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Hurtig installation
Du kan hurtigt gøre enheden klar til brug ved at foretage de 
tilslutninger, der er beskrevet nedenfor, og derefter indtaste 
de relevante data i menuen Hurtig installation. Menuen Hurtig 
installation vises, første gang enheden startes. Enheden er 
klar til brug, når de relevante oplysninger er indtastet.

Tilslutninger

Primære tilslutninger
1. Slut kameraerne til BNC-kameraindgangene 

(autoterminerende).
2. Slut skærm A til udgang A, enten BNC, Y/C eller VGA 

(understøtter 1280x1024).
3. Slut USB-musen (medfølger) til en USB-port.

Valgfri tilslutninger
4. Slut skærm B til udgang B, enten BNC, Y/C eller VGA 

(understøtter 1024x768).
5. Slut op til 16 audiosignaler til RCA-audioindgangene.
6. Slut RCA-audioudgangene til skærmen eller en 

audioforstærker.
7. Tilslut op til 16 (alarm)indgange (via det medfølgende 

25-bens D-type stikkort).
8. Tilslut op til 4 alarmudgange (via det medfølgende 25-

bens D-type stikkort).
9. Tilslut fejlfunktionsudgangen (via den medfølgende 

skrueterminaladapter).
10. Slut et Intuikey-tastatur til KBD In-stikket, og slut 

terminatoren (følger med tastaturet) til KBD Out-
stikket.

11. Slut en Bosch-kontrolenhed til panorering/vipning/
zoom til Biphase-porten (via det medfølgende 15-bens 
D-type stikkort).

12. Slut en kontrolenhed til panorering/vipning/zoom fra en 
anden leverandør til RS485-porten (via den 
medfølgende skrueterminaladapter).

13. Slut enheden til netværket via Ethernet-porten.

Tænd udstyret
Tænd alt tilsluttet udstyr.
14. Sæt netledningen i enheden.

Først brug
Enheden starter i multiskærmvisning. Menuen Hurtig 
installation vises, første gang enheden bruges. Udfyld de 
grundlæggende indstillinger på de fire faneblade for at gøre 
enheden klar til brug. Enheden begynder automatisk at 
optage, når menuen Hurtig installation lukkes.

Navigering
Brug den medfølgende USB-mus. Du kan i stedet bruge 
følgende knapper på frontpanelet:

– Brug Enter-knappen  til at vælge en undermenu 
eller et menupunkt.

– Brug pileknapperne     til at 
navigere i en menu eller liste.

– Brug Esc-knappen  til at gå tilbage eller til 
at lukke menuen.

Menuen Hurtig installation
Menuen Hurtig installation har fire faneblade: International, 
Skema, Optagelse og Netværk. Brug Tilbage og Næste til at 
skifte mellem fanebladene. Klik på Fortryd for at annullere 
ændringer, du har foretaget på det aktive faneblad. Klik på 
Luk for at lukke menuen Hurtig installation. Ændring af 
indstillinger i Hurtig installation overskriver tilpassede 
indstillinger. 

International

Skema
Der vises et grafisk billede af det ugeskema, der er aktivt i 
øjeblikket. Hver farve repræsenterer en af de fire profiler, der 
er til rådighed:
– Gul - Profil 1
– Blå - Profil 2
– Grøn - Profil 3
– Pink - Profil 4
Klik på Overskriv for at begynde at foretage ændringer.
– Vælg, hvilken dag ugen skal begynde og slutte med.
– Vælg, hvornår dagen begynder og slutter på hverdage.
– Vælg, hvornår dagen begynder og slutter i weekenden.
Grafikken opdateres automatisk, når indstillingerne ændres.

Optagelse
Vælg Opløsning, Kvalitet og Billedhastighed for 
optagelsestypen Normal for hver profil i tabellen. Vælg 
Opløsning, Kvalitet og Billedhastighed for optagelsestypen 
Alarm og Bevægelse. Indstillingerne er fælles for alle fire 
profiler. Hvis der tidligere er foretaget avancerede 
indstillinger, skal du klikke på Overskriv for at erstatte dem 
med indstillingerne fra Hurtig installation.

Netværk

Sprog Vælg sproget til menuen på listen.

Tidszone Vælg en tidszone på listen.

Tidsformat Vælg enten 12- eller 24-timers 
klokkeslætsformat.

Klokkeslæt Indtast det aktuelle klokkeslæt.

Datoformat Vælg mellem tre datoformater, hvor enten 
måned (MM), dag (DD) eller år (ÅÅÅÅ) vises 
først.

Dato Indtast dags dato.

DVR-navn Indtast et DVR-navn, der skal bruges på 
netværket.

DHCP Aktiver DHCP, hvis IP-adresse, 
undernetmaske og standardgateway 
automatisk skal tildeles af 
netværksserveren. De faktiske værdier 
vises.

IP-adresse, 
Undernetmaske, 
Standardgateway 
og DNS-server

Udfyld IP-adresse og adresse på 
undernetmaske, standardgateway og 
DNS-server, når DHCP er deaktiveret.

Båndbreddegrænse Begræns netværksbåndbredden ved at 
indtaste en værdi mellem 0,1 og 
100 Mbps som båndbreddegrænse.

MAC-adresse MAC-adressen er skrivebeskyttet.
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Betjeningsvejledning

Betjening via frontpanelet

Knapper
Alle funktioner kan styres med knapperne på frontpanelet. 
Funktionerne angives af symboler på knapperne. Hvis der 
trykkes på knapper, der ikke er aktive, høres et bip.

Pileknapper:

Op Ned Venstre Højre
– skifter mellem menupunkter eller værdier i 

menutilstand
– i PTZ-tilstand kan pileknapperne bruges til at styre 

det valgte kameras panorerings-, vipning- og 
zoomfunktion

– flytter det synlige område på det valgte billede i 
digital zoomtilstand

 Enter-knap
– bruges til at vælge en undermenu eller et 

menupunkt og til at bekræfte valg, der er foretaget 
i menuer.

– viser det valgte billedpanel på fuld skærm, når 
video ses i multiskærmvisning

 Esc-knap
– bruges til at gå til det tidligere niveau eller lukke 

menusystemet uden at gemme

 Fuldskærmsknap
– bruges til at skifte til fuldskærmstilstand

 Quad-knap
– bruges til at skifte til quad-tilstand
– i quad-tilstand skiftes mellem de aktiverede quad-

skærme ved tryk på knappen

 Multiskærmknap
– bruges til at skifte til multiskærmtilstand
– i multiskærmtilstand skiftes mellem aktiverede 

3x3 og 4x4 skærme ved tryk på knappen

 Digital zoom-knap
– zoomer ind på den aktive kameravisning i fuld 

skærm

 Sekvensknap
– viser kameraer i rækkefølge i fuldskærmsvisning 

eller quad-visning

 OSD-knap
– tryk på knappen for at få vist dato/klokkeslæt og 

kameraoplysninger, kun dato/klokkeslæt eller 
intet

 Søgeknap
– tryk på knappen for at åbne dato/klokkeslæt-

søgemenuen for at søge efter optagede billeder

 PTZ-knap
– aktiverer enten panorerings/vipningstilstand eller 

panorerings/zoomtilstand

 Frysknap
– tryk på knappen i livetilstand for at fryse det valgte 

billede

 Menuknap
– åbner menusystemet

 Hjælp-knap
– tryk på knappen for at få vist hjælp

 Lyd fra-knap
– tryk på knappen for at slå lyden fra ved 

audioovervågning

 Åbn/luk-knap
– tryk på knappen for at åbne eller lukke DVD-

skuffen

 Eksportknap
– åbner eksportmenuen; knappen har en 

indikatorlampe

 Skærmknap
– flytter kontrollen mellem skærm A og B

 Kvitteringsknap
– bruges til at kvittere for en alarmhændelse; 

knappen har en indikatorlampe

 Kameraknapper (1-16)
– tryk på knappen for at se video i 

fuldskærmsvisning

 Pauseknap
– tryk på knappen i afspilningstilstand for at fryse 

det afspillede billede

 Tilbagespolingsknap
– tryk på knappen i livetilstand for at starte 

afspilning bagud af optagelser fra de viste 
kameraer

– tryk på knappen i afspilningstilstand for at starte 
afspilning bagud eller øge hastigheden for 
afspilningen

– tryk på knappen i pausetilstand for at gå ét billede 
tilbage

 Afspilningsknap
– tryk på knappen i livetilstand for at genoptage 

afspilning fra den sidst valgte afspilningsposition
– tryk på knappen i fremad/tilbagespolingstilstand 

for at genoptage afspilning

 Fremadspolingsknap
– tryk på knappen i livetilstand for at starte 

afspilning fra et minut tidligere
– tryk på knappen i afspilningstilstand for at øge 

hastigheden for fremadgående afspilning
– tryk på knappen i pausetilstand for at gå ét billede 

frem

 Stopknap
– tryk på knappen i afspilningstilstand for at gå 

tilbage til livetilstand




