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Pika-asennus
Jos haluat saada laitteen nopeasti käyttövalmiiksi, tee 
seuraavat liitännät ja syötä tarvittavat tiedot Pika-asennus-
valikossa. Pika-asennus-valikko tulee näkyviin, kun käynnistät 
laitteen ensimmäistä kertaa. Laite on käyttövalmis, kun olet 
syöttänyt tarvittavat tiedot.

Liitännät

Pääliitännät
1. Liitä kamerat BNC-kameratuloihin (linjapäätteiset).
2. Liitä näyttö A joko BNC-, Y/C- tai VGA-lähtöön 

(1280x1024) MON A.
3. Liitä mukana toimitettava USB-hiiri USB-porttiin.

Valinnaiset liitännät
4. Liitä näyttö B joko BNC-, Y/C- tai VGA-lähtöön 

(1024x768) MON B.
5. Liitä enintään 16 äänisignaalia RCA-äänituloihin.
6. Liitä RCA-äänilähdöt näyttöön tai vahvistimeen.
7. Liitä enintään 16 hälytystuloa (käytä mukana 

toimitettavaa 25-nastaista D-tyypin liitinlevyä).
8. Liitä enintään 4 hälytyslähtöä (käytä mukana 

toimitettavaa 25-nastaista D-tyypin liitinlevyä).
9. Liitä toimintahäiriölähtö (käytä mukana toimitettavaa 

ruuviliitinsovitinta).
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 mukana 
toimitettavaa 15-napaista D-tyypin liitinlevyä).

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

13. Muodosta yhteys verkkoon Ethernet-portin kautta.

Laitteiston käynnistäminen
Käynnistä kaikki järjestelmään kytketyt laitteet.
14. Liitä virtajohto laitteeseen.

Ensimmäinen käyttökerta
Yksikkö käynnistyy monikuvatilassa. Pika-asennus-valikko 
tulee näkyviin, kun käytät laitetta ensimmäistä kertaa. Laite 

on käyttövalmis, kun olet määrittänyt perusasetukset neljään 
välilehteen. Laite aloittaa tallennuksen automaattisesti, kun 
Pika-asennus-valikko suljetaan.

Siirtyminen
Käytä laitteen mukana toimitettavaa USB-hiirtä. Voit 
vaihtoehtoisesti käyttää myös 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, 
Aikataulu, Tallennus ja Tietoverkko. 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

Aikataulu
Parhaillaan aktiivisesta viikkoaikataulusta näytetään graafinen 
esitys. Jokainen väri edustaa yhtä käytettävissä olevasta 
neljästä profiilista:

– Keltainen - Profiili 1
– Sininen - Profiili 2
– Vihreä - Profiili 3
– Vaaleanpunainen - Profiili 4
– Vaaleansininen - Profiili 5
– Ruskea - Profiili 6
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.
Graafinen esitys päivittyy automaattisesti, kun asetuksia 
muutetaan.

Tallennus
Määritä jokaiselle taulukon profiilille normaalitallennuksen 
tarkkuus, laatu ja kuvataajuus. Määritä hälytys- ja 
liikkeentunnistustallennuksen tarkkuus, laatu ja kuvataajuus. 
Nämä ovat yleisasetuksia jokaiselle neljälle profiilille. Jos olet 
aikaisemmin määrittänyt lisäasetuksia, voit korvata ne pika-
asennusasetuksilla napsauttamalla Korvaa-painiketta.

Tietoverkko

Kieli Valitse valikon kieli luettelosta.

Aikavyöhyke Valitse aikavyöhyke luettelosta.

Aikamuoto Valitse joko 12- tai 24-tuntinen kellonajan 
ilmaisumuoto.

Aika Anna oikea kellonaika.

Päivämäärän 
esitysmuoto

Käytettävissä on kolme päivämäärän 
esitysmuotoa. Voit valita, näytetäänkö 
päivämäärässä ensimmäisenä kuukausi (KK), 
päivä (PP) vai vuosi (VVVV).

Pvm Anna oikea päivämäärä.

DVR-nimi Anna DVR-laitteen nimi, jota 
käytetään verkossa.

DHCP Ota DHCP käyttöön, jos haluat, että 
verkkopalvelin määrittää IP-
osoitteen, aliverkon peitteen ja 
oletusyhdyskäytävän 
automaattisesti. Käytössä olevat 
arvot ovat näkyvissä.

IP-osoite, aliverkon 
peite, 
oletusyhdyskäytävä ja 
DNS-palvelin

Määritä IP:n, aliverkon peitteen, 
oletusyhdyskäytävän ja DNS-
palvelimen osoitteet, kun DHCP on 
pois käytöstä.

Kaistanleveyden raja Voit rajoittaa verkon kaistanleveyttä 
määrittämällä rajoitukseksi Mb/s-
arvon 0,1–100.

MAC-osoite MAC-osoitetta ei voi muokata.



Divar XF Käyttöohjeet | fi 16

Bosch Security Systems F.01U.135.430 | v2.5 | 2009.08

Käyttöohjeet

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




