
Bosch Security Systems

Primære tilslutninger
1. Tilslut kameraerne til BNC kameraindgange* (termineres automatisk).
2. Tilslut skærm A til BNC-udgangen MON A.

Valgfri tilslutninger
3. Tilslut skærm B til BNC-udgangen MON B.
4. Tilslut op til 16 (alarm-) indgange via det medfølgende 25-pol D-type stikkort. 
5. Tilslut op til 4 (alarm-) udgangsrelæer via det medfølgende 25-pol D-type stikkort.
6. Tilslut en tastaturenhed til KBD IN-hunstikket.
7. Tilslut en styringsenhed til drej/vip/zoom via det medfølgende 15-pol D-type stikkort.
8. Opret forbindelse til dit netværk via Ethernet-porten, eller brug RS232-stikket til at tilslutte direkte til 

en seriel port på pc'en.
9. Tilslut en ekstern lagerenhed til SCSI-2 porten med tætsiddende 50 ben stik.  (For Divarer med en 

intern dvd-brænder: Fjern ikke den medfølgende terminator fra SCSI-stikket, med mindre du tilslutter 
et diskarray!)

Tænd
10.Tænd for alt tilsluttet udstyr.
11. Tilslut netledningen til enheden.

Anvendelse første gang
Menuen Hurtig installation åbnes, første gang du bruger enheden. Angiv de grundlæggende 
indstillinger for at gøre enheden funktionsduelig. (Menuen Hurtiginstallation kan åbnes på et senere 
tidspunkt via undermenuerne Systemindstillinger/Hurtig installation i menusystemet.)

Brug af menuen

• For at åbne menuen skal du trykke på ALT-tasten  for at aktivere den alternative tilstand, og derefter 

trykke på menutasten .
• Brug piletasterne til at flytte gennem en menu eller en liste. 

• Brug valgtasten  til at vælge en undermenu eller et menupunkt. 

• Brug escape-tasten  til at gå tilbage. 

HURTIG INSTALLATION

 SPROG Vælg sproget for menuen på listen.

 TIDSZONE Vælg en tidszone på listen. 

 TIDSFORMAT Vælg 12- eller 24-timers format til tidsangivelsen.

 TID Angiv den aktuelle tid.

 DATOFORMAT Vælg et datoformat for at vise enten måned (MM), dag (DD) eller år (ÅÅÅÅ) først.

 DATO Angiv den aktuelle dato.

 AKTIVE KAMERAER
Tryk på kameratasterne for at aktivere kameraerne. Kun aktiverede kameraer vil blive 
konfigureret.

 ALARMSKÆRM Vælg den skærm, som indgangsalarmbillederne skal vises på.

 OPTAGELSESINDSTILLINGER >

> DAGSPERIODE

> WEEKEND

> OPT. DAG

> OPT. WEEKEND/NAT

> AKTIVER ALARMINDGANGE

FOR

> ALARMINDGANGSOPTAGELSE

> AKTIVER BEVÆGELSE FOR

> BEVÆGELSESOPTAGELSE

> CA. OPTAGELSESVARIGHED  

Åbn denne undermenu, så du kan angive de grundlæggende optagelsesindstillinger.
Definer den periode, hvor dagprofilen er aktiv. Weekend/natprofilen er aktiv resten af 
24-timersperioden.
Definer weekend-dagene (weekend-/natprofil aktiv for hel dag) eller vælg ingen, så 
weekenden er det samme som andre ugedage.
Vælg den normale optagelseshastighed, som skal bruges under dagprofilen. 
Vælg den normale optagelseshastighed, som skal bruges under weekend-/natprofilen.
Vælg de profiler, hvorunder alarmindgange aktiveres. 

Vælg den optagelseshastighed, der skal bruges når en indgang aktiveres. 
Vælg den profil og kameraer (tryk på kameratasten), hvorunder bevægelseshændelser 
aktiveres. 
Vælg den optagelseshastighed, der skal bruges når der registreres bevægelse.
Estimat for optagelsesvarigheden baseret på den tilgængelige lagerplads og 
opsætningen.

 NETVÆRKSINDSTILLINGER >

   > DHCP

   > DVR-NAVN

   > IP-ADRESSE

   > UNDERNETMASKE

   > STANDARDGATEWAY

   > MAC-ADRESSE

   > BÅNDBREDDEGRÆNSE

Åbn denne undermenu, så du kan angive de indstillinger, der styrer netværket. 
Sæt til Ja for automatisk tildeling af IP-adresse, undernetmaske og standardgateway.
Indtast det Divar-navn, der skal bruges på netværket.
Angiv IP, undernetmaske og standardgatewayadresser, hvis DHCP er sat til Nej.

MAC-adressen er skrivebeskyttet.
Begræns netværksbåndbredden ved at indtaste en MBPS mellem 0 og 100.

 GEM & AFSLUT Vælg for at gemme indstillingerne og lukke menuen.

 ANNULLER Vælg for at afslutte menuen uden at gemme ændringerne.

Hurtig installationsoversigt
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Bosch Security Systems

Hurtig betjeningsoversigt

De alternative funktioner aktiveres ved først at trykke på ALT-tasten  og derefter på den ønskede tast. Når 
den alternative tastefunktion er aktiv, tændes lampen under ALT-tasten.

Primære funktioner 

(lampen under ALT-tasten er slukket)

Live-tast - tryk for at skifte til livevisning. 

Søgetast - tryk for at åbne en søgemenu og søge efter optagne hændelser. 

Tilbagespolingstast - i livetilstand skal du trykke for at starte baglæns afspilning af 
optagelser for de viste kameraer. 

- i afspilningstilstand skal du trykke for at øge 
tilbagespolingshastigheden. 

- i pausetilstand skal du trykke for at gå ét billede tilbage. 

Pausetast - i livetilstand skal du trykke for at fryse et kamerabillede. 
- i afspilningstilstand skal du trykke for at fryse billedet; tryk i mere 

end ét sekund for at beskytte optagelserne eller arkivere dem. 

Afspilningstast - i livetilstand skal du trykke for at genoptage afspilningen fra den 
senest valgte afspilningsposition. 

- i afspilningstilstand skal du trykke for at genoptage afspilningen.

Fremadspoling - i livetilstand skal du trykke for at starte afspilningen fra ét minut 
tidligere. 

- i afspilningstilstand skal du trykke for at øge afspilningshastigheden.
- i pausetilstand skal du trykke for at gå ét billede frem. 

ACK-tast - tryk for at kvittere for en alarm. 

Flerskærmstast - tryk for at se forskellige skærmvisninger. 

ALT-tast - skifter mellem frontpaneltasternes normale funktion og en alternativ 
funktion (vises under tasten). 

- tryk i mere end ét sekund for at få hjælp på skærmen. 

1 - 16* Kamerataster - tryk for at se en fuldskærmsvisning af kameraets billede. 
- i menutilstand skal du trykke for at vælge kameraet eller indtaste et 

nummer.
- tryk på tasten for det aktuelle kamera for at slå visningen af ATM/

POS-data til og fra.

* kan være 6, 9 eller 16 afhængigt af modellen

Alternative funktioner 

(lampen under ALT-tasten er tændt) 

F1-tast - gendanner standardindstillingerne i den aktive menu. 

F2-tast - er tildelt en bestemt funktion i den aktive menu. 
Piletaster - flyt rundt mellem menupunkter eller værdier.
Venstre Op Ned Højre

 Valgtast - vælger en undermenu eller et menupunkt eller gemmer valg, 
der er foretaget i menuer. 

ESC-tast - tryk for at vende tilbage til det forrige niveau eller for at forlade 
menusystemet.

Menu-tast - åbner menusystemet; i afspilningstilstand skal du trykke her for at 
slå Vis bevægelse til og fra.

Skærm A-tast - tilknytter taster på frontpanelet til skærm A. 

Skærm B-tast - tilknytter taster på frontpanelet til skærm B. 

Sekvenstast - viser kameraer i sekvens i fuld skærm eller quad-størrelse.

Zoomtast - zoomer ind på den aktuelle kameravisning (fuld skærm eller aktivt 
cameo).

Indikatorer

Indikatorerne langs toppen af enheden lyser eller blinker for at gøre dig opmærksom på de forskellige 
driftstilstande. 

Optag - lyser, når enheden optager video. 

Netværk - lyser, når en fjernbruger er tilsluttet enheden. 

Alarm - blinker, når der registreres en alarm. 

Bevægelse - blinker, når der registreres bevægelse i et kamerasignal. 

Tab af videosignal - blinker , når der registreres et tab af videosignal for en kameraindgang.

Strøm - lyser, når der leveres strøm til enheden.

Divar

DA

Divar alsidig digital optager
(billedet viser en model med intern 
dvd-brænder) 


