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Pika-asennus
Jos haluat saada laitteen nopeasti käyttövalmiiksi, tee 
seuraavat liitännät ja syötä tarvittavat tiedot Pika-asennus-
valikossa. 

Liitännät
1. Liitä kamerat hybridiversiossa BNC Video in -liitäntöihin 

(linjapäätteiset). 
2. Liitä näyttö A joko CVBS-, Y/C- tai VGA-lähtöön 

(1280x1024) MON A.
3. Liitä USB-hiiri USB-porttiin.
4. Liitä näyttö B joko CVBS-, Y/C- tai VGA-lähtöön 

(1024x768) MON B*.
5. Liitä enintään 16 äänisignaalia RCA Audio in -liittimiin*.
6. Liitä RCA Audio out -liittimet näyttöön tai vahvistimeen.
7. Liitä enintään 16 tuloa Alarm I/O -liitäntään 25-nastaisen 

liitinlevyn avulla.
8. Liitä enintään 4 hälytyslähtöä Alarm I/O -liitäntään 25-

nastaisen liitinlevyn avulla.
9. Liitä toimintahäiriölähtö (MAL OUT) ruuviliitinsovittimen 

avulla.
10. Liitä Intuikey-näppäimistö KBD in -pistokkeeseen ja pääte 

(toimitetaan näppäimistön mukana) KBD out -
pistokkeeseen.

11. Liitä Boschin panoroinnin/kallistuksen/zoomauksen 
ohjausyksikkö Biphase-porttiin (käytä 15-napaista D-
tyypin liitinlevyä)

12. Liitä muun valmistajan panoroinnin/kallistuksen/
zoomauksen ohjausyksikkö RS485-porttiin (käytä 
ruuviliitinsovitinta).

13. Muodosta yhteys verkkoon Ethernet-portin kautta. 
(Joissakin versioissa on Secondary Ethernet -portti, jota 
voidaan käyttää erillisenä verkkoliitäntänä.)

14. Liitä IP-kamerat verkkoon. 

Käynnistä kaikki järjestelmään kytketyt laitteet.
15. Liitä virtajohto laitteeseen.

Ensimmäinen käyttökerta
Pika-asennus-valikko tulee näkyviin, kun käytät laitetta 
ensimmäistä kertaa. Laite on käyttövalmis, kun olet määrittänyt 
perusasetukset välilehtiin. Laite aloittaa tallennuksen 
automaattisesti, kun Pika-asennus-valikko suljetaan.

Siirtyminen
Käytä USB-hiirtä tai seuraavia etupaneelin näppäimiä:

– Valitse alivalikko tai kohde Enter-näppäimellä .
– Voit liikkua valikossa tai luettelossa nuolinäppäimillä 

   .
– Voit palata takaisin tai poistua valikosta painamalla Esc-

painiketta .

Pika-asennus-valikko
Pika-asennus-valikko sisältää neljä välilehteä: Kansainvälinen, 
Tietoverkko, Aikataulu ja Tallennus. Voit selata välilehtiä Paluu- 
ja Seuraava-painikkeilla. Valitse Kumoa, jos haluat peruuttaa 
aktiivisena olevaan välilehteen tehdyt muutokset. Valitse Sulje, 
jos haluat poistua Pika-asennus-valikosta. Pika-
asennusasetusten muuttaminen korvaa mukautetut asetukset. 

Kansainvälinen
Kieli — Valitse valikon kieli luettelosta.
Aikavyöhyke — Valitse luettelosta aikavyöhyke.
Aikamuoto — Valitse joko 12- tai 24-tuntinen kellonajan 
ilmaisumuoto.
Aikamuoto — Anna oikea kellonaika.
Päivämäärän esitysmuoto — Valitse päivämäärän 
esitysmuoto. Voit valita, näytetäänkö ensimmäisenä kuukausi 
(KK), päivä (PP) vai vuosi (VVVV).
Päivämäärä — Anna oikea päivämäärä.

Aikataulu
Käytössä oleva viikkoaikataulu näytetään. Jokainen väri edustaa 
käytettävissä olevaa profiilia:
Valitse Korvaa, kun haluat tehdä muutoksia.
– Valitse viikon alkamis- ja päättymispäivä.
– Valitse, mihin kellonaikaan päivä alkaa ja päättyy arkisin.
– Valitse, mihin kellonaikaan päivä alkaa ja päättyy 

viikonloppuisin.
Näyttö päivittyy automaattisesti, kun asetuksia muutetaan.

Tallennus
Määritä jokaiselle taulukon profiilille normaalitallennuksen 
tarkkuus, laatu ja kuvataajuus. Määritä hälytys- ja 
liikkeentunnistustallennuksen tarkkuus, laatu ja kuvataajuus. 
Nämä asetukset määritetään kaikille profiileille. Jos 
lisäasetuksia on tehty aiemmin, voit korvata ne pika-
asennusasetuksilla valitsemalla Korvaa.

Tietoverkko
Määritä asetukset, jotka ohjaavat laitteen verkkotoimintaa.

DVR-nimi — Anna yksilöllinen verkossa käytettävä DVR-nimi.

DHCP — Ota DHCP käyttöön, jos haluat, että verkon DHCP-
palvelin määrittää IP-osoitteen, aliverkon peitteen ja 
oletusyhdyskäytävän automaattisesti. Käytössä olevat arvot 
ovat näkyvissä.
IP-osoite — Määritä IP-osoite, jota käytetään, kun DHCP ei 
ole käytössä.
Aliverkon peite — Määritä aliverkon peite, jota käytetään, 
kun DHCP ei ole käytössä.
Oletusyhdyskäytävä — Määritä oletusyhdyskäytävä, jota 
käytetään, kun DHCP ei ole käytössä.
Automaattinen DNS-osoite — Ota automaattinen DNS-osoite 
käyttöön, jotta DNS-palvelimen IP-osoite määritetään 
automaattisesti. Määritetty osoite tulee näkyviin.
DNS-palvelin — Määritä DNS-palvelimen osoite, jota 
käytetään, kun automaattinen DNS-osoite ei ole käytössä.
MAC-osoite — MAC-osoite on vain luku -tyyppiä.
Yhteys — Näyttää ensisijaisen Ethernet-yhteyden nykyisen 
nopeuden.

Etätietovirran rajoitus — Rajoita kaikkien BVC-työasemien 
audio- ja videotoistoon käytettävissä olevaa kaistanleveyttä 
antamalla arvo väliltä 0–1000 Mb/s.
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Käyttöohjeet
Näissä ohjeissa selitetään etupaneelin näppäinten 
käyttötarkoitus. Käytettävissä olevia toimintoja voi rajoittaa 
määrittämällä salasanoja. Joidenkin toimintojen käyttäminen 
saattaa edellyttää, että käytettävissä on ohjelmiston 
käyttöoikeus.
Järjestelmänvalvoja voi käsitellä useampia valikon toimintoja.

Etupaneelin säätimet

Näppäimet
Etupaneelin näppäimet ohjaavat kaikkia toimintoja. Näppäinten 
symbolit osoittavat kyseessä olevat toiminnot. Ei-aktiiviset 
näppäimet antavat äänimerkin, jos niitä painetaan.

Nuolinäppäimet:

Ylös Alas Vasemmalle Oikealle
– valikkokohteiden ja arvojen selaaminen 

valikkotilassa
– valitun kameran panorointi-, kallistus- ja 

zoomaustoimintojen ohjaus PTZ-tilassa
– valitun kuvan näkyvän alueen liikuttaminen 

digitaalisessa zoomaustilassa

 Enter-näppäin
– alivalikon tai valikon kohteiden valinta ja valikoissa 

tehtyjen valintojen vahvistaminen
– valittu pienoiskuva näytetään koko näytön 

kokoisena, kun videokuvaa katsellaan 
monikuvatilassa

 ESC-näppäin
– palaa edelliselle tasolle tai poistu 

valikkojärjestelmästä tallentamatta asetuksia

 Täyskuvanäppäin
– siirry täyskuvatilaan

 Nelikuvanäppäin
– siirry nelikuvatilaan
– nelikuvatilassa voit näppäintä painamalla vaihtaa 

nelikuvasta toiseen

 Monikuvanäppäin
– siirry monikuvatilaan
– monikuvatilassa voit näppäintä painamalla vaihtaa 

3x3- ja 4x4-kuvasta toiseen

 Digitaalisen zoomauksen näppäin
– suurentaa aktiivista koko näytön kokoista 

kamerakuvaa

 Järjestysnäppäin
– näyttää kamerat järjestyksessä täyskuva- tai 

nelikuvatilassa

 OSD-näppäin
– näppäintä painamalla voit määrittää, tarkasteletko 

päivämäärän/ajan ja kameran tietoja, vain 
päivämäärää/aikaa tai et kumpaakaan

 Hakunäppäin
– avaa päivämäärä-/aikahakuvalikon tallennettujen 

kuvien hakua varten

 PTZ-näppäin
– ottaa käyttöön joko panorointi-/kallistus- tai 

panorointi-/zoomaustilan

 Keskeytysnäppäin
– pysäyttää valitun kuvan reaaliaikaisessa tilassa

 Valikkonäppäin
– avaa valikkojärjestelmän

 Ohjenäppäin
– avaa ohjeen

 Mykistysnäppäin
– vaimentaa äänitarkkailun

 Avaus-/sulkemisnäppäin
– avaa tai sulkee DVD-kelkan

 Vientinäppäin
– avaa vientivalikon (näppäimessä on merkkivalo)

 Näyttönäppäin
– vaihto näyttöjen A ja B ohjauksen välillä

 Kuittausnäppäin
– hälytystapahtuman kuittaus (näppäimessä on 

merkkivalo)

 Kameranäppäimet (1-16)
– täyskuvanäyttö analogisesta videotulosta
– painamalla uudelleen näet täyskuvanäytön IP-

kamerasta (jos liitetty)

 Taukonäppäin
– pysäyttää toistokuvan toistotilassa

 Taaksepäin toiston näppäin
– reaaliaikaisen kuvan tilassa käynnistää näytettyjen 

kameroiden tallennusten taaksepäin toiston
– toistotilassa käynnistää taaksepäin toiston tai 

nopeuttaa sitä
– taukotilassa siirtää videokuvaa yhden otoskuvan 

verran taaksepäin

 Toistonäppäin
– reaaliaikaisen kuvan tilassa jatkaa toistoa viimeksi 

valitusta toistokohdasta
– tauko- tai eteenpäin/taaksepäin kelaus -tilassa 

jatkaa toistoa

 Pikakelaus eteenpäin
– reaaliaikaisen kuvan tilassa aloittaa minuuttia 

aikaisemmin tallennetun kuvan toiston
– toistotilassa nopeuttaa toistoa
– taukotilassa siirtää videokuvaa yhden otoskuvan 

verran eteenpäin

 Pysäytysnäppäin
– toistotilassa palauttaa järjestelmän reaaliaikaiseen 

tilaan

Huomautus:
IP-kameroiden numerointi alkaa numerosta 9 (8-kanavaisessa 
hybridimallissa) ja numerosta 17 (16-kanavaisessa 
hybridimallissa). 16-kanavaisessa hybridilaitteessa, jossa on IP-
kameroita, kameranäppäin 1 valitsee siis analogisen kameran 1 
ja uudelleen painettaessa IP-kameran 17.


