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Gyorstelepítés
Az egység gyors üzembe helyezéséhez hozza létre az itt leírt 
csatlakozásokat, majd írja be a szükséges adatokat a 
gyorstelepítési menübe. 

Csatlakozások
1. Hibrid verzióknál csatlakoztassa a kamerákat a BNC 

Video bemeneti csatlakozókhoz (automatikus lezárású). 
2. Csatlakoztassa az A monitort a MON A jelű CVBS, Y/C 

vagy VGA (1280x1024 felbontású) kimenethez.
3. Csatlakoztassa az USB-egeret egy USB-porthoz.
4. Csatlakoztassa a B monitort a MON B jelű CVBS, Y/C 

vagy VGA (1024x768 felbontású) kimenethez*.
5. Csatlakoztassa a legfeljebb 16 audiojelet az RCA Audió 

be csatlakozókhoz*.
6. Csatlakoztassa az RCA Audió ki csatlakozó(ka)t a 

monitorhoz vagy hangerősítőhöz.
7. Csatlakoztassa a legfeljebb 16 bemenetet a Riasztási be-

/kimenethez a 25 tűs csatlakozótábla segítségével.
8. Csatlakoztassa a legfeljebb 4 riasztási kimenetet a 

Riasztási be-/kimenethez a 25 tűs csatlakozótábla 
segítségével.

9. Csatlakoztassa a hibajelző kimenetet (MAL OUT) a 
csavaros csatlakozóadapter segítségével.

10. Csatlakoztasson egy Intuikey kezelőegységet a KBD be 
aljzatba, és csatlakoztassa (a kezelőegységhez kapott) 
lezárót a KBD ki aljzatba.

11. Csatlakoztasson egy Bosch PTZ vezérlőegységet a 
kétfázisú portra (a 15 tűs D típusú csatlakozótábla 
segítségével).

12. Csatlakoztassa más gyártó PTZ vezérlőegységét az RS485 
portra (a csavaros csatlakozóadapter segítségével).

13. Csatlakoztassa a hálózatot az Ethernet porton keresztül. 
(Egyes változatok rendelkeznek egy Másodlagos 
Ethernet porttal, melyet külön hálózati kapcsolatként 
lehet használni.)

14. Csatlakoztassa az IP-kamerákat a hálózathoz. 

Kapcsolja be az összes csatlakoztatott egységet.
15. Csatlakoztassa a tápkábelt az egységhez.

Első használat
A Gyorstelepítés menü az egység első bekapcsolásakor jelenik 
meg. Adja meg az alapbeállításokat a lapokon az egység 
üzembe helyezéséhez. A Gyorstelepítés menü bezárása után az 
egység automatikusan megkezdi a rögzítést.

Navigálás
Használja az USB-egeret vagy az előlapon lévő gombokat:

– Az Enter  gombbal almenüt vagy elemet jelölhet 
ki.

– A nyílgombok     
segítségével egy menü vagy lista elemei között 
lépkedhet.

– Az Esc  gombbal az előző szintre térhet 
vissza, vagy kikapcsolhatja a menüt.

Gyorstelepítés menü
A Gyorstelepítés menü négy lapot tartalmaz: Nemzetközi, 
Hálózat, Ütemezés és Rögzítés. Ezen lapok között a Vissza és a 
Tovább gombbal navigálhat. Az aktív lapon végrehajtott 
változtatások elvetéséhez kattintson a Visszavonás gombra. A 
Gyorstelepítés menüből való kilépéshez kattintson a Bezárás 
gombra. A Gyorstelepítés beállításai felülírják a testre szabott 
beállításokat. 

Nemzetközi
Nyelv — Jelölje ki a menü nyelvét a listán.
Időzóna — Válassza ki az időzónát a listából.
Időformátum — Válassza ki a 12 órás vagy a 24 órás 
időformátumot.
Időformátum — Írja be az aktuális időt.
Dátumformátum — Válasszon egy dátumformátumot, hogy a 
hónap (MM), nap (DD) vagy az év (YYYY) legyen elől.
Dátum — Írja be az aktuális dátumot.

Ütemezés
A jelenleg aktív heti ütemezés látható. Mindegyik szín egy 
rendelkezésre álló profilt jelez:
A Felülírás gombra kattintva megkezdheti a módosítások 
végrehajtását.
– Jelölje ki a hét kezdő és befejező napját.
– Válassza ki, mikor kezdődik és végződik a nap 

munkanapokon.

– Válassza ki, mikor kezdődik és végződik a nap 
hétvégéken.

A beállítások módosítása után a kijelző automatikusan frissül.

Rögzítés
A táblázat egyes profiljaihoz állítsa be a Normál rögzítés 
felbontását, minőségét és képfrekvenciáját. Állítsa be a 
Riasztás és a Mozgásrögzítés felbontását, minőségét és 
képfrekvenciáját. Ezek a beállítások minden profilra 
érvényesek. Ha előzőleg speciális beállításokat hajtott végre, 
kattintson a Felülírás gombra, ha azokat le akarja cserélni a 
Gyorstelepítés beállításaira.

Hálózat
Töltse ki a hálózatban működő egység viselkedését vezérlő 
beállításokat.

DVR neve — Írjon be egy egyedi DVR nevet hálózati 
használatra.

DHCP—Engedélyezze a DHCP beállítást, ha azt szeretné, hogy a 
hálózati DHCP kiszolgáló automatikusan rendeljen IP-címet, 
alhálózati maszkot és alapértelmezett átjárót az egységhez. Az 
aktuális értékek megjelennek.
IP-címek — Írja be az IP-címeket, amikor a DHCP nem 
engedélyezett.
Alhálózati maszk — Írja be az alhálózati maszkot, amikor a 
DHCP nem engedélyezett.
Alapértelmezett átjáró — Írja be az alapértelmezett átjárót, 
amikor a DHCP nem engedélyezett.
Automatikus DNS-cím—Engedélyezze, hogy a DNS-kiszolgáló 
IP-címének hozzárendelése automatikus legyen. A hozzárendelt 
cím jelenik meg.
DNS-kiszolgáló — Írja be a DNS-kiszolgáló címét, amikor az 
automatikus DNS cím nem engedélyezett.
MAC-cím — A MAC cím csak olvasható.
Csatlakozás — Az elsődleges Ethernet csatlakozás aktuális 
hálózati sebességét mutatja.

Távoli adatfolyam-korlát — Írjon be egy értéket 0 és 
1000 Mbps között, hogy korlátozza a hang- és képátvitel 
rendelkezésére álló hálózati sávszélességet együttesen az 
összes BVC munkaállomásra.
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Kezelési útmutató

Vezérlőelemek az előlapon

Gombok
Az előlapon lévő gombokkal az összes funkció vezérelhető. A 
gombokon szimbólumok jelzik a funkciót. Az inaktív gombok 
megnyomásakor hangjelzés hallható.

Nyílgombok:

Fel Le Balra Jobbra
– menü üzemmódban a menüelemek és az értékek 

közötti mozgás
– PTZ üzemmódban a kijelölt kamera pásztázása, 

döntése és nagyítása
– digitális zoom üzemmódban a kijelölt kép látható 

területének beállítása

 Enter gomb
– almenü vagy menüelem kijelölése, illetve menükön 

a választás jóváhagyása
– a kijelölt képpanel teljes képernyős megjelenítése 

a videók osztott képernyős üzemmódban történő 
megtekintésekor

 ESC gomb
– visszatérés az előző szintre, vagy kilépés a 

menürendszerből mentés nélkül

 Teljes képernyő gomb
– a teljes képernyős üzemmód bekapcsolása

 Négyképes nézet gomb
– a négyképes üzemmód bekapcsolása
– négyképes üzemmódban váltás az engedélyezett 

képernyőnézetek között

 Osztott képes megjelenítés gomb
– osztott képes üzemmód bekapcsolása
– osztott képes üzemmódban váltás az 

engedélyezett 3x3 és 4x4 képernyők között

 Digitális zoom gomb
– az aktív teljes képernyős kamera képének 

nagyítása

 Szekvencia gomb:
– a kamerák megjelenítése sorban egymás után 

teljes képernyős vagy négyképes üzemmódban

 OSD gomb
– a dátum/idő és a kameraadatok, csak a dátum/idő 

megjelenítése, illetve egyik sem

 Keresés gomb
– a dátum és idő szerinti keresés menüjének 

megnyitása rögzített képek kereséséhez

 PTZ gomb
– a pásztázás/döntés vagy a pásztázás/zoom 

üzemmód engedélyezése

 Kimerevítés gomb
– élőképes üzemmódban a kijelölt kép kimerevítése

 Menü gomb
– a menürendszer megnyitása

 Súgó gomb
– a súgó megtekintése

 Némítás gomb
– az audiotartalom némítása

 Nyitás/zárás gomb
– a DVD-tálca kinyitása és bezárása

 Exportálás gomb
– az exportálás menüjének megnyitása; a gombhoz 

kijelző tartozik

 Monitor gomb
– váltás az A és a B monitor vezérlése között

 Nyugtázás gomb
– riasztási esemény nyugtázása; a gombhoz kijelző 

tartozik

 Kamera gombok (1-16)
– az analóg videobemenet teljes képernyős 

megjelenítése
– újbóli megnyomásakor az IP-kamera (ha 

csatlakoztatva van) teljes képernyős megjelenítése

 Szünet gomb
– lejátszás üzemmódban a kép kimerevítése

 Irányváltás gomb
– élőképes üzemmódban a megjelenített kamerák 

felvételeinek fordított irányú lejátszása
– lejátszás üzemmódban a fordított irányú lejátszás 

indítása vagy felgyorsítása
– szünet üzemmódban léptetés visszafelé 

képkockánként

 Lejátszás gomb
– élőképes üzemmódban a lejátszás folytatása az 

utoljára választott lejátszási helytől kezdve
– szünet vagy gyors előre/vissza üzemmódban a 

lejátszás folytatása

 Gyors előre gomb
– élőképes üzemmódban a lejátszás indítása egy 

perccel korábbról
– lejátszás üzemmódban a lejátszás sebességének 

növelése
– szünet üzemmódban léptetés előre 

képkockánként

 Leállítás gomb
– lejátszás üzemmódban visszatérés az élőképes 

üzemmódba

Megjegyzés:
Az IP-kamera számozása a 8 csatornás hibrid modellen 9-cel 
kezdődik, a 16 csatornás hibrid modellen 17-tel. Így egy 16 
csatornás IP-kamerával felszerelt hibrid egységen az 1. 
kameragombbal az 1. számú analóg kamera, újbóli 
megnyomásakor a 17. számú IP-kamera választható ki.


