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Snabbinstallation
För att snabbt få enheten i drift utför du de anslutningar som 
beskrivs nedan och anger sedan tillämpliga data i 
snabbinstallationsmenyn. Snabbinstallationsmenyn visas 
första gången som enheten startas. När du matat in 
erforderlig information kan enheten tas i bruk.

Anslutningar

Primära anslutningar
1. Anslut kamerorna till BNC-kameraingångarna 

(automatiskt terminerande).
2. Anslut monitor A till BNC-, Y/C- eller VGA- (stöder 

1280x1024) -utgången MON A.
3. Anslut USB-musen (följer med) till en USB-port.

Valfria anslutningar
4. Anslut monitor B till BNC-, Y/C- eller VGA- (stöder 

1024x768) -utgången MON B.
5. Anslut upp till 16 ljudsignaler till RCA-ingångarna för 

ljud.
6. Anslut RCA-ljudutgångarna till monitorn eller till en 

ljudförstärkare.
7. Anslut upp till 16 (larm-)ingångar (via det medföljande 

25-poliga kontaktkortet av D-typ).
8. Anslut upp till 4 larmutgångar (via det medföljande 25-

poliga kontaktkortet av D-typ).
9. Anslut felövervakningsutgången (via den medföljande 

skruvterminaladaptern).
10. Anslut ett Intuikey-tangentbord till uttaget KBD In och 

anslut terminatorn (följer med tangentbordet) till 
uttaget KBD Ut.

11. Anslut en Bosch kontrollenhet för panorering/lutning/
zoomning till Biphase-porten (via det medföljande 15-
poliga kontaktkortet av D-typ).

12. Anslut en tredejpartskontrollenhet för panorering/
lutning/zoomning till RS485-porten (via den 
medföljande skruvterminaladaptern).

13. Anslut till nätverket via Ethernet-porten.

Slå på strömmen
Slå på all ansluten utrustning.
14. Anslut nätsladden till enheten.

Den första användningen
Enheten startar med att visa en flerbildsbild. 
Snabbinstallationsmenyn visas första gången som enheten 
startas. Fyll i grundinställningarna under de fyra flikarna för 
att göra enheten driftklar. Enheten börjar omedelbart att 
spela in när snabbinstallationsmenyn stängs.

Navigering
Använd den medföljande USB-musen. Alternativt kan du 
använda följande knappar på frontpanelen:

– Använd Enter-knappen  för att välja en 
undermeny eller en post.

– Använd pilknapparna     när 
du vill förflytta dig i en meny eller i en lista.

– Använd Escape-knappen  när du vill gå 
tillbaka eller avsluta menyn.

Snabbinstallationsmenyn
Snabbinstallationsmenyn innehåller fyra flikar: Internationellt, 
Schema, Inspelning och Nätverk. Navigera i dessa flikar 
genom att använda Tillbaka och Nästa. Klicka på Ångra för 
att avbryta de ändringar som utförts i den aktiva fliken. Klicka 
på Stäng för att avsluta snabbinstallationsmenyn. Om du 
ändrar på snabbinstallationsinställningarna skrivs anpassade 
inställningar över. 

Internationellt

Schema
Grafisk framställning av aktuellt aktivt veckoschema visas. 
Varje färg motsvarar en av fyra möjliga profiler:
– Gul – profil 1
– Blå – profil 2
– Grön – profil 3
– Rosa – profil 4
– Ljusblå - profil 5
– Brun - profil 6
Klicka på Skriv över för att utföra ändringar.
– Välj på vilken dag veckan ska börja och sluta.
– Välj vid vilken tid dagen ska börja och sluta på vardagar.
– Välj vid vilken tid dagen ska börja och sluta på helger.
Den grafiska framställningen ändras automatiskt när 
inställningarna ändras.

Inspelning
Ställ in Upplösning, Kvalitet och Bildrutehastighet för varje 
profil i tabellen. Ställ in Larm, Rörelse, Upplösning, Kvalitet 
och Bildrutehastighet. De här inställningarna är gemensamma 
för alla de fyra profilerna. Om du tidigare har gjort 
avancerade inställningar klickar du på Skriva över för att 
ersätta dem med snabbinstallationsinställningarna.

Nätverk

Språk Välj språk för menyn från listan.

Tidszon Välj en tidszon från listan.

Tidsformat Välj ett 12- eller 24-timmars klockformat.

Tid Fyll i aktuell tid.

Datumformat Välj ett av de tre datumformaten som visar 
antingen månad (MM), dag (DD) eller år 
(ÅÅÅÅ) först.

Datum Fyll i aktuellt datum.

DVR-namn Ange det DVR-namn som ska 
användas i nätverket.

DHCP Ställ in DHCP så att IP-adress, 
subnätmask och standardgateway 
tilldelas automatiskt på 
nätverksservern. De verkliga 
värdena visas.

IP-adress, Subnätmask, 
Standard gateway och 
DNS-server

Fyll i IP-, subnätmask-, standard 
gateway- och DNS-serveradresser 
när DHCP är avaktiverad.

Bandbreddsbegränsning Begränsa nätverkets bandbredd 
genom att ange ett värde mellan 
0,1 och 100 Mbit/s som 
bandbreddsbegränsning.

MAC-adress MAC-adressen kan inte ändras.
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Driftsinstruktioner

Kontroller på frontpanelen

Knappar
Med knapparna på frontpanelen kan du kontrollera alla 
funktioner. Symboler på knapparna visar funktionerna. Om du 
trycker in inaktiva knappar hörs en ljudsignal.

Pilknappar:

Upp Ner Vänster Höger
– flytta mellan menyobjekt eller värden i menyläge
– i PTZ-läge kan pilknapparna användas till att 

kontrollera panorering, lutning eller zoomning för 
vald kamera

– flyttar visningsområdet för den valda bilden i 
digitalt zoomläge

 Knappen Enter
– väljer en undermeny eller ett menyobjekt, eller 

bekräftar menyval
– vald kamerabild visas på helskärm när du visar 

video i flerbildsläge

 Knappen ESC
– tryck på den här knappen om du vill återgå till 

föregående nivå eller lämna menysystemet utan 
att spara.

 Knapp för helskärm
– tryck på den här knappen för att gå till 

helskärmsläge

 Knapp för fyrbildsläge
– tryck på den här knappen för att gå till fyrbildsläge
– i fyrbildsläge trycker du på knappen för att växla 

mellan aktiverade fyrbildsvyer

 Knapp för flerbildsläge
– tryck på den här knappen för att gå till 

flerbildsläget
– i flerbildsläget trycker du på den här knappen för 

att växla mellan de aktiverade vyerna med 3x3 
eller 4x4 bilder

 Knapp för digital zoom
– zoomar in aktiv kamerabild i helskärmsläge

 Sekvensknapp
– visa kameror i sekvens i helskärmsläge eller i 

fyrbildsläge

 Knappen OSD
– tryck in den här knappen för att visa datum/tid 

och kamerainformation, endast datum/tid eller 
ingenting

 Knapp för sökning
– tryck in den här knappen för att öppna sökmenyn 

för datum/tid om du vill söka efter inspelade 
bilder

 Knappen PTZ
– aktiverar antingen läget panorering/lutning eller 

läget panorering/zoomning

 Knapp för frysning av bild
– i direktläge trycker du på den här knappen för att 

frysa vald bild

 Menyknapp
– öppnar menysystemet

 Knappen Hjälp
– tryck på den här knappen för att visa hjälpavsnitt

Knapp för att dämpa ljudet
– tryck på den här knappen för att dämpa 

ljudövervakningen

 Knappen Open/Close
– tryck för att öppna eller stänga DVD-enheten

 Knappen Exportera
– tryck på den här knappen för att öppna menyn 

Exportera; det finns en indikatorlampa på 
knappen

 Monitorknapp
– växlar mellan monitor A och B

 Bekräftelseknapp
– tryck på den här knappen för att bekräfta 

larmhändelser; det finns en indikatorlampa på 
knappen

 Kameraknappar (1-16)
– tryck på de här knapparna för att visa den analoga 

videoingången i helskärmsläge
– tryck igen för att visa en IP-kamera i helskärmsläge 

(om en sådan är ansluten)

 Pausknapp
– i uppspelningsläge trycker du på den här knappen 

för att frysa bilden som visas

 Knapp för uppspelning bakåt
– i direktläge trycker du på den här knappen för att 

starta uppspelning bakåt av inspelningar från de 
visade kamerorna

– i uppspelningsläge trycker du på den här knappen 
för att starta eller öka hastigheten på uppspelning 
bakåt

– i pausläget trycker du på den här knappen för att 
stega en bildruta bakåt

 Knapp för uppspelning
– i direktläge trycker du på den här knappen för att 

återuppta uppspelningen från den senaste 
uppspelningspositionen

– i pausläget eller i lägena för snabbspelning framåt/
bakåt trycker du på den här knappen för att återgå 
till uppspelningen

 Knapp för snabbspelning framåt
– i direktläge trycker du på den här knappen för att 

starta uppspelning från en minut tidigare
– i uppspelningsläge trycker du på den här knappen 

för att öka uppspelningshastigheten framåt
– i pausläge trycker du på den här knappen för att 

stega en bildruta framåt

 Stoppknapp
– i uppspelningsläge trycker du på den här knappen 

för att återgå till direktläge




