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Snel installeren
Om het apparaat snel bedrijfsklaar te maken, gebruikt u de 
onderstaande aansluitingen en voert u de relevante gegevens 
in het menu Snel installeren in. Het menu Snel installeren 
wordt weergegeven wanneer het apparaat voor het eerst is 
opgestart. Wanneer de relevante gegevens zijn ingevoerd, is 
het apparaat gereed voor gebruik.

Aansluitingen

Primaire aansluitingen
1. Sluit de camera's aan op de BNC-camera-ingangen 

(automatisch afgesloten).
2. Sluit monitor A aan op de BNC-, Y/C- of VGA-uitgang 

(ondersteunt 1280x1024) MON A.
3. Sluit een USB-muis (meegeleverd) aan op een USB-poort.

Optionele aansluitingen
4. Sluit monitor B aan op de BNC-, Y/C- of VGA-uitgang 

(ondersteunt 1024x768) MON B.
5. Sluit tot 16 audiosignalen aan op de RCA-audio-ingangen.
6. Sluit de RCA-audio-uitgang(en) aan op de monitor of op 

een audioversterker.
7. Sluit tot 16 (alarm)ingangen aan via de meegeleverde 25-

pins D-aansluitprintplaat.
8. Sluit tot 4 alarmuitgangen aan via de meegeleverde 25-

pins D-aansluitprintplaat.
9. Sluit de storingsuitgang aan (via de meegeleverde 

aansluitklem).
10. Sluit een IntuiKey-bedieningspaneel aan op de ingang 

KBD In en verbind de klem (meegeleverd met het 
bedieningspaneel) aan op de uitgang KBD Out.

11. Sluit een apparaat voor PTZ-besturing van Bosch aan op 
de BiPhase-poort (via de meegeleverde 15-pins D-
aansluitprintplaat).

12. Sluit een apparaat voor PTZ-besturing van derden aan op 
de RS485-poort (via de meegeleverde 
schroefklemadapter).

13. Sluit uw netwerk aan via de Ethernet-poort.

Inschakelen
Zet alle aangesloten apparatuur aan.
14. Sluit het netsnoer aan op het apparaat.

Eerste gebruik
Het apparaat begint met een multischermweergaven. Het menu 
Snel installeren wordt weergegeven wanneer het apparaat voor 
het eerst wordt gebruikt. Vul de basisinstellingen in op de vier 
tabbladen om het systeem gebruiksklaar te maken. Het 
apparaat begint automatisch met opnemen wanneer het menu 
Snel installeren wordt gesloten.

Navigatie
Gebruik de meegeleverde USB-muis. In plaats hiervan kunt u 
ook de volgende toetsen op het frontpaneel gebruiken:

– Gebruik de Enter-toets  om een submenu of item 
te selecteren.

– Gebruik de pijltoetsen     om 
in een menu of lijst te navigeren.

– Gebruik de Escape-toets  om terug te gaan 
naar het menu of het menu te sluiten.

Menu Snel installeren
Het menu Snel installeren bevat vier tabbladen: Internationaal, 
Tijdschema, Opname, en Netwerk. Met Terug en Volgende kunt 
u van het ene tabblad naar het andere navigeren. Klik op 
Herstel om wijzigingen in het actieve tabblad te annuleren. Klik 
op Sluiten om het menu Snel installeren te sluiten. Wanneer u 
instellingen in Snel installeren wijzigt, worden aangepaste 
instellingen overschreven. 

Internationaal

Tijdschema
Er wordt een grafische weergave getoond van het actieve 
weekschema. Elke kleur staat voor een van de volgende vier 
profielen:
– Geel - Profiel 1, Blauw - Profiel 2, Groen - Profiel 3,

Roze - Profiel 4, Lichtblauw - Profiel 5, Bruin - Profiel 6
Klik op Overschrijven om te beginnen met het aanbrengen van 
wijzigingen.
– Selecteer de dagen waarop de week moet beginnen en 

eindigen.
– Selecteer de tijden waarop werkdagen moeten 

beginnen en eindigen.
– Selecteer de tijden waarop dagen in het weekend 

moeten beginnen en eindigen.
Wanneer instellingen worden gewijzigd, wordt de grafische 
weergave automatisch bijgewerkt.

Opname
Stel voor elk profiel de Resolutie, Kwaliteit en Beeldfrequentie 
in voor Normale opnamen. Stel de Resolutie, Kwaliteit en 
Beeldfrequentie in voor Alarmopnamen en 
Bewegingsopnamen. Dit zijn algemene instellingen voor alle 
vier profielen. Wanneer eerder geavanceerde instellingen zijn 
gewijzigd, klikt u op Overschrijven om ze te vervangen door de 
instellingen van Snel installeren.

Netwerk

Taal Selecteer de gewenste taal voor het menu in 
de lijst.

Tijdzone Selecteer een tijdzone in de lijst.

Tijdnotatie Selecteer emen 12- of 24-uurs tijdnotatie.

Tijd Vul de huidige tijd in.

Datumnotatie Maak een keuze uit drie datumnotaties 
waarin eerst de maand (MM), dag (DD) of 
het jaar (JJJJ) wordt weergegeven.

Datum Vul de huidige datum in.

DVR-naam Voer een DVR-naam in die u wilt 
gebruiken op het netwerk.

DHCP Schakel DHCP in als u IP-adres, 
subnetmasker en standaard gateway 
automatisch wilt laten toewijzen door 
de netwerkserver. De actuele 
waarden worden weergegeven.

IP-adres, 
Subnetmasker, 
Standaardgateway, en 
DNS server

Vul het IP-adres, subnetmasker, 
standaardgateway en het adres van 
de DNS-server in als DHCP is 
uitgeschakeld.

Bandbreedtebeperking Beperk de bandbreedte van het 
netwerk door een waarde tussen 0,1 
en 100 Mbps in te voeren voor de 
maximale bandbreedte.

MAC-adres Het MAC-adres kan niet worden 
gewijzigd.
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Gebruiksaanwijzing

Bedieningselementen frontpaneel

Toetsen
Met de toetsen op het frontpaneel kunnen alle functies 
worden bediend. De pictogrammen op de toetsen verwijzen 
naar hun functie. Wanneer u een inactieve toets indrukt, 
hoort u een piepsignaal.

Pijltoetsen:

Omhoog Omlaag Links Rechts
– naar opties en waarden in menu's navigeren.
– in PTZ-modus kunt u met de pijltoetsen de PTZ-

functies (draaien/kantelen/zoomen) van de 
geselecteerde camera bedienen

– het zichtbare gedeelte van het geselecteerde 
beeld verplaatsen in de digitale zoommodus

 Enter-toets
– een submenu of menuoptie selecteren of 

menukeuzes bevestigen
– wanneer videobeelden in multischerm 

weergegeven worden, wordt het geselecteerde 
deelvenster schermvullend weergegeven

 ESC-toets
– hiermee kunt u naar het vorige niveau gaan of het 

menusysteem afsluiten zonder op te slaan.

 toets Volledig scherm
– hiermee gaat u naar de volledig-schermmodus

 toets Kwadranten
– hiermee gaat u naar de kwadrantenschermmodus
– in de kwadrantenschermmodus kunt u met deze 

toets schakelen tussen de actieve 
kwadrantenschermen

 toets Multischerm
– hiermee gaat u naar de multischermmodus
– in de multischermmodus kunt u met deze toets 

schakelen tussen de actieve 3x3- en 4x4-schermen

 toets Digitale zoom
– inzoomen op het actieve camerabeeld in volledig-

schermmodus

 toets Volgorde
– beelden van camera's één voor één weergeven op 

een volledig scherm of kwadrantenscherm.

 toets OSD
– hiermee kunt u de datum/tijd en camera-

informatie, alleen datum/tijd of geen informatie 
weergeven

 toets Zoeken
– hiermee kunt u een zoekmenu met datum/tijd 

openen om opgenomen beelden te zoeken.

 toets PTZ
– de modus draaien/kantelen of draaien/zoomen 

activeren

 toets Stilzetten
– in de live-modus kunt u met deze toets het 

geselecteerde beeld stilzetten.

 Menutoets
– het menusysteem openen

 toets Help
– hiermee kunt u het Help-systeem weergeven

 toets Dempen
– hiermee kunt u audiobewaking dempen

 toets Openen/Sluiten
– hiermee kunt u de DVD-lade openen en sluiten

 toets Exporteren
– hiermee kunt u het menu Exporteren openen; op 

de toets bevindt zich een indicatielampje

 toets Monitor
– schakelen tussen de bediening van monitor A en B

 toets Bevestigen
– hiermee kunt u een alarmgebeurtenis bevestigen; 

op de toets bevindt zich een indicatielampje

 Cameratoetsen (1-16)
– druk hierop om de ontvangen analoge 

videobeelden weer te geven in volledig-
schermmodus

– druk opnieuw hierop om de ontvangen 
videobeelden van een IP-camera (indien aanwezig) 
weer te geven in volledig-schermmodus

 toets Pauze
– in de afspeelmodus kunt u hiermee het 

afgespeelde beeld stilzetten

 toets Achteruit afspelen
– in de live-modus kun u hiermee het achteruit 

afspelen van opnamen starten voor de 
weergegeven camera' s.

– in de afspeelmodus kunt u met deze toets het 
achteruit afspelen starten of de afspeelsnelheid 
verhogen

– in de pauzemodus kunt u hiermee één frame terug 
gaan

 toets Afspelen
– in de live-modus kunt u hiermee het afspelen 

hervatten vanaf de laatst geselecteerde 
afspeelpositie

– in de modus Pauze of Vooruitspoelen/
Terugspoelen kunt u met deze toets het afspelen 
hervatten

 toets Vooruitspoelen
– in de live-modus kunt u hiermee de beelden van 

één minuut eerder afspelen
– in de afspeelmodus kunt u met deze toets de 

afspeelsnelheid verhogen.
– in de pauzemodus kunt u met deze toets één 

frame vooruit gaan

 toets Stop
– in de afspeelmodus kunt u met deze toets 

terugkeren naar de live-modus




