
Bosch Security Systems

Primaire aansluitingen
1. Sluit de camera's aan op de BNC-doorlusingangen van de camera's (automatisch afgesloten).

2. Sluit monitor A aan op BNC-uitgang MON A.

Optionele aansluitingen
3. Sluit monitor B aan op BNC-uitgang MON B.

4. Sluit tot 16 (alarm)ingangen aan via het meegeleverde 25-polige aansluitbord van het D-type. 

5. Sluit tot 4 uitgangsrelais voor alarmen aan via het meegeleverde 25-polige aansluitbord van het D-type.

6. Sluit een toetsenbord aan op de KBD IN-connector.

7. Sluit een regeleenheid voor kantelen, zwenken en zoomen aan via het meegeleverde 15-polige 
aansluitbord van het D-type.

8. Maak verbinding met uw netwerk via de Ethernet-poort of gebruik de RS232-connector voor directe 
aansluiting op de seriële poort van een pc.

9. Sluit een extern opslagapparaat aan via de smalle 50-pins SCSI-2-poort. (Voor Divars met een 
interne DVD-schrijver: U mag de meegeleverde terminator alleen uit de SCSI-aansluiting verwijderen 
wanneer u een schijfarray wilt aansluiten!)

Inschakelen
10.Zet alle aangesloten apparatuur aan.

11. Sluit het netsnoer aan.

Eerste gebruik
Het menu Snel installeren wordt weergegeven wanneer u het apparaat voor het eerst gebruikt. Vul deze 
basisinstellingen in om het systeem operationeel te maken. (Het menu Snel installeren kan op elk ander 
moment worden geopend via de submenu's Systeeminstellingen/Snel installeren van het menusysteem.)

Menugebruik

• U kunt het menu openen door op ALT  te drukken om de alternatieve modus in te schakelen en 

vervolgens op de menutoets te drukken .

• Gebruik de pijltoetsen om door een menu of lijst te bladeren.  

• Gebruik de selectietoets  om een submenu of optie te selecteren. 

• Gebruik de toets Esc  om terug te gaan. 

SNEL INSTALLEREN

 TAAL Selecteer in de lijst de taal voor het menu

 TIJDZONE Selecteer een tijdzone in de lijst.

 TIJDNOTATIE Selecteer een 12- of 24-uurs tijdnotatie.

 TIJD Vul de huidige tijd in.

 DATUMNOTATIE Selecteer datumnotatie om maand (MM), dag (DD) of jaar (YYYY) eerst te tonen.

 DATUM Vul de huidige datum in.

 ACTIEVE CAM.
Druk op de cameratoetsen om de camera's te activeren. Alleen geactiveerde 
camera's worden geconfigureerd.

 ALARM MONITOR Selecteer de monitor waarop alarmbeelden worden weergegeven.

 OPNAME-INSTELLINGEN >

 > DAGPERIODE

 > WEEKEND

 > OPNAMESNELHEID OVERDAG

 > OPNAMESNELHEID WKND/NACHT

 > ALARMING. INSCH. VOOR

 > OPNAMESNELHEID ALARMING.

 > BEWEGING INSCH. VOOR

 > OPNAMESNELHEID BEWEGING

 > RESTERENDE OPNAMETIJ

Open dit submenu om de basisopname-instellingen in te voeren.
Bepaal de periode wanneer het dagprofiel actief is. Het weekend-/nachtprofiel is 
actief gedurende de resterende tijd van het etmaal.
Bepaal de weekenddagen (weekend-/nachtprofiel de hele dag actief) of selecteer er 
geen, zodat het weekend precies hetzelfde is als de weekdagen.
Selecteer de normale opnamesnelheid voor gebruik tijdens dagprofiel.
Selecteer de normale opnamesnelheid voor gebruik tijdens weekend-/nachtprofiel.
Selecteer de profielen gedurende welke alarmingangen zijn ingeschakeld.
Selecteer een opnamesnelheid voor als een ingang wordt geactiveerd.
Selecteer het profiel en de camera's (druk op de cameratoets) waarvoor 
bewegingsdetectie wordt ingeschakeld.
Selecteer een opnamesnelheid voor als beweging wordt gedetecteerd.
Schatting van opnameduur, gebaseerd op beschikbare opslagcapaciteit en instelling.

 NETWERKINSTELLINGEN >

 > DHCP

 > DVR-NAAM

 > IP-ADRES

 > SUBNETMASKER

 > STANDAARDGATEWAY

 > MAC-ADRES

 > BANDBREEDTEBEPERKING

Open dit submenu om de instellingen op te geven voor het netwerk. 
Selecteer Ja voor autom. toewijzing IP-adres, subnetmasker en standaardgateway.
Voer een Divar-naam in die u wilt gebruiken in het netwerk.
Vul IP-, subnetmasker- en standaardgateway-adres in als DHCP is ingesteld op Nee.

Het MAC-adres is alleen-lezen.
Beperk de bandbreedte van het netwerk door een MBPS tussen 0 en 100 in te voeren.

 INSTALLEREN Selecteer deze optie om de instellingen op te slaan en het menu af te sluiten.

 ANNULEREN Selecteer deze optie om het menu af te sluiten zonder de wijzigingen op te slaan.
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Bosch Security Systems

Snel gebruiken

De alternatieve functies kunnen worden ingeschakeld door eerst op ALT  en vervolgens op de gewenste 
toets te drukken. Wanneer de alternatieve modus actief is, brandt het lampje onder de toets ALT.

Primaire functies 
(lampje onder toets ALT is uit)

Toets Live - Hiermee kunt u de weergave van live-beelden inschakelen. 

Toets Zoeken - Hiermee kunt u een zoekmenu openen waarmee u kunt zoeken naar 
opgenomen gebeurtenissen. 

Toets Terug - In de live-modus kun u hiermee het achteruit afspelen van opgenomen 
beelden starten voor de weergegeven camera's. 

- In de afspeelmodus kunt u hiermee versneld terugspoelen. 
- In de pauzemodus kunt u hiermee één frame terug gaan. 

Toets Pauze - In de live-modus kunt u hiermee het camerabeeld stilzetten. 
- In de afspeelmodus kunt u hiermee het afgespeelde beeld stilzetten. Houd 

deze toets langer dan één seconde ingedrukt om opnames te beveiligen of 
te archiveren. 

Toets Afspelen - In de live-modus kunt u hiermee het afspelen hervatten vanaf de laatst 
geselecteerde weergavepositie. 
In de afspeelmodus kunt u met deze toets het afspelen hervatten.

Toets Snel vooruit - In de live-modus kunt u hiermee de beelden van één minuut eerder afspelen. 
- In de afspeelmodus kunt u hiermee de afspeelsnelheid opvoeren.
- In de pauzemodus kunt u hiermee één frame vooruit gaan. 

Toets ACK - Hiermee kunt u een alarm bevestigen. 

Toets Multischerm - Hiermee kunt u verschillende weergavemodi voor uw monitoren bekijken. 

Toets ALT - Hiermee kunt u overschakelen tussen de normale functie en de 
alternatieve functie van de toetsen op het voorpaneel (wordt onder de 
toets weergegeven). 

- Als u langer dan één seconde op deze toets drukt, wordt helptekst 
weergegeven op het scherm. 

1 - 16* Cameratoetsen - Hiermee u kunt het camerabeeld weergeven op een volledig scherm. 
- In de menumodus kunt u de gewenste camera selecteren door hierop te 

drukken of door een nummer in te voeren.
- Druk op de cameratoets van de geselecteerde camera om de weergave van 

ATM/POS-gegevens in of uit te schakelen.

* kan 6, 9 of 16 zijn, afhankelijk van het model

Alternatieve functies 

(lampje onder toets ALT brandt) 

Toets F1 - Hiermee kunt u de standaardinstellingen herstellen in het actieve menu. 

Toets F2 Deze toets heeft een specifieke functie in het actieve menu. 

Pijltoetsen Hiermee kunt u door menuopties of waarden bladeren.
Links Omhoog Omlaag Rechts

 Selectietoets - Hiermee kunt u een optie uit een submenu of menu selecteren of 

gemaakte keuzes in menu's opslaan. 

Toets ESC - Hiermee kunt u naar het vorige niveau gaan of het menusysteem 

verlaten.

Menutoets - Hiermee kunt u het menusysteem openen. 

Toets Mon A - Hiermee kunt u toetsen op het voorpaneel toewijzen aan monitor A. 

Toets Mon B - Hiermee kunt u toetsen op het voorpaneel toewijzen aan monitor B. 

Toets Sequentie - Hiermee kunt u de camera's één voor één weergeven op een volledig 

scherm of op een kwart scherm.

Toets Zoom - Hiermee kunt u inzoomen op de actieve cameraweergave (volledig 

scherm of actief deelscherm).

Indicatoren

De indicatoren bovenaan het scherm van het apparaat branden en knipperen om u te attenderen op 
verschillende situaties. 

Opname - Deze indicator brandt als het apparaat bezig is met het opnemen van videobeelden. 

Netwerk - Deze indicator brandt als een externe gebruiker is aangesloten op het apparaat.

Alarm - Deze indicator knippert als er een alarm is gedetecteerd. 

Beweging - Deze indicator knippert als een beweging is gedetecteerd in een camerasignaal.

Beeldverlies - Deze indicator knippert als beeldverlies is gedetecteerd voor een camera.

Aan/uit - Deze indicator brand als het apparaat is ingeschakeld.
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