
Bosch Security Systems

Elsődleges csatlakozások
1. Csatlakoztassa a kamerákat a BNC átkötő kamerabemenetekhez* (automatikusan terminált).
2. Az A monitort csatlakoztassa a MON A jelű BNC kimenethez.
Opcionális csatlakozások
3. A B monitort csatlakoztassa a MON B jelű BNC kimenethez.
4. Csatlakoztasson legfeljebb 16 (riasztó) bemenetet a mellékelt 25 pólusú D típusú csatlakozóhoz. 
5. Csatlakoztasson legfeljebb 4 riasztókimeneti relét a mellékelt 25 pólusú D típusú csatlakozóhoz.
6. Csatlakoztasson billentyűzetet a KBD IN aljzathoz.
7. Csatlakoztasson egy forgató/döntő/közelítő vezérlőegységet a mellékelt 15 pólusú D típusú 

csatlakozóhoz.
8. Csatlakoztassa a hálózatot az Ethernet portra, vagy az RS232 csatlakozón keresztül 

csatlakozzon közvetlenül a számítógép soros portjához.
9. Csatlakoztasson egy külső tárolóegységet az 50 tűs nagy sűrűségű SCSI-2 portra. (Belső DVD-

íróval ellátott Divar készülékek esetén: ne vegye le a mellékelt lezáró ellenállást a SCSI 
csatlakozóról, ha nem csatlakoztat lemeztömböt hozzá!)

Beüzemelés
10.Kapcsoljon be minden csatlakoztatott készüléket.
11. Csatlakoztassa a készülékhez a tápkábelt.
Használatbavétel
A készülék első használatakor a Gyorstelepítés menü nyílik meg. A készülék beüzemeléséhez töltse ki az 
alapvető beállításokat. (A Gyorstelepítés menü később is bármikor megnyitható a menürendszer 
Rendszerbeállítások/Gyorstelepítés almenüjéből.)
A menü használata

• A menü megnyitásához nyomja meg az ALT gombot, így belép az alternatív módba, majd nyomja meg a 

menügombot .
• A nyílgombok segítségével lépkedhet a menüben vagy a listában. 

• A választógombbal  jelölhet ki egy almenüt vagy egy menüpontot. 

• Az Esc gombbal  léphet vissza az előző szintre. 

GYORSTELEPÍTÉS

 NYELV A listából válassza ki a menü nyelvét.
 IDŐZÓNA Válasszon időzónát a listából. 
 IDŐFORMÁTUM Válassza vagy a 12 órás, vagy a 24 órás időformátumot.
 IDŐ Adja meg a pontos időt.

 DÁTUMFORMÁTUM
Válasszon dátumformátumot, mely a hónap (HH), nap (NN) vagy az év (ÉÉÉÉ) 
értékét mutatja először.

 DÁTUM Adja meg a pontos dátumot.

 AKTÍV KAMERÁK
A kameragombok megnyomásával aktiválja a kamerákat. Csak az aktivált kamerák 
konfigurálhatók.

 RIASZTÁSMONITOR Válassza ki azt a monitort, melyet a riasztási képek kijelzésére kíván használni.
 FELVÉTELI BEÁLLÍTÁSOK >

   > NAPPALI IDŐSZAK

   > HÉTVÉGE

   > NAPPALI FELVÉTEL 

   > HÉTVÉGI/ÉJSZAKAI FELVÉTEL

   > RIASZTÓBEMENETEK

     ENGEDÉLYEZÉSE

   > RIASZTÓBEMENET FELVÉTELE

   > MOZGÁS ENGEDÉLYEZÉSE

   

   > MOZGÁS FELVÉTELE

   > FELVÉTEL IDŐTARTAMA

Az alapvető felvételi beállítások kitöltéséhez nyissa meg ezt az almenüt.
Határozza meg azokat az időszakokat, amikor a nappali profil aktív. A hétvégi/
éjszakai profil aktív a 24 órás időszak hátralévő részében.
Határozza meg a hétvége napjait (a hétvégi/éjszakai profil egész nap aktív) vagy 
válassza a Nincs lehetőséget, ha a hétvégén is a hétköznapi profilt kívánja használni.
Válassza ki a nappali profilhoz használatos normál felvételi sebességet. 
Válassza ki a hétvégi/éjszakai profilhoz használatos normál felvételi sebességet.
Válassza ki azokat a profilokat, melyek alatt a riasztóbemenetek engedélyezve 
vannak. 
Válassza ki a bemenetek aktiválása esetén használatos felvételi sebességet. 
Válassza ki a profilt és a kamerákat (kameragomb megnyomásával), melyek számára 
a mozgásesemények engedélyezettek. 
Válassza ki a mozgásérzékelés esetén használatos felvételi sebességet.
Becsülje meg a felvételi időtartamot a beállítások és a rendelkezésre álló 
tárolókapacitás alapján.

 HÁLÓZATI BEÁLLÍTÁSOK >

   > DHCP

   > DVR NÉV

   > IP-CÍM

   > ALHÁLÓZATI MASZK

   > ALAPÉRTELMEZETT ÁTJÁRÓ

   > MAC CÍM

   > SÁVSZÉLESSÉG KORLÁT

A hálózati beállítások kitöltéséhez nyissa meg ezt az almenüt. 
Az IP-cím, alhálózati maszk és alapértelmezett átjáró automatikus kiosztását állítsa Igenre.
Adja meg a hálózatban használandó Divar nevet.
Ha a DHCP-t Nemre állította, adja meg az IP-címet, alhálózati maszkot és az 
alapértelmezett átjárót.

A MAC cím csak olvasható.
A hálózati sávszélességet 0 és 100 MBPS érték közötti megadásával 
korlátozhatja.

 TÁROLÁS ÉS KILÉPÉS A beállítások eltárolásához és a menü bezárásához válassza ezt.
 MÉGSE A menüből a változások tárolása nélkül ezzel léphet ki.

Gyorstelepítés
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Bosch Security Systems

Gyors kezelés

Az alternatív funkciók az ALT gomb  majd a kívánt gomb megnyomásával aktiválhatóak. Ha az alternatív 
funkciómód aktív, az ALT gomb alatti jelzőfény világít.

Elsődleges funkciók 
(az ALT gomb alatti jelzőfény nem világít)

Élő gomb - nyomja meg az élőkép megtekintéséhez. 

Keresés gomb - megnyomására megnyílik a keresés menü, ahol a rögzített eseményekre 
kereshet. 

Vissza gomb - élő módban megnyomására a megjelenített kamerák képének visszafelé 
történő lejátszása kezdődik. 

- lejátszás módban a visszatekercselés gyorsítható vele. 
- szünet módban egy képkockát visszaléptet. 

Szünet gomb - élő módban ezzel kimerevíthető a kamera képe. 
- lejátszás módban a kép kimerevítésére szolgál, egy másodpercnél 

hosszabban nyomva tartva a felvételek védelmét vagy archiválását 
kezdeményezheti. 

Lejátszás gomb - élő módban megnyomva a legutóbb választott lejátszási helyzettől folytatja 
a lejátszást. 

- lejátszás módban megnyomva a lejátszás folytatódik.

Gyors előre - élő módban megnyomva a lejátszás egy perccel korábbi időponttól 
kezdődik. 

- lejátszás módban a lejátszási sebesség gyorsítására szolgál.
- szünet módban egy képkockányit léptet előre. 

ACK gomb - riasztás nyugtázására szolgál. 

Osztott képes gomb - megnyomására más elrendezés jelenik meg az �A� monitoron.

ALT gomb - az előlap gombjait váltja normál és alternatív működési módok között (a 
gomb alatt feltüntetve). 

- egy másodpercnél hosszabban nyomva tartva megjelenik a képernyőn a 
súgó. 

1 - 16* Kameragombok - nyomja meg a kamera képének teljes képernyős megtekintéséhez. 
- menü módban kamera kiválasztására vagy szám bevitelére szolgál.
- a jelenlegi kamera gombjának megnyomásával az ATM/POS adatok 

megjelenítését kapcsolhatja ki és be.

* a modelltől függően lehet 6, 9 vagy 16

Alternatív funkciók 
(az ALT gomb alatt a jelzőfény világít) 

F1 gomb - az aktív menüben visszaállítja az alapértékeket. 

F2 gomb - az aktív menü különleges funkciójához rendelve. 

Nyílgombok - menüpontok vagy értékek közötti navigáláshoz.
Balra Fel Le Jobbra

 Választógomb - almenü vagy menüpont kiválasztására vagy menü választásainak tárolására 
szolgál. 

ESC gomb - az előző szintre való visszatéréshez vagy a menürendszerből történő 
kilépéshez.

Menügomb - megnyitja a menürendszert; visszajátszás módban a mozgáskijelzést ki- és 
bekapcsolja.

Mon A gomb - az A monitorhoz rendel gombokat az előlapon. 

Mon B gomb - a B monitorhoz rendel gombokat az előlapon. 

Sorozat gomb - váltakozó kameraképek megtekintése teljes képernyős vagy négyes 
kijelzésnél.

Zoom gomb - ráközelítés az aktív kameraképen (teljes képernyős vagy kiemelt kamera).

Jelzőfények 
A készülék tetején található jelzőfények világítva vagy villogva figyelmeztetnek különböző működési 
körülményekre. 

Felvétel - világít, ha a készülék videót rögzít. 

Hálózat - világít, ha távoli felhasználó csatlakozott a készülékhez. 

Riasztás - villog, ha a készülék riasztást észlel. 

Mozgás - villog, ha a készülék egy kamerajelben mozgást észlel. 

Képvesztés - villog, ha a készülék egy kamerabemeneten képvesztés állapotot észlel.

Tápfeszültség - világít, ha a készülék áram alatt van.
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Divar többfunkciós digitális videofelvevő
(az ábrán belső DVD-íróval ellátott modell látható)


