal 

hastighet. Tryck på knappen för spelning framåt  i pausläge om du vill stega framåt en 
bildruta åt gången.

– Tryck på knappen Play (spela upp)  om du vill återuppta uppspelningen.

Tryck på stoppknappen  om du vill växla tillbaka till direktvisning. Enheten ställs även 
tillbaka i liveläge om ett larm uppstår.

3.5 Översikt av menysystemet
Menyn ger tillgång till flera funktioner som hjälper dig använda enheten Åtkomst till vissa 
menyobjekt kan vara lösenordsskyddad. Du kan komma åt menysystemet på tre olika sätt:
– via frontpanelens knappar
– med en USB-mus eller
– med ett Intuikey-tangentbord.
Mindre skillnader i navigering och val beror enbart på skillnaderna mellan knapparna på 
enheten, på tangentbordet och på musen. Menystrukturen är densamma i alla fallen.
Den översta menyn består av fyra huvudmenyer som har undermenyer i form av listrutor, en 
hjälpfunktion och en funktion för att avsluta.

Bild 3.4 Översta menyn

Sök

Sökmenyn har två undermenyer:
– Datum/tid – spelar upp video från ett visst datum och en viss tid.
– Sökning av händelser – söker efter händelser inom en viss tidsram.
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Dessa undermenyer kan du endast nå om du har behörighet att använda 
uppspelningsfunktionen.

Exportera

Exportmenyn använder du när du vill arkivera ett videoklipp till en USB-minnesenhet.
Den här undermenyn kan du endast nå om du ha behörigheter att exportera.

Konfiguration

Konfigurationsmenyn har tre undermenyer:
– Snabbinstallation – öppnar en guide som hjälper dig konfigurera grundinställningarna för 

DVR-enheten.
– Avancerad konfiguration – öppnar konfigurationsmenyn där du kan konfigurera alla 

inställningar för DVR-enheten.
– Monitorinställningar – öppnar en meny där du kan konfigurera monitorns 

utgångsinställningar.
Dessa undermenyer kan du endast nå om du har konfigurationsbehörigheter.

Systeminformation

Menyn Systeminformation har två undermenyer.
– Status – öppnar en meny där du kan se statusinformation.
– Loggbok – öppnar en meny där du kan se systemets loggfil.

Hjälp

Hjälpfunktionen visar en hjälptext. 

Avsluta

Klicka för att logga ut. 

3.5.1 Användning med hjälp av frontpanelens knappar
Om du vill öppna menyn trycker du på menyknappen .

– Den översta menyn visas på monitor A.

Om du vill navigera i menyn eller i listan använder du pilknapparna     
på frontpanelen.

Om du vill välja en undermeny eller ett objekt använder du knappen Enter .
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Om du vill gå tillbaka använder du Escape-knappen .

Om du vill öppna hjälptexten trycker du på hjälpknappen .

Om du vill avsluta menyn trycker du på Escape-knappen .

3.5.2 Användning med hjälp av musen
Om du vill öppna en meny flyttar du muspekaren till skärmens övre del.

– Den översta menyn visas på monitor A.
Om du vill välja ett menyobjekt flyttar du muspekaren över objektet och klickar på vänster 
musknapp.

3.5.3 Användning med hjälp av Intuikey-tangentbordet
Tryck på meny-knappen för att komma till den översta menyn. Använd tangentbordets 
styrspak och navigera mellan menyobjekten.

Om du vill välja ett menyobjekt använder du tangentbordets Enter-knapp .

3.6 Sök

Bild 3.5 Översta menyn - Sök

1. För att söka går du till den översta menyn och klickar på Sök.
2. Välj sökning efter Datum/tid eller sökning efter Händelse på menyn i listrutan.

Alternativt trycker du på knappen sök  för att växla till sökning efter Datum/tid på en gång.

3.6.1 Sökning av datum/tid

Välj startdatum och starttid och klicka på OK för att starta uppspelningen.
Uppspelningen av visade skärmbilder startar.

Bild 3.6 Sökning efter datum och tid
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3.6.2 Händelsesökning

Bild 3.7 Menyn Sök efter händelser – Sökalternativ

Sökvillkor
– Under Kanaler klickar du för vilka kameraingångar du vill söka efter (markera den 

onumrerade rutan för att markera alla). Valda ingångar markeras.
– Ange om Sök efter ska söka efter larmhändelser, rörelsehändelser eller både och. Ange 

Alla händelser så att sökningen inte begränsas av en viss händelsetyp.
– Om du vill ange Sökriktning väljer du Framåt om sökningen ska utföras från starttiden till 

sluttiden eller Bakåt om sökningen ska utföras från sluttiden till starttiden.
– Bredvid Starttid och Sluttid fyller du i värden för datum och tid som anger tidsintervall 

för sökningen.
– Välj Sök när du vill starta sökningen.



Divar XF  Driftsinstruktioner | sv 25

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

Bild 3.8 Menyn Sök/Händelser - Sökresultat

Sökresultat
– Den inspelning som passar filtret och infaller närmast det datum och den tid som har 

valts visas först.
– Använd uppåt-/nedåtpilarna när du vill bläddra genom listan. Den inspelning som du valt 

visas i förhandsgranskningsfönstret.

– Tryck på knappen Enter  om du vill spela upp den valda inspelningen i helskärmsläge.

– Tryck på Escape-knappen  om du vill återgå till sökmenyn.

3.7 Exportera

Bild 3.9 Översta menyn – Exportera video

Menyn Exportera når du från den översta menyn. Med hjälp av den kan du spara segment av 
inspelad video och inspelat ljud på en inspelningsbar DVD. I huduvskärmbilden för 
exporterafunktionen finns information om anslutna enheter och en lista med videosegment 
som ska arkiveras.
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Bild 3.10 Menyn Exportera video

– Välj en minnesenhet i listrutan Destination. Mediestatus visar status för vald 
minnesenhet och Ledigt utrymme visar hur mycket utrymme som finns tillgängligt för 
arkivering.
Om du vill radera den valda minnesenheten väljer du Radera.

– Det visas en lista med de videosegment som ska arkiveras.
– Om du vill lägga till ett videosegment till listan klickar du på Lägg till.
– Fyll i Starttid och Sluttid för de videosegment som du vill arkivera.

Välj de kameraingångar du vill arkivera (markera den onumrerade rutan för att markera 
alla).

Klicka på OK för att placera segmentet i listan.

1. Om du vill lägga till ett videosegment i listan klickar du på Lägg till.
1. Om du vill ändra ett videosegment i listan väljer du segmentet och klickar på Ändra.
1. Om du vill ta bort ett videosegment från listan väljer du segmentet och klickar på Ta bort.
Arkivlistan sparas tills arkiveringen utförs. Videosegment som har blivit delvis överskrivna eller 
borttagna från Divar-enhetens interna hårddisk(ar) tas bort från listan.
– Sätt en bockmarkering vid Verifieringskontroll för att autentisera videosegmenten före 

arkiveringen.
– Sätt en bockmarkering vid Slutför skiva för att säkerställa att DVD-skivor kan läsas på 

andra spelare.
– Välj Starta export för att skriva videosegmenten till destinationsenheten.
– Välj Stoppa export om du vill avbryta arkiveringsprocessen.
– Om verifieringskontrollen eller arkiveringen misslyckas kan du välja Information så får du 

en felrapport.
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Om den totala storleken på videosegmenten är större än minnesenhetens lediga utrymme 
arkiveras endast de första segmenten som ryms. De segment som inte arkiveras står kvar på 
listan så att de kan arkiveras till en ny enhet.

3.8 Konfiguration

Bild 3.11 Översta menyn - Konfiguration

Konfigurationsmenyn når du från den översta menyn. Konfigurationsmenyn har tre 
undermenyer:
– Snabbinstallation – öppnar en guide som hjälper dig konfigurera grundinställningarna. 

För mer information, se Sektion 2 Snabbinstallation, Sidan 9.
– Avancerad konfiguration – öppnar menyn för avancerad konfiguration där du kan 

konfigurera alla inställningar. För mer information, se .
– Monitorinställningar – öppnar en meny där du kan konfigurera monitorinställningarna.

3.8.1 Monitorinställningar

Undermenyn Monitorinställningar innehåller visningsinställningar för monitor A och B.

Displayalternativ
Välj en transparent bakgrund om du vill kunna se kamerabilder bakom menyerna. 
Välj färg på skärmdelarnas ramar (svart, vit eller grå).

Multiskärmar
Välj vilka flerskärmsvyer du vill se.
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Bild 3.12 Menyn Konfigurera monitorer - Sekvens

Sekvens
I fältet Varaktighet för sekvens väljer du hur länge en kamera ska vara synlig på skärmen. 
Du flyttar kameraingångar till sekvenslistan med knappen Lägg till. Ingångarna kan sedan 
sorteras med hjälp av knapparna Flytta uppåt och Flytta nedåt. Och tas bort med Ta bort. 
Använd Radera för att radera samtliga poster från sekvenslistan.

Händelsevisning
Markera rutorna Kontaktingång, Videoavbrottslarm eller rörelseavkänningshändelser om du 
vill att dessa händelser ska visas på skärmen.
I fältet Visningstid ställer du in hur länge händelserna ska visas på skärmen (endast andra 
händelser än larm).

3.9 Systeminformation

Bild 3.13 Översta menyn – Systeminformation

Menyn Systeminformation når du från den översta menyn. Menyn Systeminformation har två 
undermenyer.
– Status – öppnar en meny där du kan se statusinformation.
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– Loggbok – öppnar en meny där du kan se systemets loggfil.

3.9.1 Status

Undermenyn Status har fem flikar som visar statusinformation.

Versionsinfo
Fliken Versionsinfo visar versionen på den inbyggda programvaran, serienumret och annan 
versionsrelaterad information för serviceändamål.

Lagringsstatus
Fliken Lagringsstatus visar information om diskutrymme och innehåll.

Bild 3.14 Statusmeny – Lagringsstatus

– Tidigaste inspelning – visar datum och tid för den tidigaste (äldsta) inspelningen på 
disken.

– Senaste inspelning – visar datum och tid för den senaste (nyaste) inspelningen på 
disken.

– Totalt diskutrymme – visar hur mycket diskutrymme som totalt finns installerat.
– RAID-status - visar aktiverad om diskarna används som en RAID-diskuppsättning.
– Tid till överskrivning ca - beräknad videotid som återstår till överskrivning.
– Verifieringskontroll... – klicka för att kontrollera autenticiteten för inspelat ljud och 

inspelad video.
– Installerade hårddiskar – visar en statusöversikt över installerade hårddiskar.
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Videosignaler
Fliken Videosignaler visar systemets videoläge (PAL/NTSC) samt status för videoingångar.

Inspelningsstatus
Aktuell inspelningsprofil – visar den aktuella profilen
Larm vid ingång - visar vilka ingångar som befinner sig i larminspelningsläge
Rörelse vid ingång - visar vilka ingångar som befinner sig i rörelseinspelningsläge
Aktuell inspelningsstatus - visar status och läge för video- och ljudinspelning på varje ingång

Sensorer
Visar aktuella värden för temperatur- och spänningssensorer. Om temperaturnivån skulle ligga 
utanför det normala området visas värdena i gult. Om det händer ska du kontrollera att 
omgivningstemperaturen ligger inom de rekommenderade specifikationerna och att 
ventilation är tillräcklig. Om temperaturen når en kritisk nivå stängs enheten av automatiskt. 
Om du vill starta enheten igen kopplar du bort nätsladden och väntar i minst 30 sekunder 
innan du kopplar in den igen.

Tabell 3.1 Temperatursensorer

Tabell 3.2 Strömförsörjningsnivåer

3.9.2 Loggbok

Menyn Loggbok används för att visa en filtrerad historik över systemhändelser.

Loggbokfilter
Ange olika filterkriterier för att söka i en angiven tidsperiod efter olika systemhändelser.

Sensornamn Nedre gräns Övre gräns

Processor 5 °C 100 °C

Luftintag 5 °C 45 °C

Luftutlopp 5 °C 55 °C

Hårddisk nr 1 5 °C 55 °C

Hårddisk nr 2 5 °C 55 °C

Hårddisk nr 3 5 °C 55 °C

Hårddisk nr 4 5 °C 55 °C

Spänningsnivå Nedre gräns Övre gräns

12 volt 10,8 V 13,2 V

5 volt 4,7 V 5,3 V

3,3 Volt 3,1 V 3,5 V
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Bild 3.15 Loggboksmeny – Loggbokfilter

– Ange start- och sluttider.
– Välj vilka systemhändelser som ska visas.
– Loggboksinnehåll – visar det tidigaste och det senaste logginnehåll som finns att tillgå.
– Visa – klicka för att visa resultaten.

Loggboksresultat
Visar Datum, Tid och Händelse-typ för olika systemhändelser. Förhandsgranskning av videon 
för den valda händelsen visas i förekommande fall.

3.10 Händelsehantering
Olika typer av händelser ändrar det sätt som enheten fungerar på. Dessa händelser är:
– en kontaktingångssignal som används på enheten
– rörelseavkänning i en kamerasignal
– en videavbrott för en av kamerorna
– en intern varning från enheten (diskfel, temperaturlarm).
På vilket sätt enheten reagerar på händelser beror på hur den har programmerats.
En händelse kan ändra sättet som enheten fungerar, och om det är ett larm, kan det krävas ett 
svar från användaren.

Bakgrundshändelser
Händelser kan ändra bakgrundsaktiviteter som användaren kanske inte upptäcker. Reaktioner 
från enheten som inte visas för användaren är t.ex. en ändring av inspelningshastigheten, 
aktivering av utgångsreläet och händelseloggning. Enheten kan även konfigureras att starta 
inspelning när en händelse aktiveras eller så kan den ändra hur kamerabilder visas på 
monitorerna utan att användaren behöver göra något.
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3.10.1 Larm
Ett larm kan få enheten att reagera på följande sätt:
– En ljudsignal avges.
– Ett statusmeddelande visas.
– En larmikon visas
– Kanten runt en kameravy ändrar färg och blir röd.

– En larmindikator , rörelseindikator  eller en videoavbrottsindikator  blinkar.

– Indikatorn på knappen  blinkar.
– Ett utgångsrelä aktiveras.
– Monitorernas visningslägen ändras.
– En kontrollerbar kamera kan flyttas till ett fördefinierat läge.
– Inspelningsbeteendet ändras.
– Enheten ändrar det sätt den fungerar på via fördefinierade profiler.

Bekräfta ett larm

Tryck på bekräftelseknappen  för att bekräfta larmet.
– Ljudsignalen tystnar.

– Larm- och -indikatorerna lyser inte längre.
– Larmstatusmeddelandet försvinner.
– Det senast använda visningsläget återställs.

Larmikonerna förblir synliga så länge som ingången som orsakar larmet är aktiv.
Om ett larm inte bekräftas stängs ljudsignalen av efter varaktigheten men larmet måste 
fortfarande bekräftas.
Om den automatiska bekräftelsefunktionen är aktiverad, stängs ljudsignalen och 

larmindikatorerna  och  av efter varaktigheten.
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3.10.2 Kontaktingångar

Om en kontaktingång orsakar ett larm
– Monitorerna A och B kan visa en grupp med förvalda kameror.
– Monitor A: ramen runt de visade kamerabilderna är röd. Larmikonen visas i motsvarande 

kamerabild. Ett larmstatusmeddelande visas.

– Larmljudsignalen ljuder. Larm-  och -indikatorerna blinkar.
– En styrbar kamera kan flyttas till fördefinierade lägen.

3.10.3 Rörelsehändelser

Om en rörelseavkänningssignal orsakar en händelse:
– Monitorerna A och B kan växla över till att visa rörelsehändelserna.
– Rörelseikonen visas i motsvarande kamerabild. Ett larmstatusmeddelande visas.

– Rörelseindikatorn  blinkar på frontpanelen.

3.10.4 Larm om videoavbrott

Om videoförlustsignalen orsakar ett larm:
Monitor A eller B kan ställas in på att visa signalen för videoavbrott.
– Den ena eller båda monitorerna kan ändras till flerbildsvisning. Den förlorade 

kamerasignalen visas som en svart skärmdel tillsammans med meddelandet om förlorad 
video. På monitor A är kanten röd runt den kamera som har videoavbrott. Ett 
larmstatusmeddelande visas.

– Larmljudsignalen ljuder.

– Videoavbrottsindikatorerna  och  blinkar.

Bekräfta ett larm om bortfall av videosignal

Tryck på bekräftelseknappen  för att bekräfta ett larm om videoavbrott.
– Ljudsignalen tystnar.

– Videoavbrottsindikatorerna  och  lyser inte längre.
– Larmstatusmeddelandet försvinner.
– Det senast använda visningsläget återställs.

Om kameran med videoförlust visas fortsätter den svarta skärmdelen och meddelandet om 
videoförlust att visas så länge som videosignal saknas.
Om ett larm inte bekräftas stängs ljudsignalen av efter varaktigheten men larmet måste 
fortfarande bekräftas.
Om den automatiska bekräftelsefunktionen är aktiverad stängs ljudsignalen och 

videoavbrottsindikatorerna  och  av efter dröjstiden.
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