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Om detta dokument 

Detta dokument innehåller instruktioner för konfiguration och användning av Vectis 

iX Nätverksvideoinspelare. 

 

 

Detta dokument kan inte omfatta alla möjliga program. Ytterligare användbar 
produktinformation samt applikationsexempel och kompletterande information till 
bruksanvisningarna kan hittas på vår webbplats: http://www.vanderbiltindustries.com/.  

 

Varumärken 

Microsoft är ett registrerat varumärke och Windows är ett varumärke som tillhör 

Microsoft Corporation. 

Alla andra produkt- eller företagsnamn som nämns i detta dokument är 

varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive ägare och 

används endast i syftet identifiering eller beskrivning. 
 

Kontakta oss 

Om du har frågor eller förslag angående produkten eller denna dokumentation, 

vänligen kontakta vårt tekniska kompetenscenter: 

Internet: http://www.vanderbiltindustries.com/  
 

Träningskurser 

Vanderbilt erbjuder träningskurser för alla produkter. 

 

 

Programvaran som medföljer denna produkt innehåller några öppna källor. Du kan få den 
fullständiga motsvarande källkoden från oss. Se guide för öppen källa på CD-skivan 
(OpenSourceGuide\OpenSourceGuide.pdf) eller som ett utskrivet dokument tillsammans 
med bruksanvisningen.  
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1 Säkerhet 
 

1.1 Målgrupp 
 

Anvisningarna i detta dokument är endast avsedda för följande målgrupp: 
 

Målgrupp Kvalifikationer Aktivitet Produktens skick 

Installerare Teknisk utbildning 
för elektriska 
installationer. 

Installerar produkten, 
individuell del av 
produkten eller 
reservdelar. 

Delar av produkten 
är ännu inte 
installerade eller 
behöver bytas ut 
eller ändras. 

 

1.2 Information gällande arbetssäkerhet 
 

 Läs de allmänna säkerhetsföreskrifterna innan du installerar enheten. 

 Spara detta dokument för senare tillfällen. 

 Skicka alltid med detta dokument tillsammans med produkten. 

 Ta hänsyn till alla ytterligare landspecifika, lokala lagar, säkerhetsnormer eller 

föreskrifter om installation, användning och kassering av produkten. 

 Läs dokumentationen på den medföljande produkt-CD:n. 
 

Ansvar enligt krav 

 Anslut inte enheten till leveransnätverket om den är skadad eller om någon del 

fattas. 

 Gör inga ändringar eller modifieringar av utrustningen såvida de inte har 

godkänts av tillverkaren. 

 Använd endast reservdelar och tillbehör som har godkänts av tillverkaren. 
 

Fara för elektriska stötar på öppnad enhet 

 Endast kvalificerad personal bör öppna enheten. 

1.2.1 Transport 

 

 Förvara förpackningsmaterialet för framtida transporter. 

 Utsätt inte enheten för vibrationer eller stötar. 
 

1.2.2 Installation 

 

Radiostörningar med andra enheter i omgivningen / EMC 

 Vectis iX16/32/48 är en klass A-enhet. Den här utrustningen kan orsaka 

störningar i heminstallationer. I det här fallet uppmanas användaren att utföra 

lämpliga åtgärder för att korrigera störningarna. 

  

Skada på grund av att olämplig monteringsplats 

 Observera de miljökrav som rekommenderas av tillverkaren.  

Se avsnitt 3 Tekniska data. 

 Använd inte enheten nära källor med stark elektromagnetisk strålning. 

 Använd inte enheten i dammiga miljöer. 
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 Enheten ska endast användas för tillämpningar inomhus. 

 Utsätt inte enheten för vibrationer eller stötar. 

 Skydda enheten mot fukt. 

 Placera enheten på ett stabilt underlag som kommer att hålla dess vikt. 
 

Skador på enheten på grund av bristande ventilation 

 Blockera inte eller täck ventilationsöppningarna på enheten. För att säkerställa 

tillräcklig ventilation, läs också instruktionerna i denna handbok. 

 Stapla inte flera enheter ovanpå varandra och placera inga föremål på enheten. 
 

Fara för elektriska stötar/brandrisk/skador på enheten på grund av felaktig 

anslutning 

 Anslut enheten till källor med den specificerade spänningen. 

Spänningsförsörjningskrav finns på etiketten. 

 Använd endast enheten med en elkabel som har godkänts i ditt land och 

uppfyller nationella standarder. 

 

1.2.3 Service och underhåll 

 

 Försök inte att underhålla eller modifiera enheten själv. Ö verlåt detta arbete till 

kvalificerad servicepersonal. 
 
 

1.3 Förklaring av skriftliga varningsmeddelanden 
 

Graden av fara indikeras med följande skriftliga varningar. 

 

Varningsord Typ av risk 

FÖ RSIKTIGHET 
Det finns risk för mindre till medelstora personskador eller skador 
på egendom 

VIKTIGT Fel kan uppstå 

 
 

1.4 Förklaring av symbolerna för fara 
 

Farans art anges med symboler. 
 

 
Varning för fara 
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2 Försäkran om överensstämmelse 
 

Denna produkt överensstämmer med kraven i följande standarder: 

2.1 CE 

2.2 FCC 

2.3 EAC och ACMA 
 
 

2.1 CE 
 

 EU-försäkran om överensstämmelse är tillgänglig för ansvariga 

agenturer på följande adress:: 

 
 

Vanderbilt International (IRL) Ltd. 

Clonshaugh Business and Technology Park 

Clonshaugh 

Dublin 17 

Ireland 
 

EU-direktivet 2004/108/EC "Elektromagnetisk kompatibilitet" 

Ö verensstämmelse med EU-direktiv 2004/108/EG har bevisats genom provning 

enligt följande normer: 
 

Vectis iX06 

Emitterad interferens: 
EN 61000-6-3 
EN 55022 klass B 

Störfasthet: EN 50130-4 

 

Vectis iX16/32/48 

Emitterad interferens: 
EN 61000-6-4 
EN 55022 klass A 

Störfasthet: EN 50130-4 

Varning: Detta är en klass A-produkt. I en hemmiljö kan denna produkt orsaka 

radiostörningar, varvid användaren måste vidta lämpliga åtgärder 
 

EU-direktivet 2006/95/EG "Lågspänningsdirektivet" 
 

Ö verensstämmelse med EU-direktiv 2006/95/EG har bevisats genom provning 

enligt följande normer: 
 

Säkerhet: EN 60950-1 

 

- Godkännandet av EMC-immunitet baseras på att alla signalkablar, förutom 

nätverkskabeln är begränsad i längd till högst 3 meter. Nätverkskabeln för 

Vectis iX16/32/48 skall vara skärmad. 
 

- Strömförsörjning: Säkerställ att nätadaptern är stabil och inom angiven 

märkspänning. Använd en oavbruten strömförsörjning (UPS) för att säkerställa 

kontinuerlig funktion vid spänningsfall på växelström. 
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2.2 FCC 
 

FCC-klass A 

Denna enhet har testats och befunnits uppfylla gränserna för en digital 

Klass A-enhet, i enlighet med del 15 av FCC-reglerna. Dessa gränser 

är avsedda för att tillhandahålla ett rimligt skydd mot skadliga störningar när 

utrustningen används i en kommersiell miljö. Denna utrustning genererar, använder 

och kan utstråla radiofrekvent energi och om den inte installeras och används i enlighet 

med bruksanvisningen, kan den orsaka störningar för radiokommunikation. Användning 

av denna utrustning i ett bostadsområde kommer sannolikt att orsaka skadliga 

störningar. I dessa fall måste användaren korrigera störningen på egen bekostnad. 

 

 
 

2.3 EAC och ACMA 
 

Denna enhet har testats och befunnits uppfylla kraven 

för EAC (Eurasian överensstämmelse) och ACMA 

(Australiska kommunikation och mediamyndigheten). 
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3 Tekniska data 
 

Typ Vectis iX06 Vectis iX16/32/48 

 

CPU Intel®  Celeron®  G1620 Processor Intel®  Core™ i5-2400 Processor 

Minne DDR3-1333 4G DDR3-1333 4G 

Operativsystem (OS) Windows 7 Embedded 

Nätverksprotokoll TCP/IP ,UDP, HTTP, HTTPs, SMTP,SNMPv3, DNS, DHCP, NTP, ARP, ICMP, 

FTPc, FTPs, DDNS, RTP (RTCP, RTSP), IGMPv3, UPnP, CIFS, NFS, IEC802.1x 

Watchdog Stöder maskinvaru-watchdog, programvaru-watchdog 

Systemuppdatering Stöd för NVR programuppdatering 

IP-kamera-licens 6 kanaler 16 kanaler, 32 kanaler, 48 kanaler 

Skärmprestanda D1@480fps / 1.3MP@240fps / 

2MP@125fps 

D1 @ 1200fps / 1.3MP@ 780fps / 

2MP@ 425fps 

Inspelning genomströmning Max 72Mbit/s  

(dvs 3MP/25ips per kanal) 

Max 288Mbit/s  

(dvs 3MP/25ips per kanal) 

Inspelningsupplösning D1, 1,3~20 Megapixel 

Video-codec H.264 High Profile, MPEG4, M-JPEG, MxPEG 

Ljud-codec Tvåvägsljud, G.711, G.726, AAC 

Streamingtyp Unicasting, Multicasting 

Onvif stöder Onvif 2.2, Profile-S 

Max intern 

inspelningskapacitet 

2 TB (2 x hårddiskar) 24 TB (6 x hårddiskar), RAID 0, 1, 5, 6 

(tillval) 

 

Maskinvara 

LAN-port Gigabit-Lan (RJ45) x2 

Ethernet 10/100/1000M Automatisk förhandling 

Lokal visning HDMIx1, DVIx1 VGAx1, HDMIx1, DVIx1 

Lokal skärmupplösning 1 920 x 1 200 

Hårddisk SATA-stöd 

Hårddiskplats (fack) Max 2 hårddiskar, totalt 2TB Max 6 hårddiskar, totalt 36TB 

Max lagring per hårddisk 1 TB (2,5") 6 TB (3,5 tum) 

Inkluderad lagringskapacitet 1*1TB (max 2 TB stöds) 6*6TB (max 36 TB stöds) 

RAID-nivå Stöds ej RAID 0, 1, 5, 6 (med tillvalet Raid-

kontrollerkort) 

Stöd för extern lagring iSCSi iSCSi 

USB-port USB 2.0 framsida x2, baksida x2 ; USB 

3.0 baksida x2 

USB 2.0 framsida x2, baksida x4 

Kommunikationsport RS232 x1 ; RS232/422/485 x1 - bakre 

I/O 

RS232 (huvud) x1 - inbyggd I/O 

Ljudport Framsida: MIC-in x1, Hörlurar x1 ; 

Baksida: MIC-in x1, linje ut x1, linje in x1 

Baksida: MIC-in x1, linje ut x1, linje in 

x1 

Globala funktioner 

Konfigurationer Konfigurationer för NVR, kamera, händelse, alarm, enhet, DI/DO etc. 

Behörighet Exportera videoklipp, PTZ-kontroll, livevisning, uppspelning, alarmsök, 

konfiguration, fjärrstyrning av systemet etc. 

Inspelningsläge Heltidsinspelning, inspelning enligt schema, händelse, alarm, rörelseavkänning 

E-karta Mappning av kameror och DI/DO-punkter, mappning-hyperlänk 

PTZ-styrning PTZ-styrning, förinställd punkt, bevakning , digital PTZ 
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Visa mönster 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 12, 13, 16, 18, 24, 25, 36, 48, 64 

Visning ROI (intresseområde), tur 

Videosökning Tid, händelse, alarm 

Synkroniserad uppspelning upp till 6 kanaler upp till 16 kanaler 

Videouppspelning Kontrollpanel för tidsskjutreglage (framåt, bakåt, hastighetsreglering, synk. 

uppspelning) 

Exportera video Exportera video via USB (Stöd för .avi och .ava-format), digital vattenstämpel 

Intelligent sökning (Spela 

upp) 

Saknat objekt (objekt borttaget), främmande objekt (objekt kvarlämnat)  

Intelligent videoanalys 

(realtid) 

E-fence, videorörelseavkänning på alla kanaler 

Personer som räknar endast 1 dedikerad kanal 

Händelselogg Händelseloggar för system, kameror, användare, etc. 

Alarmhändelse / Sök Videoavbrott, sensor utlöst, hårddisk kraschade, systemkrasch, onormala 

transaktioner, E-fence, videorörelseavkänning 

Alarmmeddelande Popup, e-post, DI/DO, utlös inspelning 

Alarm in / Alarm ut Stöd för externa DI/DO-moduler via Modbus-protokoll (Master, slav) 

APP-klient Vectis iX Remote Access (iOS, Android) 

CMS-klient Vectis iX CMS 

Stöder klientnummer 5 CMS länkar per NVR-enhet. 

Max livesession: 40 

Max uppspelningssession: 1 

Max mobil klientströmning (fps): 30 

5 CMS länkar per NVR-enhet. 

Max livesession: 112 

Max uppspelningssession: 16 

Max mobil klientströmning (fps): 140 

POS-licens 8 x POS-licens per NVR ingår 

POS-integration Integrering via POS-redigerare som använder extern POS-Box, 

POS-box kommunicerar med NVR-enheten via nätverket och med POS-maskin 

med DB-9-kontakt, Y-kabel och RS232-protokoll. 

Live-vy Live-vy med transaktionsdata 

Sökning / uppspelning Tid, objekt (nyckelord), pris med transaktionsdata och video 

Onormal transaktion Alarmregel (objekt, värde), alarm-popup, alarmsök 

Miljö /elektronisk/mekanisk 

Spänning 100~240 Vac, 50-60 Hz 

Strömförbrukning 30W 127W 

Drifttemperatur 0°C ~ 35°C (32°F ~ 95°F) 0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F) 

Mått 200(B)x73(H)x253(D)mm (med bakre 

skruvarna),  

200(B)x73(H)x242(D)mm (utan bakre 

skruvarna) 

430(B)x98(H)x550(D)mm (med botten 

fötter), 

430(B)x90(H)x550(D)mm (utan botten 

fötter) 

Nettovikt 1,86 kg 9,28 kg 

Chassifärg Silverfärgad Silverfärgad 

Minimum systemkrav 

Gratis RAS-programvara CPU: Intel Pentium Dual Core 2,4 GHz eller högre 

RAM: minst 2048 MB 

Operativsystem: Windows XP SP2 och Windows XP SP3 

Bildskärm: Grafikkort nVidia chipset, DirectX3D-stöd, minsta upplösning 

1280x1024, rekommenderad upplösning 1680x1050.) 

Ledigt hårddiskutrymme: 1GB ledigt hårddiskutrymme eller mer rekommenderas 
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4 Information för beställning 
 

 

Artikelnummer Typ Benämning Vikt* 

V54569-C104-A100 Vectis iX06-1TB NVR  Vectis iX06-1TB NVR, 6 kanaler, H.264, max 72Mb/s 3,62 kg 

V54569-C105-A100 Vectis iX16-4TB NVR  Vectis iX16-4TB NVR, 16 kanaler, H.264, max 288Mb/s 15,79 kg 

V54569-C106-A100 Vectis iX32-8TB NVR Vectis iX32-8TB NVR, 32 kanaler, H.264, max 288Mb/s 17,04 kg 

V54569-C107-A100 Vectis iX48-18TB NVR Vectis iX48-18TB NVR, 48 kanaler, H.264, max 288Mb/s 18,2 kg 

V54569-C105-A200 Vectis iX16-0TB NVR Vectis iX16-0TB NVR, 16 kanaler, H.264, max 288Mb/s 14,54 kg 

V54569-C106-A200 Vectis iX32-0TB NVR Vectis iX32-18TB NVR, 32 kanaler, H.264, max 288Mb/s 14,54 kg 

V54569-C107-A200 Vectis iX48-0TB NVR Vectis iX48-18TB NVR, 48 kanaler, H.264, max 288Mb/s 14,54 kg 

V54569-B101-A100 Vectis iX RAID Card Vectis iX RAID intern RAID-kort 680 g 

* Enhet inkl. emballage, tillbehör som ingår i leveransen och dokumentation. 

 

Artikelnummer Typ Benämning Vikt* 

V54569-P101-A100 Vectis iX08 NVS Vectis iX08 NVS, programvara 8 kanaler, H.264 750 g 

V54569-P102-A100 Vectis iX16 NVS Vectis iX16 NVS, programvara 16 kanaler, H.264 750 g 

V54569-P103-A100 Vectis iX32 NVS Vectis iX32 NVS, programvara 32 kanaler, H.264 750 g 

V54569-P104-A100 Vectis iX48 NVS Vectis iX48 NVS, programvara 48 kanaler, H.264 750 g 

V54569-P105-A100 Vectis iX64 NVS Vectis iX64 NVS, programvara 64 kanaler, H.264 750 g 

 
 
Programvara för central hantering Vectis iX CMS 

För fjärrstyrning och visning av Vectis iX NVR och Vectis iX NVS, Vectis iX-sortimentet innefattar en CMS-programvara för 
central hantering som stöder applicering på en eller flera platser. För ytterligare information, se separat CMS-datablad. 

 

Artikelnummer Typ Benämning Vikt* 

V54569-P107-A100 Vectis iX128 CMS Vectis iX128 CMS, Mgmt SW 128 kanaler 750 g 

V54569-P108-A100 Vectis iXUN CMS Vectis iXUN CMS, Mgmt SW 600 kanaler 750 g 

* Enhet inkl. emballage, tillbehör som ingår i leveransen och dokumentation. 

Ytterligare produkter och tillbehör hittar du på Internet: http://www.vanderbiltindustries.com/ 

http://www.vanderbiltindustries.com/
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5 Förpackningens innehåll 
 

Vectis iX06 NVR 

 Vectis-enhet 

 Strömkabel 

 90 W nätadapter 

 HD-skruvar 

 Produkt-CD 

 Bruksanvisning 
 
 

Vectis iX16/32/48 NVR 

 Vectis-enhet 

 Strömkabel 

 HD-skruvar 

 Sats med rackmonteringshandtag 

 Produkt-CD 

 Bruksanvisning 
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6 Systemarkitektur 
 

I detta kapitel visas diagram över möjlig systemarkitektur med en Vectis enhet: 
 
 

Vectis iX06 

 

 
 

 

 
Vectis iX16/32/48 
 

 
 

 För Vectis iX16/32/48, välj 2 bildskärmsutgångar av 3. 

 Nätverksanslutningskabel mellan NVR och Giga-omkopplare måste vara CAT 

5E eller högre. 



Installera maskinvaran 

©  Vanderbilt 2016 10 

 
 

7 Installera maskinvaran 
 

Det här avsnittet kommer att gå igenom systemets maskinvara, inklusive 

nödvändig I/O-anslutning och detaljerad installation av hårddisk(ar). 

7.1 Installera hårddisk 

7.2 Ansluta I/O 
 

7.1 Installera hårddisk 
 

Inspelning av data är en av de viktigaste delarna i säkerhetsövervakning och en 

hårddisk är en av de viktigaste komponenterna för att säkert lagra inspelningen. 

Följ guiden nedan för att installera en hårddisk i systemet. 

7.1.1 Hårddiskkrav 

7.1.2 Installera hårddisk(ar) för Vectis iX06 

7.1.3 Installera hårddisk(ar) för Vectis iX16/32/48 

7.1.4 Initiera hårddisk 
 

7.1.1 Hårddiskkrav 

 

Det rekommenderas att alltid använda Vanderbilt-certifierade hårddiskar. Lista på 

certifierade hårddiskar finns på: 

http://www.vanderbiltindustries.com/  
 

 

Vanderbilt garanterar inte systemets prestanda och stabilitet om en 
hårddiskmodell som inte är certifierad av Vanderbilt används. 

 
  

http://www.vanderbiltindustries.com/
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7.1.2 Installera hårddisk(ar) för Vectis iX06 

 

1. Se bilden nedan. Lossa de två skruvarna och dra bort luckan från systemet. 
 

 
2. När luckan är borta blir insidan av systemet synlig. Två hårddiskfack är 

tillgängliga i systemet, ett är större och det andra mindre. 
 

 
  

Större fack Mindre fack 
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3. Se bilden nedan. Lossa och ta bort de 4 skruvarna. Avlägsna hårddiskfacken 

från systemet. 

 
 
 

4. Placera en hårddisk i det lilla hårddiskfacket. Se till att dess SATA-kontakt är 

placerad som bilden nedan visar: 

 
  

SATA-kontakt 
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5. Se bilden nedan. Skruva fast 2 skruvar på varje sida av hårddiskfacket för att 

fixera hårddisken på plats, totalt 4 skruvar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

6. Placera en annan hårddisk i det större facket. Se till att dess SATA-kontakt är 

placerad som markeras i bilden nedan. 
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7. Se bilden nedan. Skruva fast 4 skruvar för att fixera hårddisken på plats. 

 
 
 

8. Sätt tillbaka det större hårddiskfacket i systemet. Anslut SATA-kabeln och 

strömkabeln till hårddisken. 
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SV 

 

 
 
 

 

9. Sätt tillbaka det mindre hårddiskfacket i systemet. Anslut SATA-kabeln och 

strömkabeln till hårddisken. 

 
 

10. Se bilden nedan. Skruva fast de 4 skruvarna för att fixera hårddiskfacken på 

plats. 

 
 

11. Sätt tillbaka luckan på systemet. 
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7.1.3 Installera hårddisk(ar) för Vectis iX16/32/48 

 

1. Se bilderna nedan. Lossa och ta bort 2 skruvar från varje sida av systemet, 

totalt 4 skruvar. 
 

 

 
 

2. Ta bort luckan från systemet. 
 

Insidan av systemet blir då synligt. Det finns två hårddiskrack. 
 
 

3. Se bilderna nedan. Lossa och ta bort de 4 skruvarna som fixerar ett 

hårddisställ. Ta bort stället från systemet. 
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SV 

 

 
 
 

 

 
 
 
 

4. Se bilden nedan. Ett hårddiskställ har 3 fack. Skjut in hårddisken(arna) i de 

lediga facken och fixera hårddisken(arna) på plats genom att skruva i 

skruvarna. 

 
 
 

5. Sätt tillbaka de båda hårddiskställen i systemet och anslut hårddisken(arna) 

med SATA- och strömkablarna. 
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Efter att hårddisken(arna) är installerad(e), ser det ut som på bilderna nedan.  

 

 
 
 

6. Sätt tillbaka systemets lucka. 
  



Installera maskinvaran 

©  Vanderbilt 2016 19 

 
 

 

 
 
 

 

SV 

 

 
 
 

 

7.1.4 Initiera hårddisk 

 

De nyligen tillagda hårddisk(arna) måste initieras innan volym(er) kan skapas. 

 

1. På skrivbordet i Windows, högerklicka på ikonen Den här datorn . 
 

En snabbmeny öppnas. 

 
 

2. I snabbmenyn som öppnas klickar du på Hantera. 
 

Fönstret Datorhantering öppnas. 
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3. På den vänstra rutan i fönstret Datorhantering finns trädet Datorhantering 

(lokal), dubbelklicka på Lagring. 
 

 
 
 

En rullgardinslista öppnas. 

 
 
 

4. Från rullgardinslistan klickar du på Diskhantering. 
 

Den högra rutan visar sedan de lokala hårddiskarna som upptäckts. EN "icke-

initierad" hårddisk visas med ett stopptecken  på den. 
 

 

Disk 1 

 
  

Rullgardinslist(an/orna) 

Dubbelklicka 

Trädet 
Datorhantering 
(lokal) 

 

EN "icke-initierad" hårddisk 
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SV 

 

 
 
 

 

5. Högerklicka på en "icke-initierad" hårddisk.  
 

En snabbmeny öppnas. 

 
 
 

6. Klicka på Initiera disk. 
 

Fönstret Initiera disk öppnas. 

 
 

7. Välj hårddisk(en/arna) som ska initieras. Klicka sedan på knappen OK. 

 
 

 
För hårddiskar större än 2TB, välj GPT istället för MBR vid initiering. 

 

Den valda hårddisk(en/arna) blir sedan initierade och ändrar status till 

"Online". 
  

Välj en hårddisk för 
att initiera den. 
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7.2 Ansluta I/O 
 

Detta avsnitt kommer att bekanta dig med systemets externa I/O-portar och 

beskriva nödvändig I/O-anslutning för systemet. 

7.2.1 Vectis iX06 

0  

Vectis iX16/32/48 
 

7.2.1 Vectis iX06 

 

Vectis iX06 baksida 

 

1. USB-port: Anslut ett tangentbord till en av USB-portarna. 

2. USB-port: Anslut en mus till en av USB-portarna. 

3. DVI- och HDMI-
portar: 

Anslut en bildskärm till en DVI- eller HDMI-port. 

4. Strömkontakt: Anslut strömkabeln till uttaget. 

5. LAN-port: Anslut en CAT-6 UTP-kabel till RJ-45-Gigabit LAN-
porten och anslut den andra änden av kabeln till en 
omkopplare som ansluter till kameranätverket. 

6. Linjeutgångsport: Anslut en högtalare till den här porten om det behövs. 

 
Vectis iX06 framsida 

 

7. Strömknapp: Tryck på den här strömknappen för att starta systemet. 
Observera: Om du ansluter systemet till strömförsörjningen 
kommer systemet att slås på automatiskt. 

 

 

- Vanderbilt inte kommer att vara ansvarigt för något fel på 

systemet om kunden installerar icke-certifierade program från 

tredjepart i systemet. 

- Vectis iX06-serien stöder avkodningsupplösning från D1 upp till 

20M 

7 
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SV 

 

 
 
 

 

- Koppla ifrån eventuella USB-enheter förutom tangentbordet och 

musen innan systemet startas. 

 

7.2.2 Vectis iX16/32/48 

 

 
 

1. USB-port: Anslut ett tangentbord till en av USB-portarna. 

2. USB-port: Anslut en mus till en av USB-portarna. 

3. VGA-/DVI-/HDMI-portar: Anslut en bildskärm till antingen en VGA-, DVI- eller 
HDMI-porten. 

4. Strömkontakt: Anslut strömkabeln till uttaget. 

5. LAN-port: Anslut en CAT-6 UTP-kabel till RJ-45-Gigabit LAN-
porten och anslut den andra änden av kabeln till en 
omkopplare som ansluter till kameranätverket. 

6. Linjeutgångsport: Anslut en högtalare till den här porten om det 
behövs. 

7. RS232-port Anslut en RS232-kabeln för dataanslutning 

   

  
 

8. Strömknapp: Tryck på den här strömknappen för att starta systemet. 
Observera: Om du ansluter systemet till 
strömförsörjningen kommer systemet att slås på 
automatiskt. 
 

 

- Vanderbilt inte kommer att vara ansvarigt för något fel på systemet 

om kunden installerar icke-certifierade program från tredjepart i 

systemet. 

- Vectis iX16/32/48-serien stöder avkodningsupplösning från D1 upp 

till 20M. 

- Koppla ifrån eventuella USB-enheter förutom tangentbordet och 

musen innan systemet startas. 

Vectis iX16/32/48 framsida 

Vectis iX16/32/48 baksida 
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8 Konfigurera systemet 
 

För att sätta igång systemet kommer detta kapitel att guida dig till nödvändig 

systemkonfiguration som omfattar följande: 

8.1  Konfigurera datum, tid och tidszon 

8.2  Konfigurera nätverk 

8.3  Konfigurera skärmupplösning 
 
 

8.1 Konfigurera datum, tid och tidszon 
 

Följ guiden nedan för att konfigurera systemets datum, tid och tidszon. 

 
1. I Windows, klicka på Start  | Kontrollpanelen | Datum och tid. 

ELLER 

I Windows, klicka på Start  | Kontrollpanelen | Klocka, Språk och region | 

Datum och tid. 
 

Fönstret Datum och tid öppnas. 
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SV 

 

 
 
 

 

2. Klicka på Ändra tidszon… och ställ in tidszonen för din region. 

OCH 

Klicka på Ändra datum och tid… och ställ in datum och tid för din region. 

 
Ställ in tidszonen för din region i Tidszoninställningar. 

 

 

 
Och ställ in datum och tid för din plats i Inställningar för datum och tid. 
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3. Ö ppna fönstret Datum och tid igen. Klicka på fliken Internettid. 

 
 

Fliken Internettid visas. 

 
  

Klicka 
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SV 

 

 
 
 

 

4. Klicka på knappen Ä ndra inställningar. 
 

Fönstret Inställningar för Internettid öppnas. 

 
 

5. Klicka på nedåtpilen  för att öppna Server-listan. Välj önskad 

Internettidsserver och klicka på Uppdatera nu. 
 

Operativsystemet fortsätter sedan att synkronisera systemtiden med den 

valda Internettidsservern. 
 
 

6. Klicka på OK för att spara ändringarna och avsluta inställningen. 
 

 

Internetanslutning måste finnas tillgänglig för att synkronisera med en 
Internettidsserver. Det är dock inte rekommenderat att göra det eftersom ett 
system utan skydd riskerar att skadas genom Internet. 

 
  

Klicka 
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8.2 Konfigurera nätverk 
 

Följ guiden nedan för att konfigurera nätverksparametrarna, såsom IP-adress och 

nätmask.  

 
1. I Windows, klicka på Start | Kontrollpanelen | Nätverk och delningscenter | 

Ä ndra inställningar för nätverkskort. 

ELLER 

I Windows, klicka på Start | Kontrollpanelen | Nätverk och internet | 

Nätverk och delningscenter | Ä ndra inställningar fö r nätverksadapter. 
 

Fönstret Nätverksanslutningar öppnas. 

 
 
 

2. Högerklicka på den anslutning som är aktiv. 
 

En snabbmeny öppnas. 

 
  

Högerklicka på den 
anslutning som är aktiv. 
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SV 

 

 
 
 

 

3. Klicka på Egenskaper i snabbmenyn. 
 

Dialogrutan Egenskaper för [namn på anslutningen] öppnas. 

 
 
 

4. I dialogrutan, klicka på Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4). 
 

Det väljs sedan genom att markeras. 

 
  

 Klicka på. 

Det väljs genom att 
markeras. 
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5. Klicka på knappen Egenskaper. 
 

Fönstret Egenskaper för Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) öppnas. 

 
 
 

6. I dialogrutan Allmänt, ställ in önskad IP-adress och nätmask. Tryck sedan på 

OK för att avsluta inställningen. 
 

 

Innan du genomför nätverkskonfigurationen, kontrollera att nätverket är redo. 
Om nätverket inte är tillgängligt kontaktar du nätverksadministratören för att få 
ytterligare hjälp. 
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SV 

 

 
 
 

 

8.3 Konfigurera skärmupplösning 
 

Följ guiden nedan för att konfigurera skärmens upplösning:  
 

1. I Windows, klicka på Start | Kontrollpanelen | Bildskärm | Ä ndra upplösning. 

ELLER 

I Windows, klicka på Start | Kontrollpanelen | Utseende och anpassning | 

Bildskärm | Ä ndra upplösning. 
 

Fönstret Bildskärmsupplösning öppnas 

 
 

2. Klicka på nedåtpilen i rutan Upplösning för att öppna listan. Välj 1680 x 

1050 (rekommenderat). 
 
 

3. Klicka på knappen Verkställ för att verkställa ändringen 

ELLER 

Klicka på OK för att tillämpa ändringarna och avsluta inställningen. 

 

 
Den lägsta skärmupplösningen som stöds är 1280 x 1024. 

 

  

Välj rekommenderad 
upplösning. 
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9 Konfigurera programvaran 
 

NVR-hanterare, en förinstallerad programvara som medföljer systemet används 

för att leverera övervakning till dig. Följ guiden nedan för att ange grundläggande 

parametrar för att programvaran ska fungera. 

9.1 Skapa inspelningsvolymer 

9.2 Lägga till kameror automatiskt 

9.3 Aktivera rörelseinspelning 
 
 

9.1 Skapa inspelningsvolymer 
 

När en lokal hårddisk har initierats som beskrivs i 7.1.4 Initiera hårddisk, kan en 

lagringsvolym läggas till. Systemet använder SCM (Storage Configuration 

Manager) för att göra detta. Följ guiden nedan för att skapa en volym för 

systemets lagring. 

 
1. På Windows-skrivbordet, dubbelklicka på SCM-ikonen. 

ELLER 

I Windows, klicka på Start | Alla program | Vanderbilt | Vectis iX NVR | 

Storage Configuration Manager. 
 

Fönstret Inloggning öppnas. 

 
 

2. Ange "admin" (standard) i fältet Användarnamn och ange "admin" 

(standardlösenordet) i fältet Lösenord. Klicka sedan på Logga in. 

3. (Obs både användarnamn och lösenord är skiftlägeskänsliga.) 
 

SCM öppnas. 
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SV 

 

 
 
 

 

4. Tryck på knappen med plustecknet  i den vänstra panelen. 
 

Dialogrutan Bekräfta öppnas. 

 
 

5. Välj Med HD. 
 

Fönstret Ny volym öppnas. 
 
 

6. I fältet Volymnamn, ange namnet på volymen. I rutan Tillgängliga 

hårddiskar, klicka på hårddisk(en/arna) som ska läggas till. Klicka sedan på 

knappen . 

 
 

Den valda hårddisk(en/arna) listas sedan i rutan Hårddiskar i volym på 

höger sida. 

 
  

Klicka 

Klicka på 
hårddisk(en/arna) 
som ska lägga till. 

 

Ange namnet på 
volymen. 

Klicka 

Den valda 
hårddisk(en/arna) 
listas sedan i rutan 
Hårddiskar i volym 
på höger sida. 
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7. Klicka på Lägg till i lista för att placera volymen i kö för formatering. 
 
 

8. Klicka på knappen Skapa. 
 

Fönstret Bekräfta öppnas som visar varningsmeddelandet "Skapa volym 

kommer att allokera om din hårddisk och du kommer att förlora aktuella data 

på disken. Ä r du säker på att du vill fortsätta med dessa jobb?" 

 
 
 

9. Klicka på Ja för att fortsätta. 
 

Systemet visar förloppet för volymen som skapas på skärmen. 

 
 

Det tar en stund att skapa en volym. När förloppet är klart kommer rutan att 

stängas och SCM kommer att visa "Volym skapades" i loggrutan. 

 
 

  
Loggrutan visar  

"Volym skapades". 
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9.2 Lägga till kameror automatiskt 
 

Det förlitar sig på NVR-hanteraren att lägga till kameror till ditt nätverk. Detta 

avsnitt kommer att guida dig genom följande: 
 

1. för att automatiskt lägga till kameror till ditt nätverk 

2. för att aktivera den nya kameran att spela in videor 

3. för att allokera lagring av inspelade videor 
 

9.2.1 Starta NVR-hanteraren 

 

För att starta NVR-hanteraren: 
 

1. På Windows-skrivbordet, dubbelklicka på ikonen Vectis iX NVR Manager. 

ELLER 

I Windows, klicka på Start | Alla program | Vanderbilt | Vectis iX NVR | 

Vectis iX NVR Manager. 
 

Fönstret Inloggning öppnas. 

 
 

2. Ange "admin" (standard) i fältet Användarnamn och ange "admin" 

(standardlösenordet) i fältet Lösenord. Klicka sedan på knappen Logga in. 

(Om ett fysiskt tangentbord inte är tillgängligt, klicka på ikonen  för att 

öppna ett tangentbord på skärmen för inmatning av text.) 
 

Programvaran öppnas sedan i Visningsläge (standardläget). 
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9.2.2 Börja lägga till kameror 

 

För att lägga till kameror: 
 

1. Starta NVR-hanteraren som beskrivs i 9.2.1 Starta NVR-hanteraren. 
 

NVR-hanteraren öppnas. 

 
 

2. Hitta de fyra lägesikonerna i programvarans verktygsfält. 

 
Lägesikonerna 

 

3. Klicka på ikonen . 
 

NVR-hanteraren övergår till Konfigurationsläge. 
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4. I Konfigurationsläge, hitta rutan till vänster och klicka på fliken Enhet.  
 

Enhet
 

 

Fliken Enhet öppnas sedan i den vänstra rutan. 

 
 

5. I fliken Enhet, klicka på knappen med plustecknet .  
 

Ett NVR-hanterare-fönster öppnas.  

 
 

6. Klicka på Automatisk identifiering. 
 

Fönstret Automatisk identifiering öppnas.

 
  

Fliken Enhet öppnas 
i den vänstra rutan. 

Klicka 

Fliken Enhet öppnas i 
den vänstra rutan. 
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7. Klicka på nedåtpilen  i rutan Tillverkare för att öppna listrutan. Välj önskad 

tillverkare i listan. Klicka sedan på Sök. 
 

Fönstret Inmatning av auktorisering öppnas. 

 
 

8. Ange ett giltigt användarnamn och lösenord för kameran. Tryck sedan på OK 

för att fortsätta. 

(Obs både användarnamn och lösenord är skiftlägeskänsliga.) 
 

Systemet utlöser sedan sökning för alla valda leverantörers IP-kameror 

anslutna inom nätverket och visar resultatet i fönstret Automatisk 

identifiering. 

 
 

9. Välj den/de kamer(a/or) du vill installera och klicka på Importera. 
 

Systemet fortsätter sedan med att importera den valda kameran/kamerorna. 

Sidan Ä ndra kamerakonfiguration öppnas så att ändringar kan göras för en 

nyligen importerad kamera. 
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10. På sidan Ä ndra kamerakonfigurationen klickar du på Inspelningsinställningar. 
 

Fliken Inspelningsinställningar öppnas. 

 
 

11. Klicka på Tilldela lagringsutrymme. 
 

Fönstret Tilldela lagringsutrymme öppnas. 

 
 

12. Välj önskad volym och klicka på OK. 

 
 

Den valda volymen är tilldelad till en kamera. 

 
  

Klicka för att välja 
önskad volym. 

Klicka 
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13. Klicka på OK för att avsluta inställningen. 
 

 
För att konfigurera schemalagd inspelning, se NVR-bruksanvisningen för mer 
information. 
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9.3 Aktivera rörelseinspelning 
 

"Rörelseinspelning" betyder att inspelningen utlöses när kameran känner av rörliga 

bilder. Följ guiden nedan för att aktivera en kamera för rörelseinspelning. 
 

1. Ö ppna kamerans profil webbsida på din laptop eller PC och aktivera 

kamerans detektions rörelse. (Gör inte detta på NVR-systemet.) 
 

Starta NVR-hanteraren som beskrivs i 9.2.1 Starta NVR-hanteraren. 
 

2. NVR-hanteraren öppnas i Visningsläge som standard. 

 
 

3. Hitta de fyra lägesikonerna i programvarans verktygsfält. 
 

 
Lägesikonerna 
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4. Klicka på ikonen  
 

NVR-hanteraren övergår till Konfigurationsläge. 

 
 
 

5. I Konfigurationsläge, hitta rutan till vänster och klicka på fliken Enhet. 
 

Enhet  
 

Fliken Enhet öppnas sedan i den vänstra rutan.

 
  

Fliken Enhet 
öppnas i den 
vänstra rutan. 

Fliken Enhet  

 



Konfigurera programvaran 

©  Vanderbilt 2016 43 
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6. Klicka på plustecknet (+) bredvid NVR-hanteraren( ) för att 

expandera listan med importerad kamera/kameror. 
 

Den importerade kameralistan öppnas. 

 
 
 

7. Klicka på den kamera som du vill aktivera rörelseinspelning för. Klicka sedan 

på redigeraknappen . 

 
  

Klicka på kameran så att 
den blir markerad. 

Klicka 
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Den valda kamerans konfigurationssida öppnas. 

 
 
 

8. På konfigurationssidan, klicka på fliken Rörelse. 
 

Fliken Rörelse öppnas. 
 
 

9. I fliken Rörelse, onfigurera rörelseområde och känslighet för kamerans 

rörelseavkänning. 

 
 
 

10. Välj fliken Inspelningsinställningar 
 

Fliken Inspelningsinställningar öppnas. 
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11. I fliken länk, hitta Inspelningsschema Inställningar-gruppen och välj Inaktivera 

för inställningen Inspelningsschema. 

 

 
 
 

12. Klicka på fliken Alarm. 
 

Fliken Alarm öppnas. 
 

  

Väljer 

Avaktivera. 
Hitta gruppen 
Inställningar för 

inspelningsschema 
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13. I fliken Alarm, hitta gruppinställningar för Rörelse på-alarm. Välj Spela in. 
 

 
 

14. Klicka på OK för att avsluta inställningen. 
 

 
Kameror har olika benämningar och olika sätt att konfigurera rörelseavkänning. 

 

 

Systemet utför själv en automatisk kontroll och underhåll varje månad kl 03:00 
den 23:e. 

 
 
 
 

Välj Spela in. 

Hitta Rörelse på-alarm. 
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10 Säkerhetskopiering och återställning av system 
 

NVR:n har ett Verktyg för säkerhetskopiering och återställning. Via en intern VHD 

(virtuell hårddisk) möjliggör Verktyget för säkerhetskopiering och återställning 

säkerhetskopiering av systemtillståndet, inklusive programinställningar, under en 

specifik dag och tid så att tillståndet kan återställas om systemet eller programmet 

någon dag framöver inte fungerar korrekt eller inte vill samarbeta med dig. Med 

Verktyget för säkerhetskopiering och återställning kan även systemet återställas till 

fabriksinställningarna.  

I följande kapitel blir du guidad genom följande ämnen: 

10.1 Säkerhetskopiera systemtillstånd 

10.2 Å terställ systemtillstånd 
 

10.1 Säkerhetskopiera systemtillstånd 
 

Den förlitar sig på Verktyget för säkerhetskopiering och återställning för att återställa 

systemet till ett mycket stabilare tillstånd från ett tidigare datum och tid. För att 

möjliggöra en sådan återställning är säkerhetskopiering av systemet (inklusive 

programinställningar) nödvändig. 
 

Säkerhetskopiera systemtillstånd: 
 

1. Starta om systemet. 
 

2. När Windows Starthanterare visas på skärmen, välj Verktyg för 

säkerhetskopiering och  återställning. 
 

"Verktyg fö r säkerhetskopiering och återställning" visas då på skärmen. 
 

3. Välj alternativ 1, som bör vara en lagringsenhet, genom att trycka på 1 och 

sedan på Enter-tangenten. 

 
  

4. Välj Säkerhetskopiera genom att ange 1 och trycka på Enter-tangenten. 
 

 

Om du väljer ett alternativ av misstag, ange 0 och tryck på Enter-tangenten 
för att gå tillbaka till föregående steg. 

 
  

Välj alternativ 1. 
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5. Bland de tillgängliga alternativen på skärmen, välj önskad 

säkerhetskopieringsfunktion och tryck sedan på Enter-tangenten. 

 
  

En sammanfattning av tillgängliga säkerhetskopieringsfunktioner: 
 

Alternativ Säkerhetskopieringsfunktion Beskrivning 

1 Back up file to the local disk 

Säkerhetskopierar systemtillståndet 
till lokal lagringsplats. 
 Den lokala lagringsplatsen tillåter 

endast en säkerhetskopiefil, vilket 
innebär att tidigare 
säkerhetskopiefiler alltid skrivs 
över. 

2 
Back up file to the external 
disk 

Säkerhetskopierar systemtillståndet 
till extern lagringsplats. 
 Du kan spara hur många 

säkerhetskopiefiler som du vill så 
länge den externa disken har 
tillräckligt med ledigt utrymme. 

 

6. Följ anvisningarna på skärmen för att fortsätta. 

Välj önskad 
säkerhetskopie
ringsfunktion. 
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10.2 Å terställ systemtillstånd 
 

Den förlitar sig på Verktyget för säkerhetskopiering och återställning (inklusive 

programinställningar) för att ta systemet till ett tidigare tillstånd eller till och med till 

fabriksinställningarna då systemet var mer stabilt. Innan du fortsätter, spara alla viktiga 

filer, t.ex. licensen, loggen osv., på ett externt lagringsutrymme, annars kommer de att 

raderas under återställningen. 

För att återställa till ett tidigare systemtillstånd: 
 

1. Starta om systemet. 
 

2. När Windows Starthanterare visas på skärmen, välj Verktyg för 

säkerhetskopiering och  återställning. 
 

Verktyg för säkerhetskopiering och återställning visas då på skärmen. 
 

3. Välj alternativ 1, som bör vara en lagringsenhet, genom att trycka på 1 och 

sedan på Enter-tangenten. 

 
  

4. Välj Å terställ genom att ange 2 och trycka på Enter-tangenten. 
 

 

1. För att säkerhetskopiera systemtillståndet, se 10.1 Säkerhetskopiera 
systemtillstånd. 

2. Om du väljer ett alternativ av misstag, ange 0 och tryck sedan på Enter-tangenten 
för att gå tillbaka till föregående steg. 

 

5. Bland de tillgängliga alternativen på skärmen, välj önskad 

återställningsfunktion och tryck sedan på Enter-tangenten. 

 
  

En sammanfattning av tillgängliga återställningsfunktioner: 

Alternativ Å terställningsfunktion Beskrivning 

1 
Restore system to 
factory default 

Å terställer systemtillståndet till 
fabriksinställningar. 

2 
Restore system with a 
local backup file 

Å terställer NVR:n (inklusive 
programinställningar) till ett tidigare tillstånd 
som är sparat på lokal lagringsplats. 

3 
Restore system with an 
external backup file 

Å terställer NVR:n (inklusive 
programinställningar) till ett tidigare tillstånd 
som är sparat på extern lagringsplats. 

 

Välj alternativ 1. 

Välj önskad 
återställningsfunktion. 
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För att säkerhetskopiera systemtillståndet, se 10.1 Säkerhetskopiera systemtillstånd. 

 

6. Följ anvisningarna på skärmen för att fortsätta. 
 

När återställningen är klar startas systemet automatiskt om för att tillämpa 

ändringen. 
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11 Vanliga frågor för felsökning 
 

 

Varför lyckas jag inte formatera en hårddisk när jag skapar en volym? 

 Hårddisken kan vara trasig och du måste i så fall ersätta den med en ny 

hårddisk och försöka skapa volymen igen som beskrivs i 9.1 Skapa 

inspelningsvolymer på sidan 32. 

Om operativsystemets filsystem är FAT32 och NVR-hanteraren är installerad 

på samma enhet som operativsystemet kommer du alltid att misslyckas med att 

skapa en volym. Ä ndra operativsystemets filsystem till NTFS eller installera 

NVR-hanteraren på en annan partition än operativsystemets partition och 

försök sedan skapa volymen igen. 

 

Varför visar NVR-hanteraren "0.0.0.0" som systemets IP-adress? 

Det finns två nätverkskort i systemet men NVR använder alltid det senast 

tillagda kortet som standard. Avaktivera ett av korten och ändra IP-inställning 

om nödvändigt. Starta sedan om NVR-tjänsten och NVR-hanteraren. 

NVR-enhetens nätverkskort är inte anslutet till nätverksswitchen. Anslut 

Ethernet-kabeln till nätverksswitchen och starta sedan om NVR-tjänsten och 

NVR-hanteraren. 
 

Varför hittas inte någon kamera finns med Automatisk identifiering? 

Kamerans IP-adress och NVR (nätverkskortet) har olika undernätinställningar. 

Det är troligt att kameran inte stöds av NVR, se listan över kameror på 

Vanderbilt webbplats: http://www.vanderbiltindustries.com/  
 

Varför får jag inte någon video efter att kameran har lagts till? 

 Möjliga orsaker kan vara: 

 Fel användarnamn och lösenord 

 Fel IP-adress 

 Brandvägg eller antivirusprogram blockerar kommunikationsporten som 

krävs för kameran (t.ex. 554 för Axis) 

 Nätverkskabeln eller strömkabeln är urkopplad 

 Total kamerabandbredd överstiger nätverkets bandbredd 
  

http://www.vanderbiltindustries.com/
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12 Kassering 
 

 

Alla elektriska och elektroniska produkter ska kasseras separat från kommunalt 

avfallet via avsedda återvinningsstationer som utsetts av regeringen eller de lokala 

myndigheterna.  

Denna överkorsade soptunna på produkten innebär att produkten omfattas av det 

europeiska direktivet 2002/96/EG.  

Korrekt avfallshantering och separat insamling av dina förbrukade apparater 

hjälper till att förhindra negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa. Det 

är en förutsättning för återanvändning och återvinning av förbrukade elektriska och 

elektroniska produkter. För mer detaljerad information gällande kassering av din 

förbrukade apparat, vänligen kontakta ditt stadskontor, renhållningsverket eller den 

butik som produkten köptes från.  
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