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1 Bezpieczeństwo

1.1 Ważne wskazówki dotyczące 
bezpieczeństwa
Przeczytać, przestrzegać i zachować na przyszłość wszystkie 
instrukcje dotyczące bezpieczeństwa. Przed przystąpieniem do 
obsługi zastosować się do wszystkich ostrzeżeń umieszczonych 
na urządzeniu oraz w instrukcji obsługi.
1. Czyszczenie – Przed przystąpieniem do czyszczenia 

odłączyć urządzenie od sieci elektrycznej. Przestrzegać 
wszystkich instrukcji dostarczonych wraz z urządzeniem. 
Do czyszczenia wystarczy zwykle sucha ściereczka, można 
również używać nawilżanych, niestrzępiących się 
chusteczek lub irchy. Nie należy używać środków 
czyszczących w płynie lub w aerozolu.

2. Źródła ciepła – Nie instalować urządzenia w pobliżu źródeł 
ciepła takich jak grzejniki, piece lub inne urządzenia 
(również wzmacniacze) wytwarzające ciepło.

3. Wentylacja – Otwory w obudowie urządzenia służą do 
wentylacji i zapewniają niezawodną pracę, uniemożliwiając 
przegrzanie urządzenia. Otworów tych nie należy zatykać 
lub zakrywać. Urządzenie nie może być instalowane w 
systemach obudowanych, chyba że zapewniona zostanie 
odpowiednia wentylacja lub spełnione zostaną specjalne 
warunki określone przez producenta.

4. Woda i wilgoć – Nie używać urządzenia w pobliżu wody, 
np. w okolicy wanien, zlewów, umywalek, koszy na pranie, 
w mokrych piwnicach, w pobliżu basenów kąpielowych lub 
w innych miejscach klasyfikowanych jako wilgotne. Aby 
zmniejszyć zagrożenie pożarem oraz porażeniem prądem 
elektrycznym, należy zabezpieczyć urządzenie przed 
deszczem i wilgocią.
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5. Przedmioty i płyny wewnątrz urządzenia – Nigdy nie 
należy wkładać jakichkolwiek przedmiotów do urządzenia 
poprzez otwory w obudowie, gdyż mogą one zetknąć się z 
punktami o wysokim napięciu lub zewrzeć elementy, co 
może spowodować pożar lub porażenie elektryczne. Na 
urządzenie nie wolno wylewać żadnych cieczy. Nie stawiać 
na urządzeniu przedmiotów wypełnionych cieczami, np. 
wazonów lub filiżanek.

6. Wyładowania atmosferyczne – W trakcie burzy z 
wyładowaniami atmosferycznymi odłączyć urządzenie od 
sieci elektrycznej i systemu przewodów; postąpić 
podobnie, jeśli nieużywane urządzenie pozostaje przez 
dłuższy czas bez nadzoru. Zapobiegnie to uszkodzeniu 
urządzenia przez wyładowania atmosferyczne i skoki 
napięcia w sieci energetycznej.

7. Regulacje – Regulacji należy dokonywać tylko przy użyciu 
elementów sterujących opisanych w instrukcji obsługi. 
Niewłaściwa regulacja przy użyciu innych elementów 
sterujących może spowodować uszkodzenie urządzenia. 
Użycie elementów sterujących lub wykonywanie regulacji 
innych niż opisane w instrukcji obsługi może grozić 
niebezpiecznym promieniowaniem.

8. Przeciążenie – Nie przeciążać gniazd energetycznych i 
przedłużaczy. Grozi to pożarem lub porażeniem prądem 
elektrycznym.

9. Odłączanie zasilania – Urządzenia z wyłącznikiem zasilania 
lub bez są zasilane od chwili dołączenia kabla zasilającego 
do źródła zasilania. Urządzenie działa, jeśli wyłącznik 
zasilania znajduje się w położeniu ON. Całkowite 
odłączenie zasilania następuje po odłączeniu kabla 
zasilającego.
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10. Źródła zasilania – Urządzenie może być zasilane tylko ze 
źródła napięcia, które jest wyszczególnione na tabliczce 
znamionowej. Przed instalacją upewnić się, że kabel 
dołączany do urządzenia jest odłączony od zasilania.
– W przypadku urządzeń, które mają być zasilane 

akumulatorowo należy postępować zgodnie z 
załączoną instrukcją obsługi.

– W przypadku korzystania z zasilania zewnętrznego 
należy stosować tylko zalecane lub zatwierdzone 
zasilacze sieciowe.

– W przypadku urządzeń zasilanych ze źródła z 
ograniczeniem prądowym, źródło to musi być zgodne 
z normą EN 60950. Użycie innego źródła może 
spowodować uszkodzenie urządzenia, pożar lub 
porażenie prądem elektrycznym.

– W przypadku urządzeń przeznaczonych do zasilania 
napięciem 24 VAC, znamionowe napięcie wejściowe 
nie może przekraczać +/- 10% tej wartości lub 21,6–
26,4 VAC. Okablowanie, które nie zostało dostarczone 
przez producenta, musi być zgodne z obowiązującymi 
przepisami (poziom zasilania klasy 2). Nie uziemiać 
zasilania na zaciskach w urządzeniu lub w zasilaczu 
sieciowym.

– W przypadku wątpliwości odnośnie rodzaju źródła 
zasilania należy się skontaktować ze sprzedawcą lub 
lokalnym zakładem energetycznym.

11. Naprawy – Nie należy dokonywać samodzielnych prób 
naprawy urządzenia. Otwarcie lub zdjęcie obudowy grozi 
porażeniem elektrycznym i innymi niebezpieczeństwami. 
Naprawy należy zlecać wykwalifikowanym pracownikom 
serwisu.
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12. Uszkodzenia wymagające naprawy – Odłączyć urządzenie 
od źródła zasilania zmiennoprądowego i zlecić naprawę 
wykwalifikowanym pracownikom serwisu w następujących 
sytuacjach:
– jeśli została uszkodzona wtyczka lub przewód 

zasilania;
– urządzenie zostało narażone na działanie wilgoci, 

wody i/lub trudnych warunków pogodowych (deszcz, 
śnieg itp.);

– na urządzenie została wylana ciecz;
– do środka urządzenia wpadły przedmioty;
– urządzenie upadło lub obudowa została uszkodzona;
– urządzenie wykazuje znaczną zmianę w działaniu;
– urządzenie nie działa poprawnie mimo przestrzegania 

instrukcji obsługi przez użytkownika.
13. Wymiana części – Jeśli potrzebne są części zamienne, 

należy upewnić się, że serwisant użył części zgodnych ze 
specyfikacją producenta lub zalecanych zamienników. 
Zastosowanie do wymiany części nieautoryzowanych grozi 
pożarem, porażeniem prądem elektrycznym i innymi 
niebezpieczeństwami.

14. Kontrola bezpieczeństwa – Po zakończeniu czynności 
serwisowych lub naprawy urządzenia sprawdzić na miejscu 
poprawność jego działania.

15. Instalacja – Należy instalować urządzenie zgodnie z 
zaleceniami producenta oraz lokalnymi przepisami.

16. Połączenia, zmiany lub modyfikacje – Należy stosować 
tylko połączenia / akcesoria zalecane przez producenta. 
Wszelkie zmiany lub modyfikacje urządzenia 
niezatwierdzone przez firmę Bosch mogą skutkować 
unieważnieniem gwarancji lub – w przypadku umowy 
autoryzacyjnej – uprawnienia do używania urządzenia.
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1.2 Ostrzeżenia

1.3 Ważne uwagi
Uwagi dotyczące instalacji – Nie umieszczać urządzenia na 
niestabilnych stojakach, trójnogach, wspornikach lub 
podstawach. Urządzenie może spaść, powodując poważne 
obrażenia ciała i/lub nieodwracalne uszkodzenie urządzenia. 
Należy używać tylko wózków, podstaw, trójnogów, wsporników 
lub mocowań zalecanych przez producenta. W przypadku 
korzystania z wózka należy zachować ostrożność i dopilnować, 
aby wózek się nie przewrócił, gdyż może to spowodować 
obrażenia. Nagłe zatrzymania, nadmierna siła i nierówne 
powierzchnie mogą spowodować przewrócenie się wózka z 

NIEBEZPIECZENSTWO! 
Ten symbol oznacza sytuację bezpośredniego zagrożenia, np. 
wysokie napięcie wewnątrz obudowy produktu. Doprowadzenie 
do takiej sytuacji może grozić porażeniem prądem 
elektrycznym, poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.

OSTRZEZENIE! 
Oznacza sytuację potencjalnie niebezpieczną. Doprowadzenie 
do takiej sytuacji może grozić niewielkimi lub średnimi 
obrażeniami ciała. Zwraca uwagę użytkownika na istotne 
instrukcje dołączone do urządzenia.

UWAGA! 
Oznacza sytuację potencjalnie niebezpieczną. Doprowadzenie 
do takiej sytuacji może grozić szkodami materialnymi lub 
uszkodzeniem urządzenia.

UWAGA! 
Ten symbol oznacza informacje lub zasady związane 
bezpośrednio lub pośrednio z bezpieczeństwem personelu 
bądź ochroną mienia.
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urządzeniem. Podczas montażu urządzenia należy przestrzegać 
instrukcji producenta
Odłącznik zasilania wszystkich biegunów – W instalacji 
elektrycznej budynku należy zastosować odłącznik rozłączający 
wszystkie bieguny zasilania z co najmniej 3-milimetrową 
separacją styków. W razie konieczności otwarcia obudowy do 
celów serwisowych lub innych należy odłączyć zasilanie od 
urządzenia przede wszystkim za pomocą takiego odłącznika.
Uziemienie kamery – W przypadku montażu kamery w 
środowiskach potencjalnie wilgotnych należy uziemić system 
przez uziemienie metalowej obudowy urządzenia (patrz 
rozdział: Podłączanie zasilania).
Sygnał wizyjny – Jeśli długość kabla wizyjnego z kamery 
przekracza 43 m, zabezpieczyć kabel przy pomocy ochronnika 
przeciwprzepięciowego, zgodnie z normą NEC 800 (CEC Section 
60).
Uziemienie kabla koncentrycznego:
– Jeśli do urządzenia dołączony jest zewnętrzny system 

kablowy, należy go uziemić.
– Sprzęt do zastosowań zewnętrznych powinien być 

dołączany do wejść urządzenia po podłączeniu wtyczki 
uziemiającej tego urządzenia do uziemionego gniazda lub 
po połączeniu zacisku uziemienia z uziomem.

– Złącza wejściowe urządzenia muszą być odłączone od 
sprzętu do zastosowań zewnętrznych przed odłączeniem 
wtyczki uziemiającej lub zacisku uziemienia.

– W przypadku każdego rodzaju sprzętu do zastosowań 
zewnętrznych dołączonego do urządzenia należy 
przestrzegać zaleceń dotyczących bezpieczeństwa, np. 
odnośnie uziemienia.

Tylko modele sprzedawane w Stanach Zjednoczonych: w 
punkcie 810 przepisów NEC (ANSI / NFPA nr 70) znajdują się 
informacje na temat prawidłowego uziemienia mocowania i 
konstrukcji nośnej, uziemienia kabla koncentrycznego do 
odgromnika, przekrojów przewodów uziemiających, 
umiejscowienia odgromnika, dołączenia do uziomów i wymagań 
stawianych uziomom.
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Produkt firmy Bosch jest zaprojektowany i wytwarzany z 
materiałów o wysokiej jakości i elementów, które mogą być 
przetworzone i ponownie wykorzystane. Symbol ten oznacza, że 
wyrzucanie urządzeń elektrycznych i elektronicznych 
wycofanych z eksploatacji wraz z odpadami pochodzącymi z 
gospodarstw domowych jest zabronione. Miejsca zbiórki 
zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych są zwykle 
wyznaczone przez lokalne władze. Zgodnie z Dyrektywą 
Europejską 2002/96/WE, urządzenia takie powinny być 
utylizowane w odpowiednich zakładach przetwórczych.
Ochrona środowiska – Firma Bosch przywiązuje szczególną 
wagę do kwestii ochrony środowiska. Urządzenie zostało 
zaprojektowane tak, aby w możliwie jak największym stopniu 
było przyjazne dla środowiska.
Urządzenie jest wrażliwe na ładunki elektrostatyczne – Należy 
przestrzegać odpowiednich zaleceń dla urządzeń CMOS / 
MOSFET w celu zapobieżenia wyładowaniom 
elektrostatycznym.
UWAGA: Podczas kontaktu z płytkami drukowanymi 
znajdującymi się wewnątrz urządzenia należy zakładać paski 
uziemiające na nadgarstki oraz przestrzegać odpowiednich 
zasad bezpieczeństwa elektrostatycznego.
Bezpieczniki – W celu zabezpieczenia urządzenia odgałęzienie 
obwodu musi być zabezpieczone bezpiecznikiem o maks. 
wartości 16 A. Zabezpieczenie musi być zgodne z normą 
NEC800 (CEC Section 60).
Uziemienie i polaryzacja – Urządzenie może być wyposażone 
we wtyczkę polaryzowaną linii napięcia przemiennego (wtyczkę 
z jednym bolcem szerszym niż pozostałe). To zabezpieczenie 
sprawia, że wtyczkę można włożyć do gniazda zasilania tylko w 
jeden sposób. Jeśli wtyczki nie można włożyć do gniazda, 
należy poprosić elektryka o wymianę przestarzałego gniazda. 
Polaryzacja wtyczki jest zabezpieczeniem, które należy 
stosować.
Urządzenie może być wyposażone w 3-żyłową wtyczkę z 
uziemieniem (wtyczkę z trzecim stykiem służącym jako 
uziemienie). To zabezpieczenie umożliwia włożenie wtyczki do 
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gniazda z uziemieniem. Jeśli wtyczki nie można włożyć do 
gniazda, należy zlecić elektrykowi wymianę przestarzałego 
gniazda. Uziemienie wtyczki jest zabezpieczeniem, które należy 
stosować. 
Kable sygnałowe w zastosowaniach zewnętrznych – Instalacja 
kabli sygnałowych w zastosowaniach zewnętrznych musi 
spełniać normy NEC725 i NEC800 (CEC Rule 16-224 i CEC 
Section 60) w zakresie odstępu izolacyjnego od kabli 
zasilających i przewodów odgromowych oraz ochrony 
przeciwprzepięciowej.
Przenoszenie – Przed przeniesieniem urządzenia odłączyć je od 
zasilania. Urządzenie należy przenosić z zachowaniem należytej 
ostrożności. 
PoE (tylko modele do zastosowań wewnętrznych) – Nie wolno 
zasilać urządzenia poprzez połączenie Ethernet (PoE), jeżeli 
urządzenie jest już zasilane za pośrednictwem gniazda 
zasilającego. Nie wolno również zasilać w ten sposób urządzeń 
do zastosowań zewnętrznych.
Urządzenia dołączone na stałe – W instalacji elektrycznej 
budynku musi być zamontowany łatwo dostępny odłącznik.
Urządzenia odłączane – Gniazda zasilające instalować w pobliżu 
urządzeń tak, by były one łatwo dostępne.
Odłączanie od zasilania – Urządzenie jest zasilane od chwili 
podłączenia kabla zasilającego do źródła zasilania. Odłączenie 
kabla zasilającego jest podstawowym sposobem odłączania 
zasilania we wszystkich urządzeniach.
Linie elektroenergetyczne – Nie należy instalować urządzenia 
w pobliżu napowietrznych linii energetycznych, latarni lub 
obwodów elektroenergetycznych, ani w miejscach, w których 
mogłoby się z nimi stykać.
Zabezpieczone obwody niskonapięciowe (SELV)
Wszystkie obwody wejściowe/wyjściowe urządzenia są 
zabezpieczonymi obwodami niskonapięciowymi (SELV). 
Obwody SELV można łączyć tylko z innymi obwodami SELV. 
Ponieważ obwody ISDN są uważane za obwody pracujące pod 
napięciem sieci telefonicznej (TNV), należy unikać łączenia z 
nimi obwodów SELV.
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Zanik sygnału wizyjnego – Zanik sygnału wizyjnego jest 
nieodłącznym zjawiskiem przy cyfrowym zapisie obrazu. W 
związku z tym firma Bosch Security Systems nie ponosi 
odpowiedzialności za szkody spowodowane brakiem 
określonych danych wizyjnych. Aby ograniczyć do minimum 
ryzyko utraty danych cyfrowych, firma Bosch Security Systems 
zaleca stosowanie kilku systemów zapisu, jak również 
tworzenie kopii zapasowych całości danych analogowych i 
cyfrowych.

Zgodność z wymaganiami FCC i ICES 
(dotyczy modeli przeznaczonych na rynek Stanów Zjednoczonych i 
Kanady)
Urządzenie spełnia wymagania Części 15 przepisów FCC. Praca 
urządzenia warunkowana jest dwoma poniższymi wymaganiami:
– urządzenie nie może powodować zakłóceń radiowych, a 

także
– urządzenie musi tolerować odbierane zakłócenia, łącznie z 

zakłóceniami mogącymi spowodować niewłaściwe 
działanie.

Uwaga 
Urządzenie poddano testom potwierdzającym zgodność z 
wymaganiami określonymi dla urządzenia cyfrowego klasy A, 
według Części 15 przepisów FCC i ICES-003. Wymagania te 
określają odpowiedni poziom zabezpieczenia przed 
szkodliwymi zakłóceniami, jeśli eksploatacja sprzętu odbywa 
się w pomieszczeniach biurowych. Urządzenie wytwarza, 
wykorzystuje i promieniuje fale o częstotliwościach radiowych, 
dlatego jeśli nie jest zainstalowane i używane zgodnie z 
instrukcją obsługi, może powodować zakłócenia w łączności 
radiowej. W przypadku eksploatacji na terenach mieszkalnych 

UWAGA! Produkt jest urządzeniem klasy A. W środowisku 
mieszkalnym urządzenie może powodować zakłócenia radiowe. 
W wypadku ich wystąpienia użytkownik może zostać 
zobowiązany do podjęcia określonych działań 
zapobiegawczych.
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urządzenie może powodować szkodliwe zakłócenia. Użytkownik 
jest zobowiązany wyeliminować je na własny koszt.
Nie wolno wprowadzać jakichkolwiek celowych bądź 
niecelowych zmian lub modyfikacji bez zgody strony 
odpowiedzialnej za zapewnienie kompatybilności 
elektromagnetycznej. Wszelkie tego typu zmiany lub 
modyfikacje mogą spowodować utratę przez użytkownika 
prawa do eksploatacji urządzenia. W razie potrzeby użytkownik 
powinien zasięgnąć porady u sprzedawcy lub doświadczonego 
technika radiowo-telewizyjnego.
Pomocna może okazać się również następująca broszura 
wydana przez Federalną Komisję ds. Łączności (FCC): How to 
Identify and Resolve Radio-TV Interference Problems (Sposoby 
ustalania przyczyn i eliminowania zakłóceń radiowych i 
telewizyjnych). Broszura jest dostępna w wydawnictwie U.S. 
Government Printing Office, Washington, DC 20402, nr kat.004-
000-00345-4.
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INFORMATIONS FCC ET ICES
(modèles utilisés aux États-Unis et au Canada uniquement)
Ce produit est conforme aux normes FCC partie 15. La mise en 
service est soumises aux deux conditions suivantes:
– cet appareil ne peut pas provoquer d'interférence nuisible 

et
– cet appareil doit pouvoir tolérer toutes les interférences 

auxquelles il est soumit, y compris les interférences qui 
pourraient influer sur son bon fonctionnement.

AVERTISSEMENT: Suite à différents tests, cet appareil s’est 
révélé conforme aux exigences imposées aux appareils 
numériques de Classe A en vertu de la section 15 du règlement 
de la Commission fédérale des communications des États-Unis 
(FCC). Ces contraintes sont destinées à fournir une protection 
raisonnable contre les interférences nuisibles quand l'appareil 
est utilisé dans une installation commerciale. Cette appareil 
génère, utilise et émet de l'energie de fréquence radio, et peut, 
en cas d'installation ou d'utilisation non conforme aux 
instructions, générer des interférences nuisibles aux 
communications radio. L’utilisation de ce produit dans une 
zone résidentielle peut provoquer des interférences nuisibles. 
Le cas échéant, l’utilisateur devra remédier à ces interférences 
à ses propres frais.
Au besoin, l’utilisateur consultera son revendeur ou un 
technicien qualifié en radio/télévision, qui procédera à une 
opération corrective. La brochure suivante, publiée par la 
Commission fédérale des communications (FCC), peut s’avérer 
utile : « How to Identify and Resolve Radio-TV Interference 
Problems » (Comment identifier et résoudre les problèmes 
d’interférences de radio et de télévision). Cette brochure est 
disponible auprès du U.S. Government Printing Office, 
Washington, DC 20402, États-Unis, sous la référence n° 004-
000-00345-4.
AVERTISSEMENT: Ce produit est un appareil de Classe A. Son 
utilisation dans une zone résidentielle risque de provoquer des 
interférences. Le cas échéant, l’utilisateur devra prendre les 
mesures nécessaires pour y remédier.
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Oświadczenie
Organizacja Underwriter Laboratories Inc. („UL”) nie 
przetestowała parametrów, niezawodności lub sposobów 
emisji sygnałów w niniejszym urządzeniu. Organizacja UL 
przetestowała tylko aspekty związane z ryzykiem pożaru, 
porażenia i/lub zagrożenia związane z niebezpieczeństwem 
wypadku, zgodnie z normą UL Standard(s) for Safety for 
Information Technology Equipment, UL/IEC 60950-1. Certyfikat 
UL nie obejmuje parametrów, niezawodności lub sposobów 
emisji sygnałów w niniejszym urządzeniu.
ORGANIZACJA UL NIE WYDAJE ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ, 
GWARANCJI ANI CERTYFIKATÓW ODNOŚNIE PARAMETRÓW, 
NIEZAWODNOŚCI LUB SPOSOBÓW EMISJI SYGNAŁÓW W 
NINIEJSZYM URZĄDZENIU.
Prawa autorskie
Niniejsza instrukcja obsługi stanowi własność intelektualną 
firmy Bosch Security Systems, Inc. i jest chroniona prawem 
autorskim.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Znaki towarowe
Wszystkie nazwy urządzeń i oprogramowania użyte w 
niniejszym dokumencie powinny być traktowane jako 
zastrzeżone znaki towarowe.

UWAGA! 
Niniejsza instrukcja została przygotowana zgodnie z najlepszą 
wiedzą, a informacje tu zawarte zostały szczegółowo 
sprawdzone. W chwili oddania do druku tekst instrukcji był 
kompletny i poprawny. Ze względu na ciągłe doskonalenie 
produktu zawartość niniejszego dokumentu może ulec zmianie 
bez powiadomienia. Bosch Security Systems nie ponosi 
odpowiedzialności za uszkodzenia wynikłe bezpośrednio lub 
pośrednio z błędów lub rozbieżności pomiędzy dokumentem a 
opisywanym produktem.
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1.4 Obsługa klienta i serwis
Jeśli urządzenie wymaga naprawy, należy skontaktować się z 
najbliższym autoryzowanym punktem serwisowym firmy Bosch 
Security Systems w celu uzyskania wskazówek dotyczących 
dostawy urządzenia.
Centra serwisowe
USA
Centrum napraw
Telefon: 800-566-2283
Faks: 800-366-1329
E-mail: repair@us.bosch.com
Biuro obsługi klienta
Telefon: 888-289-0096
Faks: 585-223-9180
E-mail: security.sales@us.bosch.com
Pomoc techniczna
Telefon: 800-326-1450
Faks: 585-223-3508 lub 717-735-6560 
E-mail: technical.support@us.bosch.com
Kanada
Telefon: 514-738-2434 
Faks: 514-738-8480 
Europa, Bliski Wschód, Afryka
Centrum napraw
Telefon: 31 (0) 76-5721500
Faks: 31 (0) 76-5721413
E-mail: RMADesk.STService@nl.bosch.com
Informacje na temat gwarancji i inne
Dodatkowe informacje lub informacje na temat gwarancji 
można uzyskać u przedstawiciela firmy Bosch Security Systems 
lub na stronie internetowej pod adresem: 
www.boschsecurity.pl. 



20 pl | Rozpakowanie AutoDome Easy II

F.01U.164.478 | 3.0 | 2010.12 Instrukcja instalacji Bosch Security Systems, Inc.

2 Rozpakowanie
Urządzenie należy rozpakowywać i obsługiwać z należytą 
ostrożnością. Jeśli jakikolwiek element zestawu wygląda na 
uszkodzony podczas transportu, należy niezwłocznie 
powiadomić o tym firmę spedycyjną. Sprawdzić, czy w 
opakowaniu znajdują się wszystkie elementy wymienione w 
Punkt 2.1 Lista elementów. W przypadku braku jakiegokolwiek 
elementu należy powiadomić pracownika działu handlowego 
lub działu obsługi klienta firmy Bosch Security Systems. 
Opakowanie fabryczne jest najlepszym zabezpieczeniem 
urządzenia na czas transportu i musi być używane w przypadku 
odsyłania urządzenia do serwisu. Opakowanie warto zachować 
na przyszłość.

2.1 Lista elementów 
System AutoDome Easy II zawiera następujące elementy: 
– Jedna (1) kamera PTZ Dome (kamera kopułkowa)
– Jeden (1) zestaw montażowy zawierający 

– Jeden (1) 2-żyłowy kabel zasilający kamery, żyła 
czerwona i czarna

– Jeden (1) 2-żyłowy kabel zasilający grzejnika, żyła 
biało-czerwona i biało-czarna (tylko modele do 
zastosowań zewnętrznych)

– Jeden (1) 7-żyłowy kabel sterujący
– Jeden (1) 4-żyłowy kabel wejścia/wyjścia alarmu

– Jeden (1) uchwyt montażowy
– Jeden (1) zestaw do instalacji na zewnątrz (tylko modele 

do zastosowań zewnętrznych)
– Jedna (1) instrukcja obsługi
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2.2 Zasady bezpieczeństwa
W celu zapewnienia bezpieczeństwa wystosowano następujące 
ostrzeżenia:
– Urządzenie musi być instalowane i obsługiwane przez 

wykwalifikowanych techników.
– Urządzenie należy podłączyć do źródła zasilania zgodnie ze 

wskazaniami podanymi na etykiecie.
– Używać wyłącznie akcesoriów / części określonych przez 

producenta.
– W celu zapewnienia ochrony przed wyładowaniami 

atmosferycznymi lub, jeśli urządzenie nie jest używane 
przez dłuższy czas, należy wyjąć wtyczkę z gniazda 
energetycznego.

– Z urządzenia nie należy korzystać w pobliżu wody (tylko 
modele do zastosowań wewnętrznych).

– Nie wolno stosować urządzenia w obecności substancji 
palnych.

– Nie należy zezwalać dzieciom i osobom nieupoważnionym 
na korzystanie z urządzenia.

– Nie zasłaniać otworów wentylacyjnych.
– Instrukcję należy zachować na przyszłość.
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3 Opis
Kamera AutoDome Easy II jest częścią większego modułowego 
systemu zabezpieczeń i monitoringu. Zastosowanie wielu 
klawiatur sterujących i wielu kamer kopułkowych umożliwia 
monitoring dowolnie dużego terenu. Elastyczna konstrukcja z 
możliwością rozbudowy zapewnia funkcje zdalnego sterowania 
szeregiem zewnętrznych urządzeń przełączających, takich jak 
multipleksery i cyfrowe rejestratory wizyjne.

Illustracja 3.1 Konfiguracja systemu

Instalacji powinien dokonywać wykwalifikowany personel 
serwisowy zgodnie z zasadami kodeksu NEC oraz zgodnie z 
lokalnymi przepisami. 

1 Wejście alarmowe (czujka) 6 AutoDome Easy II
2 Multiplekser 7 AutoDome Easy II
3 Kabel RS-485 8 Kabel RS-485
4 Puszka przyłączeniowa 9 Monitor
5 AutoDome Easy II 10 Klawiatura

11 Cyfrowy rejestrator wizyjny

2 2 

3 3 4 4 

1 1 

5 5 6 6 7 7 

8 8 

10 10 
11 11 

9 9 1 2 3 
4 5 6 

7 8 9 
0 

S h o t 

M o n P ro d 

C lr 

UWAGA! 
Aby spełnić wymagania przepisów dotyczących kompatybilności 
elektromagnetycznej, konieczne jest zastosowanie uziemionego 
przepustu kablowego.
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4 Instalacja zestawu do montażu 
powierzchniowego

4.1 Opis
Niniejszy rozdział zawiera opis sposobu instalacji kamery 
AutoDome Easy II na twardej powierzchni. Kamera AutoDome 
Easy II nadaje się również do montażu ściennego 
(Punkt 5 Instalacja zestawu do montażu ściennego, Strona 35), 
wpuszczanego (Punkt 6 Instalacja zestawu do montażu 
wpuszczanego, Strona 47) oraz montażu na rurze 
(Punkt 7 Instalacja zestawu do montażu na rurze, Strona 55). 
Szczegółowe informacje na temat instalacji urządzenia można 
znaleźć w instrukcji dostarczonej wraz z danym zestawem do 
montażu.
W instalacjach zewnętrznych konieczne jest skorzystanie z 
puszek przyłączeniowych do montażu powierzchniowego (VEZ-
A2-JC lub VEZ-A2-JW) oraz uszczelek i pierścieni typu o-ring, 
które dostarczane są wraz z kamerą zewnętrzną AutoDome Easy 
II. Ma to na celu zabezpieczenie wnętrza urządzenia przed wodą 
oraz utrzymanie stopnia ochrony IP przed wpływami 
atmosferycznymi. Aby rozpocząć instalowanie kamery na 
zewnątrz, patrz Punkt 4.1.3 Przygotowanie zestawu do montażu 
powierzchniowego do instalacji zewnętrznej, Strona 26.
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4.1.1 Dodatkowe niezbędne narzędzia
– Odpowiednie płaskie śrubokręty
– Wkrętak krzyżakowy nr 2
– Narzędzie do wycięcia otworu w płycie gipsowo-

kartonowej lub panelu sufitowym (jeśli dotyczy)
– 10,16 cm x 10,16 cm Puszka przyłączeniowa z otworami 

montażowymi o śr. 90 mm (instalacje wewnętrzne)
– Cztery (4) wkręty z łbem płaskim M4 lub nr 10 

odpowiedniej długości, umożliwiające wkręcenie w 
podłoże na wystarczającą głębokość (instalacje 
zewnętrzne)

– Jeden (1) element uziemienia
– Klucz Torx T-10
– Puszki przyłączeniowe do montażu powierzchniowego VEZ-

A2-JW lub VEZ-A2-JC wymagane do instalacji na zewnątrz
– Kamera zewnętrzna AutoDome Easy II, wymagana do 

instalacji na zewnątrz

UWAGA! 
Przetworniki obrazu w nowoczesnych kamerach CCD są 
niezwykle czułe i wymagają szczególnego sposobu eksploatacji, 
aby działały prawidłowo i przez długi czas. Aby osiągnąć 
optymalne efekty działania kamery, należy przestrzegać 
wytycznych:
– Nie należy narażać kamery na bezpośrednie działanie 

promieni słonecznych lub jaskrawych lamp bez względu na 
to, czy kamera jest włączona, czy też nie. 

– Unikać jaskrawego oświetlenia w polu widzenia kamery. 
Jaskrawe oświetlenie wywołuje efekt „rozmazania”, który 
jest widoczny jako białe linie nad i pod rozjaśnionym 
punktem. Długotrwała ekspozycja na jaskrawe oświetlenie 
może spowodować płowienie kolorów filtrów barw 
przetwornika. Zmiany te są widoczne jako kolorowe plamy 
na obrazie i są nieodwracalne.
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4.1.2 Przygotowanie zestawu do montażu 
powierzchniowego do instalacji wewnętrznej
Poniższe instrukcje zawierają szczegółowy opis czynności 
przygotowujących powierzchnię i kolejnych kroków podczas 
instalacji zestawu do montażu powierzchniowego.
1. Wyznaczyć bezpieczne miejsce dla kopułki montowanej 

powierzchniowo.

Illustracja 4.1 Wymiary zestawu do montażu powierzchniowego 
wewnątrz budynków

2. Zainstalować puszkę przyłączeniową (10,16 cm) lub 
kwadratową metalową puszkę przyłączeniową (nie 
wchodzą w skład zestawu) Sprawdzić, czy puszka 
przyłączeniowa i wkręty mocujące wytrzymają maksymalne 
obciążenie wynoszące 11,33 kg.

Illustracja 4.2 Zamontować przygotowaną przez użytkownika 
puszkę przyłączeniową

 ø 153.0
  (6.02)

149.9
(5.88)

R50.6
(1.99)

90 mm
(3.54 in.)
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3. Przymocować płytę montażową do puszki przyłączeniowej 
za pomocą przygotowanych przez użytkownika narzędzi 
(patrz Rysunek 4.3).

Illustracja 4.3 Instalacja płyty montażowej

4. Aby kontynuować instalację, należy przejść do 
Punkt 4.1.4 Montaż kamery do płyty montażowej, Strona 31.

4.1.3 Przygotowanie zestawu do montażu 
powierzchniowego do instalacji zewnętrznej
Poniższe instrukcje zawierają szczegółowy opis czynności 
przygotowujących powierzchnię i kolejnych kroków podczas 
instalacji powierzchniowej puszki przyłączeniowej do 
zastosowań zewnętrznych.
1. Wyznaczyć bezpieczne miejsce dla zestawu do montażu 

powierzchniowego i kopułki. Na poniższej ilustracji 
przedstawiono umiejscowienie zestawu do montażu 
powierzchniowego (element 1, poniżej) oraz kopułki 
(element 2).

1 Otwory do puszki przyłączeniowej 
2 Otwór kablowy (maks. 40 mm); w kształcie sierpa
3 Płyta montażowa
4 Puszka przyłączeniowa

0

40 .0 mm1.57 in.

9 .0 mm

3.54 in.
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Illustracja 4.4 Zestaw do montażu powierzchniowego z kamerą 
AutoDome Easy II

2. Zaznaczyć lokalizację czterech (4) wkrętów z łbem płaskim 
M4 lub nr 10 (element 1 poniżej), jako szablonu używając 
puszki przyłączeniowej do montażu powierzchniowego 
VEZ-A2-JC lub VEZ-A2-JW.

Illustracja 4.5 Umiejscowienie wkrętów z łbem płaskim M4 lub nr 
10

3. Wywiercić cztery (4) otwory w miejscu instalacji. Należy 
używać wkrętów o długości co najmniej 10 mm.

4. Podłoże należy przygotować w taki sposób, aby mogło 
wytrzymać obciążenia maks. 11,33 kg.

 ø 153.0
  (6.02)

190.9
(7.52)

R50.6
(1.99)
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5. Nałożyć cztery (4) pierścienie typu o-ring o średnicy wewn. 
3,97 mm i Ø 1,78 mm (element 3, Rysunek 4.6) na cztery 
(4) wkręty z łbem płaskim M4 lub nr 10, w które należy się 
zaopatrzyć we własnym zakresie. Pierścienie typu o-ring są 
dostarczane wraz z kamerą zewnętrzną AutoDome Easy II.

6. Upewnić się, że uszczelka jest zamocowana do pierścienia 
mocującego. Jeżeli uszczelka i pierścień mocujący są 
osobno:
a. Zlokalizować płaską stronę uszczelki i wklęsłą stronę 

pierścienia mocującego.
b. Nałożyć uszczelkę (element 1 poniżej) płaską stroną 

na wklęsłą stronę pierścienia mocującego (element 
2). Na ilustracji poniżej przedstawiono przekrój 
poprzeczny uszczelki na pierścieniu mocującym.

7. Zamocować pierścień mocujący z uszczelką (element 2 
poniżej) do puszki przyłączeniowej do montażu 
powierzchniowego. Te części są dostarczane wraz z 
kamerą zewnętrzną AutoDome Easy II. Pierścień mocujący 
powinien być ustawiony do osoby montującej stroną, w 
której znajdują się zagłębienia na wkręty.

UWAGA! 
Aby powstało uszczelnienie zabezpieczające przed wpływami 
zewnętrznymi, uszczelka musi być zamocowana do pierścienia 
mocującego tak, jak na ilustracji.
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Illustracja 4.6 Pozycja pierścieni typu o-ring i pierścienia 
mocującego w przypadku instalacji na zewnątrz

8. Określić stronę natynkowej puszki przyłączeniowej, przez 
którą mają być poprowadzone przewody zewnętrzne, i 
usunąć zatyczkę z otworu do wyłamania.

9. W wybranym otworze zamontować 1/2-calowy (15 mm) 
przepust NPS. Upewnić się, że przepust jest wodoszczelny, 
co jest warunkiem utrzymania stopnia ochrony IP przed 
wpływami atmosferycznymi.

10. Zamocować puszkę przyłączeniową do montażu 
powierzchniowego przy użyciu (4) wkrętów z łbem płaskim 
M4 lub nr 10 (brak w zestawie). Należy używać wkrętów o 
długości co najmniej 10 mm. 
Uwaga: w przypadku montażu na zewnątrz należy się 
upewnić, że na cztery (4) śruby z łbem płaskim M4 lub nr 

1 Wkręty z łbem płaskim z gniazdem krzyżowym M3 – 0,5 x 6
(w zestawie wraz z kamerą zewnętrzną AutoDome Easy II)

2 Pierścień mocujący z uszczelką 
(w zestawie wraz z kamerą zewnętrzną AutoDome Easy II)

3 Pierścień typu o-ring, śr. wewn. 3,97 mm i Ø 1,78 mm
(w zestawie wraz z kamerą zewnętrzną AutoDome Easy II)

4 Dostarczone przez użytkownika wkręty z łbem płaskim M4 
lub nr 10
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10 (dostarczone we własnym zakresie) zostały nałożone 
cztery (4) pierścienie typu o-ring o średnicy wewn. 3.97 
mm i Ø 1,78 mm. Patrz krok 5.

Illustracja 4.7 Mocowanie do sufitu zestawu do montażu 
powierzchniowego

11. Przeciągnąć zewnętrzne przewody przez kanał i 
wprowadzić do puszki przyłączeniowej do montażu 
powierzchniowego.

12. Zamocować płytę montażową do puszki przyłączeniowej 
do montażu powierzchniowego przy użyciu trzech (3) 
wkrętów z łbem płaskim z gniazdem krzyżowym 
M4 – 0,7 x 8. 

UWAGA! 
Wszystkie przewody instalacyjne muszą być poprowadzone 
przez uziemiony przepust.
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Illustracja 4.8 Instalacja płyty montażowej

13. Aby kontynuować instalację, należy przejść do 
Punkt 4.1.4 Montaż kamery do płyty montażowej, Strona 31.

4.1.4 Montaż kamery do płyty montażowej
W celu zainstalowania kamery na płycie do montażu 
powierzchniowego lub montażu na sufitach podwieszanych 
należy wykonać następujące czynności (część kroków obejmuje 
dodatkowe czynności odnoszące się do instalacji na zewnątrz):
1. Poprowadzić kable po stronie, gdzie w płycie montażowej 

znajduje się wycięcie w kształcie sierpa (odn. nr 2 
Rysunek 4.3). 

2. Zamocować przewód uziemiający od urządzenia do puszki 
przyłączeniowej. 

3. Podłączyć przygotowane we własnym zakresie uziemienie 
do skrzynki przyłączeniowej.

4. Połączyć odpowiednie złącza z wolnymi końcówkami w 
okablowaniu użytkownika (patrz informacje o okablowaniu 
w Punkt 8 Przygotowanie okablowania, Strona 66).

1 Otwory do puszki przyłączeniowej 
2 Otwór kablowy (maks. 40 mm); w kształcie sierpa

40 .0 mm1.57 in.
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5. Za pomocą klucza imbusowego wykręcić pojedynczy wkręt 
zabezpieczający u podstawy urządzenia. 

Illustracja 4.9 Wykręcanie wkręta zabezpieczającego
6. Podłączyć złącza z kamery do odpowiadających im złączy z 

sufitu.

Illustracja 4.10 Łączenie kabli

7. Wyrównać kable po stronie, gdzie w płycie montażowej 
znajduje się wycięcie w kształcie sierpa. 

1 Wkręt blokujący
2 Pionowy wypust
3 Płyta montażowa
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8. Przymocować kamerę do płyty montażowej, wsuwając 
pionowy wypust do rowka znajdującego się w górnej części 
kopułki, po prawej stronie wkręta zabezpieczającego. 

Illustracja 4.11 Mocowanie wkręta zabezpieczającego
9. Obrócić kamerę o około 15 stopni w prawo i zablokować w 

tym położeniu, w sposób przedstawiony na kolejnym 
rysunku. Uwaga: Nie należy luzować mosiężnych 
przycisków mocujących.

Illustracja 4.12 Montaż kopułki do płyty montażowej

1 Pionowy wypust

5
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10. Instalacja na zewnątrz: nałożyć pierścień typu o-ring o 
średnicy wewn. 2,89 mm i Ø 1,78 mm (element 1 poniżej) 
na wkręt zabezpieczający.

11. Za pomocą klucza Torx (T-10) do wkrętów 
zabezpieczających zamocować wkręty zabezpieczające.
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5 Instalacja zestawu do montażu 
ściennego

5.1 Opis
Niniejszy rozdział zawiera opis sposobu instalacji kamery 
AutoDome Easy II na ścianie. Kamera AutoDome Easy II nadaje 
się również do montażu powierzchniowego (Punkt 4 Instalacja 
zestawu do montażu powierzchniowego, Strona 23), 
wpuszczanego (Punkt 6 Instalacja zestawu do montażu 
wpuszczanego, Strona 47) oraz montażu na rurze 
(Punkt 7 Instalacja zestawu do montażu na rurze, Strona 55). 
Szczegółowe informacje na temat instalacji urządzenia można 
znaleźć w instrukcji dostarczonej wraz z danym zestawem do 
montażu.
W instalacjach zewnętrznych konieczne jest skorzystanie z 
uszczelek i pierścieni typu o-ring, które są dostarczane wraz z 
kamerą zewnętrzną AutoDome Easy II. Ma to na celu 
zabezpieczenie wnętrza urządzenia przed wodą oraz utrzymanie 
stopnia ochrony IP przed wpływami atmosferycznymi. Aby 
rozpocząć instalowanie kamery na zewnątrz, patrz 
Punkt 5.1.3 Przygotowanie zestawu do montażu ściennego do 
instalacji zewnętrznej, Strona 39.
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5.1.1 Dodatkowe niezbędne narzędzia 
– Odpowiednie płaskie śrubokręty 
– Wkrętak krzyżakowy nr 2
– Narzędzie do wycięcia otworu w płycie gipsowo-

kartonowej lub panelu sufitowym (jeśli dotyczy)
– Klucz Torx T-10
– Kamera zewnętrzna AutoDome Easy II, wymagana do 

instalacji na zewnątrz

5.1.2 Przygotowanie zestawu do montażu ściennego do 
instalacji wewnętrznej
Aby zamocować urządzenie na ścianie we wnętrzu budynku, 
należy skorzystać z poniższych instrukcji. Aby skorzystać z 
zestawu do montażu ściennego w instalacjach zewnętrznych, 
patrz Punkt 5.1.3 Przygotowanie zestawu do montażu ściennego 
do instalacji zewnętrznej, Strona 39.

UWAGA! 
Przetworniki obrazu w nowoczesnych kamerach CCD są 
niezwykle czułe i wymagają szczególnego sposobu eksploatacji, 
aby działały prawidłowo i przez długi czas. Aby osiągnąć 
optymalne efekty działania kamery, należy przestrzegać 
wytycznych: 
– Nie należy narażać kamery na bezpośrednie działanie 

promieni słonecznych lub jaskrawych lamp bez względu na 
to, czy kamera jest włączona, czy też nie. 

– Unikać jaskrawego oświetlenia w polu widzenia kamery. 
Jaskrawe oświetlenie wywołuje efekt „rozmazania”, który 
jest widoczny jako białe linie nad i pod rozjaśnionym 
punktem. Długotrwała ekspozycja na jaskrawe oświetlenie 
może spowodować płowienie kolorów filtrów barw 
przetwornika. Zmiany te są widoczne jako kolorowe plamy 
na obrazie i są nieodwracalne.
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1. Wyznaczyć bezpieczne miejsce na uchwyt ścienny 
(dostępny osobno).

Illustracja 5.1 Wymiary dla montażu ściennego

2. Przymocować do ściany przygotowaną we własnym 
zakresie, metalową, pojedynczą puszkę przyłączeniową.

3. Przymocować uziemiony metalowy przepust kablowy do 
zacisku puszki przyłączeniowej.

Illustracja 5.2 Metalowy przepust

4. Przeprowadzić przewody przez przepust.
5. Przeprowadzić wszystkie przewody z metalowej puszki 

przyłączeniowej przez wysięgnik.
6. Przymocować pokrywę montażową do wysięgnika.

204.1
(8.0)

 316.7
(12.5)

 349.7
(13.8)

203.5
(8.01)

 280.0
(11.02)
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7. Przymocować wysięgnik do metalowej pojedynczej puszki 
przyłączeniowej.

Illustracja 5.3 Montaż do puszki instalacyjnej przyłączeniowej 

8. Zabezpieczyć odpowiednimi wkrętami SEMS 
zintegrowanymi z podkładkami blokującymi, które przebiją 
się przez warstwę farby i zapewnią połączenie z masą 
obudowy wysięgnika lub z oczkiem uziemienia.

9. Aby kontynuować instalację, należy przejść do 
Punkt 5.1.4 Montaż kamery do płyty montażowej, Strona 43.

UWAGA! 
Metalowa puszka przyłączeniowa i powierzchnia montażowa 
muszą utrzymać ciężar wynoszący maksymalnie 11,33 kg.
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5.1.3 Przygotowanie zestawu do montażu ściennego do 
instalacji zewnętrznej
Poniższe instrukcje zawierają szczegółowy opis czynności 
przygotowujących powierzchnię i kolejnych kroków podczas 
instalacji zestawu do montażu ściennego na zewnątrz 
budynków.
1. Wyznaczyć bezpieczne miejsce na uchwyt ścienny 

(dostępny osobno).

Illustracja 5.4 Wymiary dla montażu ściennego

2. Wykorzystać cztery (4) otwory z boku uchwytu do montażu 
ściennego jako szablon do oznaczenia miejsc, w których 
należy nawiercić otwory do zamocowania podstawy.

3. Wywiercić cztery (4) otwory w miejscu instalacji. Zestaw 
nie zawiera wkrętów. Należy używać wkrętów o długości 
co najmniej 10 mm.

4. W celu zamontowania wysięgnika wywiercić piąty otwór 
(maks. 20 mm) pośrodku wzoru utworzonego przez cztery 
pozostałe.

UWAGA! 
Elementy mocujące i powierzchnia montażowa muszą utrzymać 
ciężar wynoszący maksymalnie 11,33 kg.

204.1
(8.0)

 316.7
(12.5)

 349.7
(13.8)

203.5
(8.01)

 280.0
(11.02)
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5. Upewnić się, że uszczelka jest zamocowana do pierścienia 
mocującego. Jeżeli uszczelka i pierścień mocujący są 
osobno:
a. Zlokalizować płaską stronę uszczelki i wklęsłą stronę 

pierścienia mocującego.
b. Nałożyć uszczelkę (element 1 poniżej) płaską stroną 

na wklęsłą stronę pierścienia mocującego (element 
2). Na ilustracji poniżej przedstawiono przekrój 
poprzeczny uszczelki na pierścieniu mocującym.

6. Przymocować pokrywę montażową do wysięgnika. 
Zastosować poniższy pierścień typu o-ring oraz pierścień 
mocujący w podanych niżej miejscach, przy użyciu zestawu 
do instalacji zewnętrznej kamery AutoDome Easy II:

UWAGA! 
Aby powstało uszczelnienie zabezpieczające przed wpływami 
zewnętrznymi, uszczelka musi być zamocowana do pierścienia 
mocującego tak, jak na ilustracji.
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Illustracja 5.5 Pozycja pierścieni typu o-ring i pierścienia 
mocującego w przypadku instalacji na zewnątrz

a. Nałożyć pierścień typu o-ring o śr. wewn. 21,82 mm i 
Ø 3 mm (element 1, powyżej) na gwint w dolnej części 
wysięgnika.

b. Przymocować uszczelkę pierścienia mocującego 
(element 2, powyżej) do pokrywy kopułki trzema (3) 
wkrętami z łbem płaskim z gniazdem krzyżowym M3 – 
0,5 x 6. Pierścień mocujący powinien być ustawiony 
do osoby montującej stroną, w której znajdują się 
zagłębienia na wkręty.

c. Przymocować pokrywę kopułki do wysięgnika.
7. Przeciągnąć przewody przez otwór w powierzchni, przez 

płaską uszczelkę uchwytu do montażu ściennego (element 
1, Rysunek 5.6), a następnie przez ramię wysięgnika.

1 Pierścień typu o-ring, śr. wewn. 21,82 mm i Ø 3 mm
2 Pierścień mocujący z uszczelką
3 Wkręty z łbem płaskim z gniazdem krzyżowym M3 – 0,5 x 6

UWAGA! 
Wszystkie przewody instalacyjne muszą być poprowadzone 
przez uziemiony przepust.
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8. Umieścić płaską uszczelkę uchwytu do montażu ściennego 
(element 1, poniżej) pomiędzy powierzchnią montażową a 
uchwytem. Następnie zamocować uchwyt przy użyciu 
czterech (4) odpowiednich, zakupionych oddzielnie 
elementów mocujących, jak na przykład kołki Moly czy 
Toggle. Płaskie uszczelki są dostarczane wraz z kamerą 
zewnętrzną AutoDome Easy II.

Illustracja 5.6 Mocowanie wysięgnika do ściany przy użyciu 
płaskiej uszczelki

9. Aby kontynuować instalację, należy przejść do 
Punkt 5.1.4 Montaż kamery do płyty montażowej, Strona 43.
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5.1.4 Montaż kamery do płyty montażowej
Aby zainstalować kamerę na płycie montażowej, należy 
wykonać następujące czynności:
1. Przymocować płytę montażową (w zestawie z kamerą 

kopułkową) do pokrywy montażowej kamery kopułkowej 
za pomocą trzech (3) wkrętów znajdujących się w 
zestawie. 

Illustracja 5.7 Montaż płyty montażowej do pokrywy kamery 
kopułkowej

2. Poprowadzić kable po stronie, gdzie w płycie montażowej 
znajduje się wycięcie w kształcie sierpa (odn. nr 2 
Rysunek 5.7). 

3. Zamocować przewód uziemiający od urządzenia do 
pokrywy montażowej (patrz Rysunek 5.11). 

4. Podłączyć przygotowane we własnym zakresie uziemienie 
do skrzynki przyłączeniowej.

5. Połączyć odpowiednie złącza z wolnymi końcówkami w 
okablowaniu użytkownika (patrz informacje o okablowaniu 
w Punkt 8 Przygotowanie okablowania, Strona 66).

1 Otwór kablowy (maks. 40 mm); w kształcie sierpa
2 Wkręty mocujące do pokrywy kamery kopułkowej

40 .0 mm1.57 in.



44 pl | Instalacja zestawu do montażu ściennego AutoDome Easy II

F.01U.164.478 | 3.0 | 2010.12 Instrukcja instalacji Bosch Security Systems, Inc.

6. Za pomocą klucza imbusowego wykręcić pojedynczy wkręt 
zabezpieczający u podstawy urządzenia. 

Illustracja 5.8 Wykręcanie wkręta zabezpieczającego

7. Podłączyć złącza z kamery do odpowiadających im złączy z 
sufitu.

Illustracja 5.9 Łączenie kabli

8. Wyrównać kable po stronie, gdzie w płycie montażowej 
znajduje się wycięcie w kształcie sierpa. 



AutoDome Easy II Instalacja zestawu do montażu ściennego | pl 45

Bosch Security Systems, Inc. Instrukcja instalacji F.01U.164.478 | 3.0 | 2010.12

9. Przymocować kamerę do płyty montażowej, wsuwając 
pionowy wypust do rowka znajdującego się w górnej części 
kopułki, po prawej stronie wkręta zabezpieczającego. 

Illustracja 5.10 Wkręt zabezpieczający

10. Obrócić kamerę o około 15 stopni w prawo i zablokować w 
tym położeniu, w sposób przedstawiony na kolejnym 
rysunku. Uwaga: Nie należy luzować mosiężnych 
przycisków mocujących.

Illustracja 5.11 Montaż kopułki do płyty montażowej
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11. Instalacja na zewnątrz: nałożyć pierścień typu o-ring o 
średnicy wewn. 2,89 mm i Ø 1,78 mm (element 1 poniżej) 
na wkręt zabezpieczający.

12. Za pomocą klucza Torx (T-10) do wkrętów 
zabezpieczających zamocować wkręty zabezpieczające.

13. Wciągnąć nadmiar kabla do rury montażowej.
14. Upewnić się, że obudowa jest uziemiona.
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6 Instalacja zestawu do montażu 
wpuszczanego

6.1 Opis
Niniejszy rozdział zawiera opis montażu wpuszczanego kamery 
AutoDome Easy II. Kamera AutoDome Easy II nadaje się również 
do montażu powierzchniowego (Punkt 4 Instalacja zestawu do 
montażu powierzchniowego, Strona 23), ściennego 
(Punkt 5 Instalacja zestawu do montażu ściennego, Strona 35) 
oraz montażu na rurze (Punkt 7 Instalacja zestawu do montażu na 
rurze, Strona 55). Szczegółowe informacje na temat instalacji 
urządzenia można znaleźć w instrukcji dostarczonej wraz z 
danym zestawem do montażu.

UWAGA! 
Przetworniki obrazu w nowoczesnych kamerach CCD są 
niezwykle czułe i wymagają szczególnego sposobu eksploatacji, 
aby działały prawidłowo i przez długi czas. Aby osiągnąć 
optymalne efekty działania kamery, należy przestrzegać 
wytycznych: 
– Nie należy narażać kamery na bezpośrednie działanie 

promieni słonecznych lub jaskrawych lamp bez względu na 
to, czy kamera jest włączona, czy też nie. 

– Unikać jaskrawego oświetlenia w polu widzenia kamery. 
Jaskrawe oświetlenie wywołuje efekt „rozmazania”, który 
jest widoczny jako białe linie nad i pod rozjaśnionym 
punktem. Długotrwała ekspozycja na jaskrawe oświetlenie 
może spowodować płowienie kolorów filtrów barw 
przetwornika. Zmiany te są widoczne jako kolorowe plamy 
na obrazie i są nieodwracalne.
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6.1.1 Wymagania dodatkowe 
– Odpowiednie płaskie śrubokręty 
– Wkrętak krzyżakowy nr 2
– Narzędzie do wycięcia otworu w płycie gipsowo-

kartonowej lub panelu sufitowym (jeśli dotyczy)
– 10,16 cm x 10,16 cm puszka przyłączeniowa (opcja)
– Klucz Torx T-10
– LTC 9349MK Zestaw montażowy (opcja)

6.1.2 Przygotowanie sufitu do instalacji
Aby przeprowadzić montaż wpuszczany, należy wykonać 
następujące czynności:
1. Wyznaczyć bezpieczne miejsce na zestaw do montażu 

wpuszczanego (dostępny osobno).

Illustracja 6.1 Wersja do montażu wpuszczanego – wymiary

2. Wywiercić lub wyciąć otwór o średnicy 177,8 mm z 
tolerancją +/- 2,2 mm.  

3. Opcjonalnie: w przypadku instalacji kamery AutoDome 
Easy II w panelu sufitu podwieszanego lub innej 
powierzchni, która wymaga dodatkowego wzmocnienia, 
zalecany jest zestaw montażowy LTC 9349MK (dostępny 

 68.7
(2.7)

 194.0
(7.64)

 96.0
 (3.8)
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osobno). Instrukcje instalacji można znaleźć w instrukcji 
obsługi dołączonej do uchwytu montażowego.

4. Ustawić w linii otwory płyty montażowej (w zestawie z 
kamerą kopułkową) i uchwytu montażowego, a następnie 
przymocować za pomocą wkrętów. Upewnić się, że 
wycięcia w kształcie sierpa płyty montażowej i uchwytu 
montażowego znajdują się w jednej linii.

Illustracja 6.2 Montaż płyty montażowej do uchwytu montażowego

5. Płyty mocujące należy ustawić pod kątem do wewnątrz, 
przesuwając je w górę i wpychając do dwóch otworów. W 
przypadku montażu analogowych modeli kamery 
AutoDome Easy II wspornik i płyta powinny znajdować się 
w dolnej części. 

1 Uchwyt montażowy
2 Płyta montażowa
3 Płyta dociskowa
4 Wycięcie w kształcie sierpa
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Illustracja 6.3 Regulacja zacisków montażowych

6. Modele AutoDome Easy II IP: płytę zaciskową należy 
ustawić tak, aby wspornik i płyta znalazły się w górnym 
położeniu.  

a. Poluzować dwie śruby (pozycja 1) po obu stronach 
płyty zaciskowej. 

b. Przesunąć śruby do górnej pozycji (pozycja 2) i 
dokręcić.

7. Włożyć podstawę przez otwór do sufitu. Wysunąć zaciski 
na zewnątrz i opuścić na dół, tak aby płyta gipsowo-
kartonowa była dociśnięta z jednej strony zaciskami, a z 
drugiej kołnierzem montażowym (maks. grubość sufitu 
41,7 mm; min. grubość sufitu 12,7 mm).
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8. Dokręcić oba zaciski do sufitu za pomocą wkrętaka 
krzyżakowego nr 2.

Illustracja 6.4 Dokręcanie zacisków montażowych

6.1.3 Montaż kamery do płyty montażowej
Aby zamontować moduł do powierzchni lub sufitu 
podwieszanego za pomocą znajdującej się w zestawie płyty 
montażowej, należy wykonać następujące czynności:
1. Przy użyciu dołączonego klucza T-10 poluzować (nie 

wykręcać całkowicie) trzy (3) wkręty znajdujące się na 
kopułce. Zdjąć pierścień ozdobny i odłożyć na bok.

2. Dokręcić wkręty. 
3. Poprowadzić kable po stronie, gdzie w płycie montażowej 

znajduje się wycięcie w kształcie sierpa (odn. nr 4, 
rysunek 1.2). 

4. Zamocować przewód uziemiający od urządzenia do 
uchwytu montażowego. 

  

UWAGA! 
Zbyt mocne dokręcenie zacisków może uszkodzić zacisk lub 
sufit. Dokręcić zacisk do momentu jego zetknięcia z sufitem i 
wyczuwalnego oporu. Jeśli jest używany śrubokręt elektryczny, 
ustawić moment dokręcający na najniższą wartość.

UWAGA! 
Wszystkie przewody instalacyjne muszą być poprowadzone 
przez uziemiony przepust.
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5. Podłączyć przygotowane we własnym zakresie uziemienie 
do skrzynki przyłączeniowej.

6. Połączyć odpowiednie złącza z wolnymi końcówkami w 
okablowaniu użytkownika (patrz informacje o okablowaniu 
w Punkt 8 Przygotowanie okablowania, Strona 66).

7. Za pomocą klucza imbusowego wykręcić pojedynczy wkręt 
zabezpieczający u podstawy urządzenia. 

Illustracja 6.5 Wykręcanie wkręta zabezpieczającego

8. Podłączyć złącza z kamery do odpowiadających im złączy z 
sufitu.

Illustracja 6.6 Dopasowanie złączy

1 Wkręt blokujący
2 Wycięcie w kształcie sierpa
3 Płyta montażowa
4 Pionowy wypust
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9. Wyrównać kable po stronie, gdzie w płycie montażowej 
znajduje się wycięcie w kształcie sierpa. 

10. Przymocować kamerę do płyty montażowej, wsuwając 
pionowy wypust do rowka znajdującego się w górnej części 
kopułki, po prawej stronie wkręta zabezpieczającego. 

Illustracja 6.7 Mocowanie wkręta zabezpieczającego

11. Obrócić kamerę o około 15 stopni w prawo i zablokować w 
tym położeniu, w sposób przedstawiony na kolejnym 
rysunku. Uwaga: Nie należy luzować mosiężnych 
przycisków mocujących.

Illustracja 6.8 Montaż kopułki do płyty montażowej

1 Uchwyt do montażu wpuszczanego
2 Płyta montażowa
3 Punkt mocowania uchwytu montażowego
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12.  Upewnić się, że urządzenie jest wycentrowane. 

Illustracja 6.9 Wyrównanie pierścienia ozdobnego

13. Ustawić pierścień ozdobny tak, aby śruby znajdowały się w 
jednej linii z otworami mimośrodowymi. 
Uwaga: Dwa (2) zestawy podniesionych występów 
wsporczych po każdej stronie pierścienia ozdobnego leżą 
w jednej linii z zaciskami blokującymi.

14. Za pomocą dołączonego klucza T-10 przytwierdzić dwa (2) 
wkręty zabezpieczające do uchwytu montażowego. 

15. Zatrzasnąć pierścień ozdobny we właściwym położeniu. 
Upewnić się, że zatrzaski są bezpiecznie zamknięte, 
próbując lekko przekręcić urządzenie. Uwaga: Urządzenie 
nie powinno się obracać.

UWAGA! 
Uchwyt do montażu wpuszczanego jest dostarczany wraz z 
dodatkowym punktem mocowania. Aby uniknąć obrażeń, 
dołączyć linkę zabezpieczającą przymocowaną do punktu 
zakotwiczenia nad sufitem do tego punktu mocowania

1 Zacisk
2 Występy wsporcze
3 Pierścień ozdobny
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7 Instalacja zestawu do montażu na 
rurze

7.1 Opis
Niniejszy rozdział zawiera opis sposobu instalacji kamery 
AutoDome Easy II na rurze. Kamera AutoDome Easy II nadaje się 
również do montażu powierzchniowego (Punkt 4 Instalacja 
zestawu do montażu powierzchniowego, Strona 23), ściennego 
(Punkt 5 Instalacja zestawu do montażu ściennego, Strona 35) 
oraz wpuszczanego (Punkt 6 Instalacja zestawu do montażu 
wpuszczanego, Strona 47). Szczegółowe informacje na temat 
instalacji urządzenia można znaleźć w instrukcji dostarczonej 
wraz z danym zestawem do montażu.
W instalacjach zewnętrznych konieczne jest skorzystanie z 
uszczelek i pierścieni typu o-ring, które są dostarczane wraz z 
kamerą zewnętrzną AutoDome Easy II. Ma to na celu 
zabezpieczenie wnętrza urządzenia przed wodą oraz utrzymanie 
stopnia ochrony IP przed wpływami atmosferycznymi.

UWAGA! 
Przetworniki obrazu w nowoczesnych kamerach CCD są 
niezwykle czułe i wymagają szczególnego sposobu eksploatacji, 
aby działały prawidłowo i przez długi czas. Aby osiągnąć 
optymalne efekty działania kamery, należy przestrzegać 
wytycznych: 
– Nie należy narażać kamery na bezpośrednie działanie 

promieni słonecznych lub jaskrawych lamp bez względu na 
to, czy kamera jest włączona, czy też nie. 

– Unikać jaskrawego oświetlenia w polu widzenia kamery. 
Jaskrawe oświetlenie wywołuje efekt „rozmazania”, który 
jest widoczny jako białe linie nad i pod rozjaśnionym 
punktem. Długotrwała ekspozycja na jaskrawe oświetlenie 
może spowodować płowienie kolorów filtrów barw 
przetwornika. Zmiany te są widoczne jako kolorowe plamy 
na obrazie i są nieodwracalne.
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7.1.1 Wymagane narzędzia/produkty
– Odpowiednie płaskie śrubokręty 
– Wkrętak krzyżakowy nr 2
– Narzędzie do wycięcia otworu w płycie gipsowo-

kartonowej lub panelu sufitowym (jeśli dotyczy)
– Oczko uziemienia (tylko do użytku zewnętrznego)
– Klucz Torx T-10
– Kamera AutoDome Easy II, wymagana do instalacji na 

zewnątrz

7.1.2 Przygotowanie sufitu do instalacji
Poniższe instrukcje zawierają szczegółowy opis czynności 
przygotowujących powierzchnię i kolejnych kroków podczas 
instalacji zestawu do montażu na rurze. Część kroków obejmuje 
dodatkowe czynności odnoszące się do instalacji na zewnątrz.
1. Wyznaczyć bezpieczną twardą powierzchnię do montażu 

sufitowego na rurze (zestaw dostępny osobno).

Illustracja 7.1 Wymiary dla montażu na rurze
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2. Wykorzystać cztery (4) otwory w kołnierzu jako szablon do 
oznaczenia miejsc, w których należy nawiercić otwory do 
zamocowania podstawy.

Illustracja 7.2 Wyznaczanie otworów za pomocą kołnierza

3. Wywiercić cztery (4) otwory w miejscu instalacji (wkręty 
nie wchodzą w skład zestawu, użyć co najmniej 10-
milimetrowych).

4. W celu zamontowania kołnierza wywiercić piąty otwór 
(maks. 20 mm) pośrodku wzoru utworzonego przez cztery 
pozostałe. Użyć tego otworu do przeprowadzenia 
przewodów przez podstawę.

5. Założyć kołnierz (w zestawie) na rurę.
Uwaga: Należy wybrać rurę długości 200 mm, 300 mm lub 
połączyć dwie (2) rury przy użyciu łącznika, aby uzyskać 
505 mm.

UWAGA! 
Wszystkie przewody instalacyjne muszą być poprowadzone 
przez uziemiony przepust.
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Instalacja na zewnątrz: zastosować poniższe pierścienie 
typu o-ring (dostarczone w zestawie z kamerą zewnętrzną 
AutoDome Easy II) w podanych niżej miejscach:

Illustracja 7.3 Umiejscowienie pierścieni typu typu o-ring w 
przypadku instalacji na zewnątrz

a. Nałożyć pierścień typu o-ring o śr. wewn. 21,82 mm i 
Ø 3 mm (element 1, powyżej) między gwint kołnierza i 
gwint górnego łącznika.

b. Nałożyć pierścień typu o-ring o śr. wewn. 29,74 mm i 
Ø 3 mm (element 2, powyżej) między wszystkie 
łączenia między rurą a łącznikiem.

6. Instalacja na zewnątrz: upewnić się, że uszczelka jest 
zamocowana do pierścienia mocującego. Jeżeli uszczelka i 
pierścień mocujący są osobno:

1 Pierścień typu o-ring, śr. wewn. 21,82 mm i Ø 3 mm
2 Pierścień typu o-ring, śr. wewn. 29,74 mm i Ø 3 mm
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a. Zlokalizować płaską stronę uszczelki i wklęsłą stronę 
pierścienia mocującego.

b. Nałożyć uszczelkę (element 1 poniżej) płaską stroną 
na wklęsłą stronę pierścienia mocującego (element 
2). Na ilustracji poniżej przedstawiono przekrój 
poprzeczny uszczelki na pierścieniu mocującym.

7. Zamocować pokrywę kopułki w dolnej części rury.
Instalacja na zewnątrz: zastosować poniższy pierścień 
typu o-ring oraz pierścień mocujący (w zestawie z kamerą 
zewnętrzną AutoDome Easy II) w podanych niżej 
miejscach:

UWAGA! 
Aby powstało uszczelnienie zabezpieczające przed wpływami 
zewnętrznymi, uszczelka musi być zamocowana do pierścienia 
mocującego tak, jak na ilustracji.
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Illustracja 7.4 Pozycja pierścieni typu o-ring i pierścienia 
mocującego w przypadku instalacji na zewnątrz

a. Nałożyć pierścień typu o-ring o śr. wewn. 21,82 mm i 
Ø 3 mm (element 1, powyżej) na gwint w dolnej części 
rury.

b. Przymocować uszczelkę pierścienia mocującego 
(element 2, powyżej) do pokrywy kopułki trzema (3) 
wkrętami z łbem płaskim z gniazdem krzyżowym M3 – 
0,5 x 6. Pierścień mocujący powinien być ustawiony 
do osoby montującej stroną, w której znajdują się 
zagłębienia na wkręty.

8. Przymocować kołnierz za pomocą czterech (4) 
odpowiednich (zakupionych oddzielnie) elementów 
mocujących, np. kotw rozporowych lub śrub kotwiących.

1 Pierścień typu o-ring, śr. wewn. 21,82 mm i Ø 3 mm
2 Pokrywa kamery
3 Pierścień mocujący z uszczelką
4 Wkręty z łbem płaskim z gniazdem krzyżowym M3 – 0,5 x 6
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Instalacja na zewnątrz: Przed dokręceniem umieścić 
płaską uszczelkę (element, 1 poniżej) między kołnierzem i 
powierzchnią montażową.

9. Wyciągnąć przewody z rury, zaczynając od końca kołnierza.

Illustracja 7.5 Mocowanie na suficie uchwytu do montażu na rurze

UWAGA! 
Elementy mocujące i powierzchnia montażowa muszą utrzymać 
ciężar wynoszący maksymalnie 11,33 kg.

UWAGA! 
Wybrać odpowiednio stabilne miejsce montażu, aby zapobiec 
nadmiernym wibracjom kamery AutoDome Easy II. 
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10. Przymocować oddzielnie zakupione oczko uziemienia. 
11. Ustawić w linii otwory płyty montażowej (w zestawie z 

kamerą kopułkową) i pokrywy montażowej kamery 
kopułkowej, a następnie przymocować za pomocą trzech 
(3) wkrętów dostarczonych w zestawie (rys. 1.7). 

Illustracja 7.6 Montaż płyty montażowej do pokrywy kamery 
kopułkowej

1 Wycięcie w kształcie sierpa
2 Oczko uziemienia
3 Pokrywa kamery
4 Płyta montażowa
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7.1.3 Montaż kamery do płyty montażowej
Aby zamontować kamerę do uchwytu sufitowego za pomocą 
dostarczonej płyty montażowej, należy wykonać następujące 
czynności:
1. Poprowadzić kable po stronie, gdzie w płycie montażowej 

znajduje się wycięcie w kształcie sierpa (odn. nr 1, 
rys. 1.7). 

2. Zamocować przewód uziemiający od urządzenia do 
pokrywy montażowej.

3. Podłączyć przygotowane we własnym zakresie uziemienie 
do skrzynki przyłączeniowej.

4. Połączyć odpowiednie złącza z wolnymi końcówkami w 
okablowaniu użytkownika (patrz informacje o okablowaniu 
w Punkt 8 Przygotowanie okablowania, Strona 66).

5. Za pomocą klucza imbusowego wykręcić pojedynczy wkręt 
zabezpieczający u podstawy urządzenia. 

Illustracja 7.7 Wykręcanie wkręta zabezpieczającego

6. Podłączyć złącza z kamery do odpowiadających im złączy z 
sufitu.

7. Wyrównać kable po stronie, gdzie w płycie montażowej 
znajduje się wycięcie w kształcie sierpa. 

8. Przymocować kamerę do płyty montażowej, wsuwając 
pionowy wypust do rowka znajdującego się w górnej części 
kopułki, po prawej stronie wkręta zabezpieczającego. 
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Illustracja 7.8 Lokalizacja wkrętu zabezpieczającego

9. Obrócić kamerę o około 15 stopni w prawo i zablokować w 
tym położeniu, w sposób przedstawiony na kolejnym 
rysunku. Uwaga: Nie należy luzować mosiężnych 
przycisków mocujących.

Illustracja 7.9 Montaż kopułki do płyty montażowej
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10. Instalacja na zewnątrz: nałożyć pierścień typu o-ring o 
średnicy wewn. 2,89 mm i Ø 1,78 mm (element 1 poniżej) 
na wkręt zabezpieczający.

11. Za pomocą klucza Torx (T-10) do wkrętów 
zabezpieczających zamocować wkręty zabezpieczające.

12. Wciągnąć nadmiar kabla do rury montażowej.
13. Upewnić się, że obudowa jest uziemiona.
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8 Przygotowanie okablowania
Wymagania dotyczące okablowania różnią się nieznacznie w 
przypadku różnych modeli kamer AutoDome Easy II. Istnieją 
cztery (4) typy przewodów: sterujący, wizyjny, zasilający i 
alarmowy. Wymagania każdego modelu w tym zakresie są inne. 
Każdy rozdział opisuje parametry techniczne zalecanego 
przewodu.

8.1 Zasilanie
Zalecany kabel zasilania to 2-żyłowy, o przekroju 14-18, zależnie 
od długości.

Tabela 8.1 Maksymalne długości kabli biegnących od zasilacza do 
kamery AutoDome Easy II

UWAGA! 
Instalacja powinna być wykonywana wyłącznie przez 
wykwalifikowanych pracowników serwisu, zgodnie z 
obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa.

UWAGA! 
Wszystkie przewody instalacyjne muszą być poprowadzone 
przez uziemiony przepust.

VA / W 14 AWG

(2,5 mm)

16 AWG

(1,5 mm)

18 AWG

(1 mm)

Kamera, modele do instalacji wewnątrz budynków
24 VAC do kamery 

AutoDome Easy II

18 / 10 193 m 121 m 76 m

Kamera i grzejnik, tylko modele do zastosowań zewnętrznych
24 VAC dla kamery 

AutoDome Easy II

18 / 10 193 m 121 m 76 m

24 VAC dla grzejnika 25 / 25 139 m 67 m 55 m
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8.2 Podłączanie zasilania
Kamera AutoDome Easy II jest dostępna w wersjach 
przeznaczonych do montażu wewnątrz jak i na zewnątrz 
budynków. Wszystkie modele do montażu wewnątrz zawierają 
pojedyncze złącze zasilania.
W modelach do montażu na zewnątrz zastosowano dwa 
izolowane złącza zasilania – jedno dla kamery (czerwone i 
czarne żyły) i jedno dla grzejnika (żyła biało-czerwona i biało-
czarna). 

Określanie sposobu podłączenia zasilania
W poniższej tabeli znajduje się podsumowanie informacji 
dotyczących wymaganych połączeń zasilania w modelach 
analogowych do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych. 
Tabela ta pozwala zidentyfikować niezbędne połączenia i 
odszukać właściwe rozdziały.

UWAGA! 
Używać tylko transformatora zasilania atestowanego / klasy 2.

Model Połączenie Patrz
Analogowe
Wewnętr

zne

24 VAC Punkt 8.2.1 Połączenia zasilania w kamerach 

do zastosowań wewnętrznych, Strona 68

Zewnętrz

ne

24 VAC Punkt 8.2.2 Połączenia zasilania w kamerach 

do zastosowań zewnętrznych, Strona 69

24 VAC dla 

grzejnika

Punkt 8.2.3 Połączenia zasilania do grzejnika 

(wszystkie modele zewnętrzne), Strona 70
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8.2.1 Połączenia zasilania w kamerach do zastosowań 
wewnętrznych 

Illustracja 8.1 Kabel zasilający

Podłączanie zasilania do modeli do zastosowań wewnętrznych:
1. Zlokalizować zespół kabla z 3-stykowym złączem na 

jednym końcu i wolnymi końcówkami (czerwoną i czarną) 
na drugim końcu.

2. Podłączyć jeden przewód uziemienia lub źródło zasilania 
24 VAC do czarnej żyły.

3. Podłączyć jeden przewód źródła zasilania 24 VAC do 
czerwonej żyły.

4. Podłączyć zielony przewód uziemienia do odpowiedniego 
uziemionego przepustu kablowego.

Odn. nr Żyła Kolor
1 24 VAC Czerwony 
2 24 VAC/GND Czarny 
3 Zakupiony oddzielnie zasilacz nie dot.

UWAGA! 
Ta kamera toleruje napięcie 24 VAC, obciążalność tylko 1 A. Nie 
podłączać do kamery napięcia 120 V lub 230 V. 
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8.2.2 Połączenia zasilania w kamerach do zastosowań 
zewnętrznych

Illustracja 8.2 Kabel zasilający

Podłączanie zasilania do modeli do zastosowań zewnętrznych:
1. Zlokalizować zespół kabla z 3-stykowym złączem na 

jednym końcu i wolnymi końcówkami (czerwoną i czarną) 
na drugim końcu.

2. Podłączyć jeden przewód zasilania 24 VAC do czarnej żyły.
3. Podłączyć drugi przewód zasilania 24 VAC do czerwonej 

żyły.
4. Podłączyć zielony przewód uziemienia do odpowiedniego 

uziemionego przepustu kablowego.

Odn. nr Żyła Kolor
1 24 VAC Czerwony 
2 24 VAC Czarny 
3 Zakupiony oddzielnie zasilacz Nie dot.

UWAGA! 
Ta kamera toleruje napięcie 24 VAC, obciążalność tylko 1 A. Nie 
podłączać do kamery napięcia 120 V lub 230 V. 
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8.2.3 Połączenia zasilania do grzejnika (wszystkie 
modele zewnętrzne)

Illustracja 8.3 Kabel zasilający

Podłączanie zasilania do grzejników do zastosowań 
zewnętrznych:
1. Zlokalizować zespół kabla z 3-stykowym złączem na 

jednym końcu i wolnymi końcówkami (biało-czerwoną i 
biało-czarną) na drugim końcu.

2. Podłączyć jeden przewód zasilania 24 VAC do biało-czarnej 
żyły.

3. Podłączyć drugi przewód zasilania 24 VAC do biało-
czerwonej żyły.

Odn. nr Żyła Kolor
1 24 VAC Biało-czerwony 
2 24 VAC Biało-czarny
3 Zakupiony oddzielnie zasilacz Nie dot.

UWAGA! 
Grzejnik toleruje napięcie 24 VAC, obciążalność tylko 1 A. Nie 
podłączać do grzejnika napięcia 120 V lub 230 V. 
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8.3 Kable wizyjne i z technologią Bilinx
Kabel koncentryczny / Bilinx
Zastosowanie kabla koncentrycznego zakończonego złączami 
BNC jest najbardziej znaną metodą transmisji całkowitego 
sygnału wizyjnego. Przez ten sam kabel mogą być także 
przesyłane dane sterujące Bilinx. 
Bilinx jest dwukierunkowym protokołem komunikacyjnym 
opracowanym przez firmę Bosch, który umożliwia zdalne 
sterowanie, konfigurowanie oraz aktualizację oprogramowania 
urządzeń przez kabel koncentryczny. Protokół Bilinx jest 
dostępny we wszystkich kamerach serii AutoDome Easy II.

Zalecane parametry techniczne kabla 
koncentrycznego

Wielkość Średnica zewnętrzna 4,6 - 7,9 mm

Ekran Splot miedziany: 95%

Żyła środkowa Standardowa miedziana

Złącze zaciskowe BNC

Maksymalne długości w układzie kompensacji 
kabla 

Typ kabla Z wyłączoną funkcją 
Pre-comp

Z włączoną funkcją 
Pre-comp

RG-59/U 300 m 600 m

RG-6/U 450 m 990 m

RG-11/U 600 m 1200 m

Wymiary Średnica zewnętrzna 4,6 - 7,9 mm

Ekran Splot miedziany: 95%

Żyła 
środkowa

Standardowa miedziana

Złącze 
zaciskowe

BNC
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8.4 Podłączanie sygnału wizyjnego
Zastosowanie kabla koncentrycznego zakończonego złączami 
BNC jest najbardziej znaną metodą transmisji całkowitego 
sygnału wizyjnego. Aby podłączyć źródło sygnału wizyjnego, 
należy wykonać następujące czynności:
1. Zakończyć kabel koncentryczny urządzenia końcowego 

męskim złączem BNC.
2. Dołączyć męskie złącze BNC do żeńskiego złącza BNC 

wyjścia wizyjnego z podstawy modułu kamery.

8.5 Tylko kable sterujące

8.5.1 Biphase
Bi-phase (ekranowany 2-żyłowy, półdupleksowy, typu „multi-
drop”, limit 1524 m) jest standardowym protokołem firmy 
Bosch służącym do przesyłania kodów sterujących funkcjami 
obrotu, pochylenia i zoomu kamery przez 2-żyłową, ekranowaną 
skrętkę zakończoną rezystorem 100 Ohm.
Kamera AutoDome Easy II posiada rezystor końcowy 100 Ohm 
pomiędzy zaciskami Bi-phase C (+) i C (-).

UWAGA! 
Ekran kabla Bi-phase musi być dołączony tylko do urządzenia 
końcowego.

Typ kabla Skrętka ekranowana (STP)

Długość 1524 m, zalecany kabel Belden 8760

Prędkość transmisji 31,25 kHz

Przekrój 1,02 mm (18 AWG)

Terminator 100 Ohm

Złącze zaciskowe Zaciski śrubowe

Napięcie 4 Vpp
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8.5.2 Bezpośrednie sterowanie
Aby podłączyć  konfigurację Bi-phase, należy wykonać 
następujące czynności:
1. Zlokalizować zespół kabla z 7-stykowym białym złączem na 

jednym końcu i siedmioma (7) wolnymi końcówkami na 
drugim końcu.

2. Podłączyć złącze Bi-phase (+) urządzenia sterującego do 
żółtego przewodu i przymocować.

3. Podłączyć złącze Bi-phase (-) urządzenia sterującego do 
biało-zielonego przewodu i przymocować.

4. Podłączyć ekran kabla do sterownika urządzeń końcowych.

100 Ω C-

Shield

C+

AutoDome Easy II Urządzenie końcowe
Odn. nr Żyła Kolor Odn. nr Połączenie

8 Sterownik urządzeń 
końcowych Bi-phase (tj. 
LTC 8786)

1 C (-) (Bi-phase) Biało-zielony 9 C (-) (Bi-phase)
2 C (+) (Biphase) Żółty 10 C (+) (Biphase)
3 Uziemienie Biało-

pomarańczowy
11 Ekran

4 RS485 (+) Niebieski 12 Kabel klawiatury
5 RS485 (-) Biało-niebieski 13 Klawiatura (tj. LTC 5136)
6 Zarezerwowane Fioletowy
7 Zarezerwowane Szary
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8.5.3 Połączenie łańcuchowe
Przy połączeniu łańcuchowym, w którym połączonych jest wiele 
kamer, rezystor musi zostać usunięty ze wszystkich kamer poza 
ostatnią. W przypadku serii AutoDome Easy II można połączyć 
łańcuchowo maksymalnie cztery (4) kamery kopułkowe. Aby 
łańcuchowo połączyć kamery, przed ich zamontowaniem należy 
wykonać następujące czynności:
1. Usunąć rezystor 100 Ohm, odcinając obydwa przewody od 

wszystkich kamer poza ostatnią. 
2. Zlokalizować w pierwszej kamerze zespół kabla z 7-

stykowym białym złączem na jednym końcu i siedmioma 
(7) wolnymi końcówkami na drugim końcu.

3. Podłączyć złącze Bi-phase (+) urządzenia sterującego do 
żółtego przewodu pierwszej kamery i przymocować.

4. Podłączyć złącze Bi-phase (-) urządzenia sterującego do 
biało-zielonego przewodu pierwszej kamery i 
przymocować.

5. Podłączyć złącze Bi-phase (+) żółtego przewodu pierwszej 
kamery do żółtego przewodu drugiej kamery i 
przymocować.

6. Podłączyć złącze Bi-phase (-) biało-zielonego przewodu 
pierwszej kamery do biało-zielonego przewodu drugiej 
kamery i przymocować.

7. W razie potrzeby powtórzyć czynności dla maksymalnie 
czterech (4) kamer.



AutoDome Easy II Przygotowanie okablowania | pl 75

Bosch Security Systems, Inc. Instrukcja instalacji F.01U.164.478 | 3.0 | 2010.12

Połączenie łańcuchowe wielu kamer

Illustracja 8.4 Połączenia konfiguracji łańcuchowej 

8.5.4 RS485
RS-485 (2-żyłowy (ekranowany), półdupleksowy, różnicowy, 
typu „multi-drop” (32 węzły), limit 1219 m). Złącze RS-485 
może sterować siecią typu „multi-drop” i jest przeznaczone do 
obsługi maks. 32 sterowników oraz 32 odbiorników przez 2-
żyłową magistralę. Kamera AutoDome Easy II używa trybu 2-
żyłowego, chociaż połączenie RS-485 może być 2- lub 4-żyłowe.

100 Ω

AutoDome Easy II Urządzenie końcowe
Odn. nr Żyła Kolor Odn. nr Połączenie

8 Kamera 3
9 Kamera 2
10 Kamera 1
11 Urządzenie 

końcowe Bi-phase
1 C (-) (Bi-phase) Biało-zielony 12 C (-) (Bi-phase)
2 C (+) (Biphase) Żółty 13 C (+) (Biphase)
3 Uziemienie Biało-

pomarańczowy
14 Ekran

4 RS485 (+) Niebieski
5 RS485 (-) Biało-niebieski
6 Zarezerwowane Fioletowy
7 Zarezerwowane Szary

UWAGA! 
Jeśli jest używana 2-żyłowa skrętka, należy ekranować oba 
końce kabla sygnałowego.
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Poniższy rysunek pokazuje połączenia dla protokołu RS-485.

Illustracja 8.5 Połączenia protokołu RS-485

UWAGA! 
Firma Bosch zaleca skonfigurowanie wielu połączeń RS485 jako 
szeregu połączonych bezpośrednio węzłów (sieć 
wielopunktowa), jako linii lub jako magistrali. Nie zaleca się 
konfigurowania połączeń RS485 w schemacie gwiazdy, 
pierścienia ani sieci z wieloma połączeniami. Topologie gwiazdy 
i pierścienia mogą powodować odbicia sygnału oraz zbyt niską 
lub zbyt wysoką impedancję dopasowania.

Rodzaj przewodu 2-żyłowa skrętka ekranowana

Długość 1219 m

Maksymalna przepływność 57,6 kb/s

Przekrój 0,511 mm (24 AWG)

Impedancja 120 Ω

AutoDome Easy II Urządzenie końcowe
Odn. nr Żyła Kolor Odn. nr Połączenie
1 C (-) (Bi-phase) Biało-zielony
2 C (+) (Biphase) Żółty
3 Uziemienie Biało-pomarańczowy 8 Urządzenie 

końcowe RS485
4 RS485 (+) Niebieski 9 Dane (+)
5 RS485 (-) Biało-niebieski 10 Dane (-)
6 Zarezerwowane Fioletowy 11 Masa
7 Zarezerwowane Szary
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9 Połączenia alarmowe i 
przekaźnikowe

9.1 Wejście alarmowe
Kamera AutoDome Easy II jest wyposażona w dwa wejścia 
alarmowe. Każde wejście może być uaktywnione przez styk 
beznapięciowy (zwierny) urządzeń, takich jak czujniki nacisku, 
bierne czujki podczerwieni, kontaktrony drzwiowe itp.
Zestaw kamery AutoDome Easy II zawiera następujący kabel 
wejścia/wyjścia alarmowego.

Illustracja 9.1 4-żyłowy kabel wejścia/wyjścia alarmowego

Poniższa tabela zawiera przekroje oraz długości kabli.

Tabela 9.1 Zestawienie kabli alarmowych

Kolor żyły Funkcja
Biały Wyjście alarmowe
Brązowy Wejście alarmowe 1
Pomarańczowy Wejście alarmowe 2
Zielony Uziemienie

Powierzchnia 
przekroju żyły

Maksymalna 
długość

AWG mm stopy m

22 0,644 500 152,4

18 1,024 800 243,8
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Alarmy można skonfigurować jako zwierne lub rozwierne, 
natomiast wejścia alarmowe należy zaprogramować jako 
zwierne (ustawienie domyślne) lub rozwierne za pomocą menu 
głównego kamery AutoDome Easy II. 

9.2 Połączenia alarmów (wejścia 1 - 2)
Istnieje możliwość skonfigurowania wejść alarmowych 1 - 2 jako 
zwiernych lub rozwiernych.

9.2.1 Podłączanie wejścia alarmowego zwiernego
1. Dołączyć alarm do odpowiedniego wejścia (1 - 2) oraz do 

uziemienia w kamerze AutoDome Easy II.

Illustracja 9.2 N.O. - Zwierny 

2. Z menu głównego kamery AutoDome Easy II wybrać opcję 
Ustawienia Alarmu > Inputs Setup (Ustawienia wejść) i 
ustawić Wejscie alarm. nr na N.O.. Informacje o stykach 
oraz stanach znajdują się w poniższej tabeli.

Odn. 
nr

Styk 
użytkownika

Kamera kopułkowa Kolor

1 Zwierny Wejście alarmowe 1 lub wejście 
alarmowe 2 (odn. nr 3)

Wejście brązowe 1 
lub wejście 
pomarańczowe 2

2 Wspólny Uziemienie (Odn. nr 4) Zielony

Zaprogramowane połączenia zwierne w 
kamerze AutoDome Easy II
Obwód Stan alarmowy
Otwarty Normalny
Zamknięty Alarm
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9.2.2 Podłączanie wejścia alarmowego rozwiernego
1. Dołączyć alarm do odpowiedniego wejścia (1 - 2) oraz do 

uziemienia w kamerze AutoDome Easy II.

Illustracja 9.3 N.C. Połączenia rozwierne

2. Z menu głównego kamery AutoDome Easy II wybrać opcję 
Ustawienia Alarmu > Inputs Setup (Ustawienia wejść) i 
ustawić Wejscie alarm. nr na N.C.. Informacje o stykach 
oraz stanach znajdują się w poniższej tabeli.

Odn. 
nr

Styk 
użytkownika

Kamera kopułkowa Kolor

1 Rozwierny Wejście alarmowe 1 lub 
wejście alarmowe 2 (odn. nr 3)

Wejście brązowe 1 
lub wejście 
pomarańczowe 2

2 Wspólny Uziemienie (Odn. nr 4) Zielony

Zaprogramowane połączenia rozwierne w 
kamerze AutoDome Easy II
Obwód Stan alarmowy
Otwarty Alarm
Zamknięty Normalny
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9.3 Wyjścia alarmowe
Kamera AutoDome Easy II posiada jedno (1) wyjście alarmowe: 
przekaźnik ze stykiem beznapięciowym. 

Illustracja 9.4 N.O. - Zwierny 

9.3.1 Podłączanie wyjścia typu otwarty kolektor 
Wyjście 1 jest wyjściem typu otwarty kolektor. Wyjście to musi 
być dołączone do dodatniego źródła napięcia zasilania 5 - 32 V 
w celu zamknięcia obwodu o maksymalnym napięciu 32 VDC 
przy 150 mA.
1. Dołączyć odpowiednią żyłę do otwartego kolektora białego 

przewodu tranzystora.
2. Dołączyć odpowiednią żyłę do styku uziemienia (GND).

Odn. 
nr

Opis Kolor

1 Kamera kopułkowa nie dot. 
2 Zwierny Biały
3 Uziemienie Zielony
4 Wejście alarmowe nie dot.
5 Zakupione oddzielnie urządzenie (tj. 

krosownica Allegiant lub cyfrowy rejestrator 
wizyjny)

nie dot.

6 Uziemienie/wspólne nie dot.
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10 Rozpoczęcie pracy
Po zakończeniu instalacji można zaprogramować kamerę 
AutoDome Easy II. Typowy system składa się z klawiatury, 
krosownicy wizyjnej, monitora oraz odpowiedniego 
okablowania. Więcej informacji o instalacji oraz konfiguracji 
poszczególnych komponentów systemu znajduje się w 
instrukcji obsługi urządzeń.

10.1 Włączanie zasilania
Po włączeniu kamery AutoDome Easy II następuje 10-
sekundowa pauza, po której urządzenie wykonuje procedurę 
naprowadzania. Podczas procedury naprowadzania kamera 
obraca się w lewo i w prawo, a następnie wychyla w górę i w 
dół. Wykonywana jest również regulacja ostrości. Cała 
procedura trwa ok. 20 sekund, po których wyświetlany jest 
ekran powitalny. 

10.2 Konfiguracja sterowania kamerą 
AutoDome Easy II
Najczęściej stosowane metody sterowania kamerami AutoDome 
Easy II są następujące:
– Za pomocą klawiatury i menu ekranowego (OSD). Jest to 

metoda najpopularniejsza i to ona zostanie opisana w 
niniejszej instrukcji (patrz Punkt 8.5.2 Bezpośrednie 
sterowanie, Strona 73).

– Za pomocą oprogramowania AutoDome Easy II 
Configuration Tool na komputerze z protokołem 
komunikacyjnym Bilinx. Odpowiednie instrukcje można 
znaleźć w instrukcji obsługi oprogramowania CTFID.

– Za pomocą cyfrowego rejestratora wizyjnego (DVR), np. 
Bosch Divar XF, wersja 2.00 lub nowsza.

OSTRZEZENIE! 
Przed podłączeniem zasilania do kamery kopułkowej należy 
zdjąć z kopułki przezroczystą, plastikową folię ochronną. 
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10.2.1 Podstawowa obsługa za pomocą klawiatury
W poniższych tabelach zestawiono podstawowe operacje, które 
można wykonać za pomocą standardowej klawiatury, oraz 
funkcje sterowania kamerami AutoDome Easy II.

Tabela 10.1 Typowe funkcje klawiatury

Typowe elementy 
sterujące klawiatury

Funkcja

Klawisze funkcyjne Służą do wyboru określonego 
ustawienia.

Klawisze numeryczne Służą do wprowadzania cyfr od 0 do 
9.

Klawisz Camera Służy do wyboru numeru kamery.

Klawisz Enter Służy do zatwierdzania wyboru.

Klawisz Focus Służy do ustawiania ostrości 
obiektywu lub wyboru pozycji menu w 
trybie menu ekranowego (OSD).

Klawisz Iris Służy do ustawiania przysłony w 
obiektywie lub wyboru pozycji menu 
w trybie menu ekranowego (OSD).

Diody LED klawiszy Wskazują aktywny klawisz.

Ekran LCD Wyświetla bieżący status.

Joystick Regulacja obrotu/pochylenia/zoomu 
(PTZ) kamery AutoDome Easy II.
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Tabela 10.2 Typowe funkcje sterowania kamerą AutoDome Easy II

Czynność 
wykonywana przez 
kamerę

Sposób sterowania

Obrót w lewo i w 
prawo

Przesunąć joystick w lewo lub w 
prawo.

Pochylenie w górę i 
w dół

Przesunąć joystick do przodu lub do 
tyłu.

Przybliżenie Obrócić joystick w kierunku zgodnym 
z ruchem wskazówek zegara.

Oddalenie Obrócić joystick w kierunku 
przeciwnym do ruchu wskazówek 
zegara.
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10.2.2 Polecenia klawiaturowe
Polecenie klawiaturowe składa się z określonej sekwencji 
trzech elementów: 1) klawisz funkcyjny + 2) klawisz 
numeryczny (lub klawisze numeryczne) + 3) klawisz Enter.
– W zależności od typu klawiatury, klawisze funkcyjne są 

oznaczone w sposób następujący:
ON lub AUX ON
OFF lub AUX OFF
SET lub SET SHOT
SHOT lub SHOW SHOT

– Oznaczenia liczbowe poleceń sterujących zawierają się w 
przedziale 1-999. Pełną listę poleceń klawiaturowych 
można znaleźć w rozdziale „Polecenia klawiaturowe 
według numeru”.

– Klawisz Enter może być również oznaczony symbolem 8.
Na przykład polecenie klawiaturowe powodujące ciągły obrót 
kamery AutoDome Easy II o 360 stopni ma postać:
ON-1-ENTER (nacisnąć kolejno: klawisz ON, klawisz 
numeryczny 1 i klawisz ENTER). Aby przerwać obracanie 
kamery, należy poruszyć joystickiem w dowolnym kierunku. 

10.3 Ustawianie adresu kamery
Po włączeniu kamery AutoDome Easy II i zakończeniu procedury 
naprowadzania należy ustawić adres kamery. Można także 
zmienić niektóre ustawienia domyślne urządzenia.

UWAGA! 
W tej instrukcji stosowane są oznaczenia ON, OFF, SET oraz 
SHOT. Informacje o właściwych oznaczeniach klawiszy można 
znaleźć w instrukcji obsługi klawiatury.

UWAGA! 
Adresu kamery nie trzeba ustawiać w przypadku korzystania z 
protokołu komunikacyjnego Bilinx.
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10.3.1 FastAddress 
Funkcja FastAddress kamery AutoDome Easy II służy do 
ustawienia lub zmiany adresu kamery za pomocą klawiatury i 
menu ekranowego.
Dostępne są trzy polecenia FastAddress:
– ON-999-ENTER: Wyświetla i programuje wszystkie kamery 

w systemie, które nie mają przypisanych adresów.

– ON-998-ENTER: Wyświetla i programuje wszystkie kamery 
w systemie, które mają lub nie mają przypisanych adresów.

– ON-997-ENTER: Wyświetla aktualne adresy wszystkich 
kamer w systemie jednocześnie.

UWAGA! 
Na powyższe polecenie reaguje także kamera, której numer 
został ustawiony w klawiaturze, nawet jeśli ma przypisany 
adres.
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Ustawianie adresu kamery bez przypisanego adresu:
1. Wybrać numer kamery, której ma zostać przypisany adres, 

za pomocą funkcji FastAddress. System wyświetli numer 
kamery na klawiaturze oraz obraz z tej kamery na 
odpowiednim monitorze. 

2. Nacisnąć kolejno #-ENTER (gdzie # jest numerem kamery 
bez adresu).

3. Nacisnąć kolejno ON-999-ENTER. Spowoduje to 
wyświetlenie na ekranie listy kamer, którym nie przypisano 
adresów.

4. Postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na 
ekranie monitora. Po zakończeniu działania funkcji 
FastAddress na ekranie wyświetlane jest potwierdzenie.

Zmiana lub kasowanie poprzedniego adresu kamery:
1. Wybrać numer kamery, której ma zostać przypisany adres, 

za pomocą funkcji FastAddress. System wyświetli numer 
kamery na klawiaturze oraz obraz z tej kamery na 
odpowiednim monitorze. 

2. Nacisnąć kolejno #-ENTER (gdzie # jest numerem kamery z 
przypisanym adresem).

3. Nacisnąć kolejno ON-998-ENTER. Spowoduje to 
wyświetlenie na ekranie listy wszystkich kamer w systemie, 
niezależnie od tego, czy posiadają one przypisany adres czy 
nie.

4. Postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na 
ekranie. Po zakończeniu działania funkcji FastAddress na 
ekranie wyświetlane jest potwierdzenie.

UWAGA!  
Adres FastAddress jest zapisany w pamięci trwałej i nie zmienia 
się po wyłączeniu zasilania lub przywróceniu ustawień 
domyślnych.



AutoDome Easy II Nawigacja po menu ekranowym | pl 87

Bosch Security Systems, Inc. Instrukcja instalacji F.01U.164.478 | 3.0 | 2010.12

11 Nawigacja po menu ekranowym
Programowanie kamery AutoDome Easy II przeprowadza się za 
pośrednictwem menu ekranowego (OSD). Aby uzyskać dostęp 
do menu ekranowego, należy otworzyć Menu Ustawien.
O ile nie określono inaczej, elementy menu oznaczone gwiazdką 
(*) są ustawieniami domyślnymi.

Poruszanie się po menu przy użyciu kamery AutoDome Easy II 
IP
Aby nawigować po menu ekranowych przy użyciu kamery 
AutoDome Easy II IP, należy przejść do karty Ster. wy dod. 
(AUX) na stronie podglądu bieżącego i wprowadzić 
odpowiednie polecenia. Po aktywowaniu menu ekranowego 
powrócić do karty Ster. podglądem, która umożliwia poruszanie 
się po menu i dokonywanie wyborów.

11.1 Menu Ustawien
Z głównego Menu Ustawien można uzyskać dostęp do 
wszystkich programowalnych ustawień kamery AutoDome Easy 
II. Jest to menu zablokowane; aby móc z niego korzystać, trzeba 
wyłączyć blokadę poleceń.

Otwieranie zablokowanego głównego Menu Ustawien:
1. Aby wyłączyć blokadę poleceń, nacisnąć kolejno OFF-90-

ENTER.
2. Aby uzyskać dostęp do menu głównego, nacisnąć kolejno 

ON-46-ENTER.
3. Za pomocą joysticka zaznaczyć żądany element menu.
4. Aby otworzyć menu, nacisnąć klawisz Focus/Iris.
5. Postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na 

ekranie monitora.

UWAGA! 
Po upływie 4,5 minuty bezczynności menu wyłącza się 
automatycznie bez ostrzeżenia. Niektóre niezapisane zmiany 
ustawień wprowadzone w tym menu mogą zostać utracone. 
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Opcje Menu ustawień:

UWAGA! Na ekranie widoczne są tylko te elementy menu, które 
mają zastosowanie do zainstalowanej serii kamer AutoDome 
Easy II. Po menu można się poruszać, korzystając z joysticka. Do 
wyboru elementów służą klawisze Focus/Iris. 
Oszczędność czasu: Przewijanie menu może być czasochłonne; 
aby szybko powrócić do symbolu „wyjścia”, należy obrócić 
joystick lub użyć funkcji powiększania.

Menu Ustawien

Powrot...
Ustawienia Kamery
Ustawienia Obiektywu
Ustawienia PTZ
Ustawienia Wyswietl
Ustawienia Komunika
Ustawienia Alarmu
Jezyk
Diagnostyka

Ostrość / Przysłona: Wybór

Menu Opis

Powrot Zapisanie ustawień użytkownika i wygaszenie ekranu.

Ustawienia 
Kamery

Dostęp do regulowanych ustawień kamery, takich jak 
balans bieli, wzmocnienie, ostrość, synchronizacja, 
blokada linii, tło, migawka i tryb nocny.

Ustawienia 
Obiektywu

Dostęp do regulowanych ustawień obiektywu, takich jak 
ostrość, przysłona, prędkość zoomu i zoom cyfrowy.

Ustawienia PTZ Dostęp do regulowanych ustawień obrotu, pochylenia i 
zoomu (PTZ), takich jak automatyczny obrót, trasy 
kamery, prędkość funkcji PTZ, czas bezczynności, 
AutoPivot oraz limity pochyleń.
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11.2 Menu Ustawienia Kamery
Menu Ustawienia Kamery zapewnia dostęp do regulowanych 
ustawień kamery. Elementy menu oznaczone gwiazdką (*) są 
ustawieniami domyślnymi.

Ustawienia 
Wyswietl

Dostęp do regulowanych ustawień wyświetlania, takich 
jak wyświetlanie na ekranie, wygaszanie sektorów i 
maskowanie.

Ustawienia 
Komunika

Dostęp do ustawień komunikacji, takich jak AutoBaud i 
Bilinx.

Ustawienia 
Alarmu

Dostęp do ustawień alarmu, takich jak wejścia, wyjścia i 
reguły.

Jezyk Wyświetla dostępne wersje językowe.

Diagnostyka Rejestr zdarzeń diagnostycznych.

Menu Opis

UWAGA! Aby z dowolnego miejsca bieżącego menu wykonać 
polecenie zamknięcia menu, użyć klawisza Zoom.

Ustawienia Kamery

Powrot...
* Bal. bieli: EXT ATW
* Kontrola Wzmocn.: AUTO
* Maksymalne Wzmocn.: 6
* Ostrosc 12
* Tryb synch: Wewnetrzna
* Opoznienie Fazow: 0
* Komp BLC: WYL
* Tryb Migawki: Auto SensUP
* Tryb Migawki: 1/60
* Auto SensUP Maks: 15x
* Pre-Comp 1

Przywroc Ustaw. Fab...
* = Ustawienia fabryczne
Ostrość / Przysłona: Wybór
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Opcje menu Ustawienia Kamery:

Menu Opis Podmenu / Opis Ustawienie 
domyślne

Powrot Wyjście z bieżącego 
menu.

Bal. bieli Pozwala zachować 
prawidłowe 
odwzorowanie 
kolorów przy 
zmianach temperatury 
barw filmowanej 
sceny, na przykład z 
oświetlenia 
naturalnego na 
fluorescencyjne.

Rozszerzony Auto B.B.: 
Regulacja kolorów kamery 
w rozszerzonym zakresie.
ATW: Ciągła regulacja 
kolorów kamery.
Wewnetrzny B.B.: 
Optymalizacja koloru pod 
kątem zastosowań w 
pomieszczeniach.
Zewnetrzny B.B.: 
Optymalizacja koloru pod 
kątem zastosowań na 
zewnątrz pomieszczeń.
AWB Hold: Zatwierdzenie 
ustawień kolorów w 
kamerze dla bieżącej 
sceny.

EXT ATW

Kontrola 
Wzmocn.

Elektroniczne 
rozjaśnianie 
ciemniejszych scen, w 
których może 
występować 
zwiększona 
ziarnistość. 

Auto lub WYL AUTO

Maksyma
lne 
Wzmocn. 

Maksymalny poziom 
wzmocnienia, jaki 
można uzyskać przy 
ustawieniu AUTO. 

Regulacja w zakresie: 
– (0 do 6) +
(1=8 db, 2=12 db, 3=16 
db, 4=20 db, 5=24 db, 
6=28 db)

6

Ostrosc Regulacja ostrości 
obrazu. 

Regulacja w zakresie: 
– (0 do 16) +

12
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Tryb 
synch

Sposób synchronizacji 
kamery. 

WEWNETRZNA: 
Synchronizacja kamery 
według wewnętrznego 
generatora kwarcowego. 
Zaleca się wybranie tego 
ustawienia w przypadku 
zakłóceń linii zasilającej. 
SIEC ZASIL: 
Synchronizacja kamery 
siecią zasilającą AC. To 
ustawienie pozwala 
wyeliminować 
„przewijanie” obrazu w 
systemach 
wielokamerowych.

WEWNETR
ZNA

Opoznien
ie Fazow

Optymalizacja trybu 
SIEC ZASIL w sposób 
eliminujący 
„przewijanie” obrazu 
przy zasilaniu 
wielofazowym. 

Regulacja w zakresie: 
– (0º do 359º) +

0º

Komp 
BLC

Polepszenie jakości 
obrazu przy silnym 
poziomie 
podświetlenia tła. 

WL lub WYL WYL

Tryb 
Migawki:

Włączenie lub 
wyłączenie funkcji 
Auto SensUP.

Auto SensUP lub WYL Auto 
SensUP

Tryb 
Migawki

Reguluje czas 
otwarcia migawki 
elektronicznej (AES). 

Regulacja w zakresie: 
– (1/60 (1/50) na lewym 
końcu skali do 1/10 000) 
+

1/60 
sekundy 
(NTSC) lub 
1/50 
sekundy 
(PAL)

Menu Opis Podmenu / Opis Ustawienie 
domyślne
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Auto 
SensUP 
Maks

Limit czułości w 
przypadku wyboru 
ustawienia Auto 
SensUP jako trybu 
migawki. 

NTSC: 15x, 7,5x, 4x lub 
2x 
PAL: 50x, 25x, 16,7x, 
8,3x, 4x, lub 2x 

15x

Pre-
Comp
(nie 
dotyczy 
modeli 
kamer 
AutoDom
e Easy II 
IP)

Silniejsze 
wzmocnienie sygnału 
wizyjnego w celu 
zrekompensowania 
negatywnego wpływu 
dłuższych kabli. 

Regulacja w zakresie: –(1 
do 10)+

1

Przywroc 
Ustaw. 
Fab

Przywrócenie 
domyślnych ustawień 
(dotyczy wyłącznie 
bieżącego menu).

Tak lub Nie

Menu Opis Podmenu / Opis Ustawienie 
domyślne
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11.3 Ustawienia Obiektywu
Menu Ustawienia Obiektywu zapewnia dostęp do 
regulowanych ustawień obiektywu. Elementy menu oznaczone 
gwiazdką (*) są ustawieniami domyślnymi.

Opcje menu Ustawienia Obiektywu:

Ustawienia Obiektywu

Powrot...
* Auto Ostrosc: NA PUNKT
* Auto Przysl: CONSTANT (CIĄGŁA)
* Poziom Autom Przyslony: 8
* Predkosc Ostrosci: 2
* Predkosc Przyslony: 5
* Max Predk Zoomu: SZYB
* Cyfrowy Zoom: WYL

Przywroc Ustaw. Fab

* = Ustawienia fabryczne
Ostrość / Przysłona: Wybór
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Menu Opis Podmenu / Opis Ustawienie 
domyślne

Powrot Zapisanie 
ustawień i 
wyjście z 
menu.

Auto 
Ostrosc

Automatyczne 
ustawianie 
ostrości na 
obiekcie 
znajdującym 
się w środku 
pola widzenia 
kamery.

RECZNA: Automatyczna 
regulacja ostrości nie jest 
aktywna, ostrość trzeba 
ustawiać ręcznie.
NA PUNKT: Kamera aktywuje 
automatyczną regulację 
ostrości z chwilą zatrzymania 
po wykonanym ruchu. Po 
nastawieniu ostrości funkcja 
pozostaje nieaktywna do 
momentu ponownego 
wykonania ruchu przez 
kamerę.

NA PUNKT

Auto Przysl Automatyczna 
regulacja 
ustawienia 
odpowiednio 
do warunków 
oświetleniowyc
h.

RECZNA: Przysłonę trzeba 
ustawiać ręcznie.
CIAGLA: Automatyczne 
ustawianie przysłony jest stale 
aktywne.

CIAGLA

Poziom 
Autom 
Przyslony

Ograniczenie 
zakresu 
przysłony w 
celu uzyskania 
lepszego 
naświetlenia. 

Regulacja w zakresie: – (1 do 
15) +

8
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Predkosc 
Ostrosci

Prędkość 
ogniskowania 
przy ręcznym 
ustawianiu 
ostrości.

Regulacja w zakresie: – (1 do 
8) +

2

Predkosc 
Przyslony

Prędkość 
regulacji przy 
ręcznym 
ustawianiu 
przysłony.

Regulacja w zakresie: – (1 do 
10) +

5

Max Predk 
Zoomu 

Prędkość 
ręcznej 
regulacji 
ostrości.

WOLN, MEDIUM (ŚREDNIO) 
lub SZYB

SZYB

Cyfrowy 
Zoom 

Włączenie 
zoomu 
cyfrowego.

WYL lub WL WYL

Przywroc 
Ustaw. Fab

Przywrócenie 
domyślnych 
ustawień 
bieżącego 
menu.

Menu Opis Podmenu / Opis Ustawienie 
domyślne
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11.4 Menu Ustawienia PTZ
Menu PTZ zapewnia dostęp do regulowanych ustawień obrotu, 
pochylenia i zoomu. Elementy menu oznaczone gwiazdką (*) są 
ustawieniami domyślnymi.

Opcje Menu PTZ:

Ustawienia PTZ

Powrot...
* Auto obr: 30 stopni/sek
* Opoznienie 1: 5 s
* Stala Predkosc PTZ: 4
* Brak aktyw WYL
* Inact. Period (Okres bezczynn.) 2 min
* Autopivot: WL
* Orientacja AutoDome NORMALNY
* Zamrozenie obrazu w prepozycji WL

Ograniczenie pochylenia gora
Przywroc Ustaw. Fab
* = Ustawienia fabryczne
Ostrość / Przysłona: Wybór

Menu Opis Podmenu / Opis Ustawienie 
domyślne

Powrot Wyjście z 
bieżącego menu.

Auto obr Regulacja 
prędkości 
kamery podczas 
operacji 
automatycznego 
obrotu i 
automatycznego 
skanowania. 

Regulacja w zakresie: 
– (1º/s do 60º/s) +

30º/s
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Opoznienie Czas 
oczekiwania 
przed 
przejściem do 
następnego 
segmentu trasy. 

Regulacja w zakresie: 
– (3 s do 10 min) +

5 s

Stala Predkosc 
PTZ

Prędkość obrotu 
i pochylenia przy 
zastosowaniu 
kontrolera stałej 
prędkości.

Regulacja w zakresie: 
– (1 do 15) +

4

Brak aktyw Określenie 
trybu, do 
którego 
przechodzi 
kamera 
AutoDome Easy 
II po okresie 
ustawionym dla 
okresu 
bezczynności. 

PP 1: kamera powraca do 
położenia 
zaprogramowanego 1.
Poprz.Aux: Powrót do 
poprzedniej czynności, np. 
polecenia klawiaturowego 
1, 2, 7, 8, 50 lub 52.
WYL: Stałe nakierowanie 
na bieżącą scenę.

WYL

Inactivity 
Period (Okres 
bezczynności)

Określa czas 
bezczynności, 
po którym ma 
nastąpić 
wykonanie 
powyższego 
działania. 

Regulacja w zakresie: 
– (3 s do 10 min) +

2 min

Menu Opis Podmenu / Opis Ustawienie 
domyślne
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AutoPivot Automatyczny 
obrót kamery o 
180º podczas 
śledzenia 
obiektu 
przemieszczając
ego się 
bezpośrednio 
pod kamerą. 

WYL lub WL WL

Orientacja 
AutoDome 
Easy II

Automatyczny 
obrót obrazu o 
180º. 

ODWROTNY lub 
NORMALNY

NORMALN
Y

Zamrozenie 
obrazu w 
prepozycji 

Zatrzymanie 
obrazu 
zapisanego na 
zaprogramowan
ej pozycji 
podczas 
przechodzenia 
do innej pozycji. 

WYL lub WL WL

Ograniczenie 
pochylenia 
gora

Poruszanie 
kamerą w górę, 
w dół, w lewo i 
prawo. 

Przywroc 
Ustaw. Fab

Przywrócenie 
domyślnych 
ustawień 
(dotyczy 
wyłącznie 
bieżącego 
menu).

Menu Opis Podmenu / Opis Ustawienie 
domyślne
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11.5 Menu Ustawienia Wyswietl
Menu Ustawienia Wyswietl zapewnia dostęp do regulowanych 
ustawień wyświetlania. Elementy menu oznaczone gwiazdką (*) 
są ustawieniami domyślnymi.

Opcje menu Ustawienia Wyswietl:

Ustawienia Wyswietl

Powrot...
* Nazwa OSD: Czasowe 
* Kamera OSD: WL

Wyswietl Ustawienia:
Maskowanie Stref...
Maskowanie Pr.Obszarow...
Edytuj nazwę sektora
Edytuj nazwę sceny
Przywroc Ustaw. Fab

* = Ustawienia fabryczne
Ostrość / Przysłona: Wybór

Menu Opis Podmenu / Opis Ustawienie
domyślne

Powrot Zapisanie 
ustawień i 
wyjście z menu.

Nazwa 
OSD

Sposób 
wyświetlania na 
ekranie nazw 
sektorów lub 
ujęć. 

WYL: Nazwy są ukryte.
WL: Nazwy są wyświetlane przez 
cały czas.
Czasowe: Nazwy są wyświetlane 
przez kilka sekund, po czym 
znikają z ekranu.

Czasowe
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Kamera 
OSD

Sposób 
wyświetlania na 
ekranie 
informacji 
dotyczących 
funkcji kamery, 
takich jak zoom 
cyfrowy, 
otwarcie/
zamknięcie 
przysłony, 
ostrość daleko/
blisko.

WYL lub WL WL

Wyswietl 
Ustawien
ia

Regulacja 
jasności oraz 
pozycji tekstu w 
pionie na 
ekranie.

Powrot: Wyjście z bieżącego 
menu.
Gora: Przesunięcie nazwy w 
górę.
Dol: Przesunięcie nazwy w dół.
Jasniej: Rozjaśnienie tekstu 
wyświetlanego na ekranie.
Ciemniej: Przyciemnienie tekstu 
wyświetlanego na ekranie.

Maskowa
nie Stref 

Wygaszanie 
wskazanych 
sektorów 
obrazu wideo. 
Można wybrać 
sektory od 1 do 
8. Postępować 
zgodnie z 
instrukcjami 
wyświetlanymi 
na ekranie 
monitora.

Powrot: Wyjście z bieżącego 
menu.
Strefa (1-8): Aby wygasić lub 
przywrócić wyświetlanie 
sektora, nacisnąć klawisz 
Focus/Iris.

Menu Opis Podmenu / Opis Ustawienie
domyślne
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Maskowa
nie 
Pr.Obsza
row 

Maskowanie 
obszarów, które 
nie powinny być 
filmowane. 
Można 
zdefiniować do 
12 masek stref 
prywatności, 
przy czym dla 
jednej sceny 
można ich 
zdefiniować 
maksymalnie 
osiem (8).

Powrot: Zapisanie ustawień i 
wyjście z menu.
Mask (Maska): 1-12 
maskowanych stref. Aby ustawić 
maskę, należy postępować 
zgodnie z instrukcjami 
wyświetlanymi na ekranie. Patrz 
Przywroc Ustaw. Fab: 
Przywrócenie ustawień 
domyślnych tylko bieżącego 
menu.

Edytuj 
nazwę 
sektora

Umożliwia 
edycję 
istniejących 
nazw sektorów 
(stref)

Wybrać nazwę sektora w celu 
uzyskania dostępu do palety 
znaków. Aby uzyskać więcej 
instrukcji, patrz 
Punkt 11.5.1 Określanie nazwy 
ujęcia lub sektora, Strona 102.

Menu Opis Podmenu / Opis Ustawienie
domyślne
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11.5.1 Określanie nazwy ujęcia lub sektora
Kamera AutoDome Easy II udostępnia zestaw znaków 
alfanumerycznych, który pozwala określić tytuł ujęcia (sceny) 
lub sektora (strefy).
1. Wybrać sektor lub scenę w celu dodania lub edycji tytułu.
2. Przesunąć kursor przy użyciu joysticka, aby podświetlić 

znak.
3. Nacisnąć przycisk ogniskowania/przysłony w celu wybrania 

znaku.
4. Kontynuować wprowadzanie znaków (do 16), aż powstanie 

nazwa.
5. Aby usunąć znak z tytułu:

a. Przy użyciu joysticka podświetlić polecenie Wyczyść 
lub ustaw znak.

Edytuj 
nazwę 
sceny

Umożliwia 
edycję 
istniejących 
nazw scen 
(ujęć)

Wybrać nazwę sceny, a 
następnie odpowiednią opcję 
menu:
– Edytuj nazwę sceny, aby 

uzyskać dostęp do palety 
znaków Aby uzyskać więcej 
instrukcji, patrz 
Punkt 11.5.1 Określanie 
nazwy ujęcia lub sektora, 
Strona 102.

– Usuń scenę, aby usunąć 
nazwę wybranej sceny.

Przywroc 
Ustaw. 
Fab

Przywrócenie 
domyślnych 
ustawień 
(dotyczy 
wyłącznie 
bieżącego 
menu).

Menu Opis Podmenu / Opis Ustawienie
domyślne
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b. Przesunąć joystick w lewo lub w prawo, tak aby kursor 
znalazł się pod znakiem, który ma być usunięty.

c. Nacisnąć przycisk ogniskowania/przysłony w celu 
usunięcia znaku.

d. Przesunięcie joysticka w górę spowoduje powrót 
kursora do palety znaków.

6. Zapisywanie nazwy:
a. Przy użyciu joysticka podświetlić polecenie Powrót.
b. Nacisnąć przycisk ogniskowania/przysłony w celu 

zapisania nazwy.

11.6 Ustawienia Komunika
Menu Ustawienia Komunika zapewnia dostęp do ustawień 
prędkości transmisji oraz protokołu Bilinx. Elementy menu 
oznaczone gwiazdką (*) są ustawieniami domyślnymi.

Ustawienia Komunika

Powrot...
* AutoBaud: WL
* Szyb Transm 9600
* Bilinx: WL

Przywroc Ustaw. Fab...

* = Ustawienia fabryczne
Ostrość / Przysłona: Wybór
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Dostępne opcje menu Ustawienia Komunika:

Menu Opis Podmenu / Opis Ustawienie 
domyślne

Powrot Zapisanie ustawień i 
wyjście z menu.

AutoBaud Włączanie funkcji 
wykrywania 
prędkości transmisji 
AutoBaud.

WL lub WYL 
WL.: Automatyczny wybór 
prędkości transmisji z 
zakresu od 2400 do 
57 600.
(Uwaga: W przypadku 
przejścia z prędkości 2400 
na 57 600 bodów należy 
najpierw ustawić kontroler 
na prędkość 19 200; 
pozwoli to funkcji 
AutoBaud wykryć większą 
prędkość transmisji).

WL

Szyb 
Transm

Ręczne ustawienie 
prędkości transmisji 
przy wyłączonej 
funkcji AutoBaud.

Można wybrać jedną z 
następujących prędkości: 
2400, 4800, 9600, 19 200, 
38 400 oraz 57 600. Aby 
potwierdzić wybór, należy 
postępować zgodnie z 
instrukcjami wyświetlanymi 
na ekranie.

9600

Bilinx Włączenie 
komunikacji Bilinx.
(Funkcja dostępna 
tylko wtedy, gdy 
urządzenie nie jest 
podłączone do 
modułu interfejsu 
danych Bilinx).

WL lub WYL WL.
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11.7 Ustawienia wejść/wyjść alarmowych
Menu Ustawienia Alarmu zapewnia dostęp do menu 
Ustawienia Alarmu wej/wyj, z poziomu którego można określić 
parametry wejściowe i wyjściowe alarmów oraz skonfigurować 
reguły alarmów.

Ustawienia Alarmu wej/wyj Ustaw. wejsc

Powrot... Powrot...
Ustaw. wejsc... 1. Wejscie alarm. 1 N.O. Wejścia 

fizyczne 1
Ustaw. wyjsc... 2. Wejscie alarm. 2 N.O. Wejścia 

zdarzeń 2-9
Ustaw. regul... 3. Pom. Wl 99
Przywroc Ustaw. Fab... 4. Pom. Wyl 14

5. Ujecie Drzwi wejściowe
6. Pom. Wyl 78
7. BRAK
8. BRAK
9. BRAK

Ostrość / Przysłona: Wybór typu
Ostrość / Przysłona: Wybór W lewo / W prawo: Wybór trybu
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Opcje menu Ustawienia Alarmu:

Menu Ustaw. wyjsc

Menu Opis Podmenu / Opis Ustawienie 
domyślne

Powrot Zapisanie ustawień i 
wyjście z menu.

Ustaw. 
wejsc

Definiowanie wejść 
fizycznych lub zdarzeń i 
poleceń, które mogą 
potem zostać 
wykorzystane w regule. 
Dostępnych jest 
dwanaście (12) wejść 
alarmów.

Wejścia 1 Określają typy wejść 
fizycznych. 

N.O.: Zwierny styk 
beznapięciowy.
N.C.: Rozwierny styk 
beznapięciowy.

N.O.

Ustaw. wyjsc...

Powrot...
1. Wyjscie alarm. N.O. 1 wyjście fizyczne
2. Ujecie Drzwi wejściowe
3. Ujecie 2
4. Ujecie 99
5. Pom. Wl 1

2-12 Wyjścia poleceń6. Przesylaj
7. OSD
8. BRAK
9. BRAK

Ostrość / Przysłona: Wybór typu
W lewo / W prawo: Wybór trybu
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Opcje menu Ustaw. wyjsc

Menu Opis Podmenu / 
Opis

Ustawienie 
domyślne

Exit (Wyjdź) Zapisanie ustawień i wyjście 
z menu.

Ustaw. wyjsc Możliwość zdefiniowania 
wyjść fizycznych i poleceń 
klawiaturowych, które mogą 
potem zostać wykorzystane 
w regule.

Wyjscie 1 Określanie typów wyjść 
fizycznych. 

N.O.: Obwód 
zwierny
N.C.: Obwód 
rozwierny

N.O.

Outputs 2-12 
(Wyjścia 2-12)

Dostępne polecenia 
dodatkowe można znaleźć 
w Punkt 14 Polecenia 
klawiaturowe według 
numeru, Strona 127.
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11.8 Menu Alarm I/O Rule Setup (Ustawianie 
reguł we/wy alarmu)
W menu Ustaw. regul można przejrzeć stan reguł oraz 
zdefiniować nowe, lub zmienić już zdefiniowane reguły. 
Domyślne ustawienie: Pusty.
Pozycje menu oznaczone symbolem ‡ są dostępne wyłącznie w 
przypadku stosowania obudów ciśnieniowych VG4.

UWAGA! Można zaprogramować maksymalnie dwanaście reguł. 
Przed rozpoczęciem konfigurowania reguły należy zdefiniować 
wejścia i wyjścia. Instrukcje konfigurowania wejść i wyjść 
alarmów zawiera sekcja 1.7 Ustawienia wejść/wyjść 
alarmowych, strona 192.

Alarm I/O Rule Setup... (Ustawianie 
reguł we/wy alarmu)

Regula 1

Powrot... Powrot...
1. Regula 1 Wlaczony Wlaczony Nie
2. Regula 2 Wylaczony Wejscie:
3. Regula 3 Bledny Physical Input 1 

(Wejście fizyczne 1)
4. Regula 4 Pusty BRAK
5. Regula 5 Pusty BRAK
6. Regula 6 Pusty BRAK
7. Regula 7 Pusty Wyjscie:
8. Regula 8 Pusty Physical Output 1 

(Wyjście fizyczne 1)
Podazaj

9. Regula 9 Pusty OSD
Pusty om. Wl 78 Zatrzasniete
Pusty BRAK
Pusty

Ostrość / Przysłona: Wybór Ostrość / Przysłona: Wybór typu
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Opcje menu Rule Setup (Ustaw. reguł):

Wybór numeru reguły powoduje przejście do jej menu 
konfiguracji. W menu Regula nr można skonfigurować regułę na 
podstawie wcześniej zdefiniowanych wejść i wyjść alarmów. Po 
skonfigurowaniu alarmu z uwzględnieniem prawidłowych wejść 
i wyjść, alarm można włączyć lub wyłączyć za pomocą jego 
menu konfiguracyjnego.

Menu Opis Podmenu / Opis Ustawienie 
domyślne

Powrot Zapisanie ustawień 
i wyjście z menu.

Reguła 
1-9

Pozycje 
umożliwiające 
odczytanie stanu 
reguł (po prawej 
stronie menu). 
Reguła może 
przyjmować jeden z 
czterech (4) 
stanów:

Wlaczony: Wejścia i wyjścia 
reguły są zdefiniowane 
prawidłowo, a reguła jest 
włączona.
Wylaczony: Wejścia i wyjścia 
reguły są zdefiniowane 
prawidłowo, ale reguła jest 
wyłączona.
Bledny: W regule nie 
określono wejścia lub wyjścia, 
albo jest ono nieprawidłowe.
Pusty: Dla tej reguły nie 
zdefiniowano wejść ani wyjść.

Pusty
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Opcje menu Regula nr:

Menu Opis Podmenu / Opis Ustawienie 
domyślne

Powrot Zapisanie ustawień i 
wyjście z menu.

Wlaczon
y

Włącza lub wyłącza 
regułę po zdefiniowaniu 
jej wejść oraz wyjść.

TAK włącza regułę, a 
NIE – wyłącza.

NIE
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Wejscie Przełącza między 
wejściami prawidłowo 
zdefiniowanymi w menu 
Ustawienia Alarmu wej/
wyj > Inputs Setup 
(Ustaw. wejść). Dla 
jednej reguły można 
zdefiniować maksymalnie 
cztery wejścia. 

Wejścia alarmów 1 – 
2oraz wszelkie 
dodatkowe wejścia 
ustawione w 
menuInputs 
Setup(Konfiguracja 
wejść), w tym Pom. Wl/
Wyl (1-99), Ujecie oraz 
Brak. 

Brak

Wyjscie Przełącza między 
wyjściami prawidłowo 
zdefiniowanymi w menu 
Ustawienia Alarmu wej/
wyj > Outputs Setup 
(Ustaw. wyjść). 

Wyjscie alarm. 1 oraz 
wszelkie dodatkowe 
wyjścia ustawione w 
menu Outputs Setup 
(Ustawień wyjść), w 
tym: Pom. Wl/Wyl (1-
99), Ujecie, OSD, 
Przesylaj i Brak. 
Niektóre wyjścia, np. 
Wyjscie alarm. 1 oraz 
Pom. Wl/Wyl można 
ustawić tak, aby było 
aktywne przez określony 
czas:
Sekundy: 1-5, 10, 15 lub 
30
Minutes (Minuty): 1-5 
lub 10
Zatrzasniete: Alarm jest 
aktywny do momentu 
jego potwierdzenia.
Podazaj: Alarm jest 
włączony dopóty, 
dopóki spełnione są 
warunki reguły.

Brak

Menu Opis Podmenu / Opis Ustawienie 
domyślne
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11.9 Menu Language (Język)
W menu Jezyk znajduje się lista dostępnych wersji językowych 
menu ekranowego.

Opcje menu Jezyk:

UWAGA! W jednej regule można zdefiniować do czterech (4) 
zdarzeń Wejscie i Wyjscie. Reguła alarmu jest prawidłowa i 
może zostać włączona tylko wtedy, gdy każde wejście i każde 
wyjście jest prawidłowe.

Jezyk

Powrot...
Angielski
Hiszpanski
Francuski
Niemiecki
Portugalski
Polski
Wloski
Holenderski

Ostrość / Przysłona: Zapisanie ustawień i wyjście z menu

Menu Opis Ustawienie 
domyślne

Powrot Zapisanie ustawień i wyjście z menu.

Choose a language 
(Wybierz język)

Możliwość wyboru wersji językowej, w 
której wyświetlane jest menu ekranowe.

Angielski



AutoDome Easy II Nawigacja po menu ekranowym | pl 113

Bosch Security Systems, Inc. Instrukcja instalacji F.01U.164.478 | 3.0 | 2010.12

11.10 Menu Diagnostyka
Menu Diagnostyka zapewnia dostęp do narzędzi 
diagnostycznych i rejestru zdarzeń.

Diagnostyka

Powrot...
Stan Alarmu...
BIST...
Temp. wewn: 83F / 28C
Zdarzenia wys. temp: 0
Najwyzsza Temp. 90F / 32C
Zdarzenia nisk. temp.: 0
Najnizsza Temp.: 73F / 23C
Dostep zabezpiecz: 5
Dostep CTFID: 2
Homing Events: 21
Homing Failed: 0
Loss Home Events 0
Restarty 0
Uruchomienia 18
Utraty syg. wideo 0
Total Time Used: 1hr 57 Min (1 godz. 57 min)
Ostrość / Przysłona: Wybór
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Zdarzenia diagnostyczne

Menu Opis Podmenu / Opis

Powrot Zapisanie ustawień i wyjście z 
menu.

Stan Alarmu Przejście do menu Stan Alarmu 
i wyświetlanie wartości wejść i 
wyjść w czasie rzeczywistym.

Wejścia alarmowe 1 - 3,  
Wyjście alarmowe 1

BIST Przejście do menu Built-in Self 
Tests (Wbudowane autotesty). 
Potwierdzenie powoduje 
uruchomienie testów BIST, a 
następnie wyświetlenie 
wyników. 

TAK – uruchomienie 
testów BIST. NIE – 
wyjście z menu.
Zazwyczaj wyświetlane są 
następujące wyniki:
BIST
Powrot...
Data Flash: Powodzenie
FPGA:  Powodzenie
Bilinx: Powodzenie
Homing: Powodzenie
Szybkosc Fano.: 
Powodzenie

Temp. wewn Wyświetlenie aktualnej temperatury wewnątrz kopułki 
kamery.

Zdarzenia 
wys. temp

Wyświetlenie liczby przypadków, w których przekroczono 
próg wysokiej temperatury.

Najwyzsza 
Temp.

Wyświetlenie najwyższej odnotowanej temperatury.

Zdarzenia 
nisk. temp.

Wyświetlenie liczby przypadków, w których przekroczono 
próg niskiej temperatury.

Lowest Temp 
(Najniższa 
temp)

Wyświetlenie najniższej odnotowanej temperatury.

Dostep 
zabezpiecz

Wyświetlenie liczby przypadków, w których odblokowano 
dostęp do funkcji zablokowanych.

Dostep CTFID Wyświetlenie liczby przypadków, w których korzystano z 
narzędzia Configuration Tool.



AutoDome Easy II Nawigacja po menu ekranowym | pl 115

Bosch Security Systems, Inc. Instrukcja instalacji F.01U.164.478 | 3.0 | 2010.12

Homing 
Events

Wyświetlenie liczby procedur naprowadzania kamery 
AutoDome Easy II.

Homing Failed Wyświetlenie liczby nieudanych procedur naprowadzania 
kamery AutoDome Easy II.

Loss Home 
Events:

Wyświetlenie liczby przypadków utraty pozycji wyjściowej 
przez kamerę AutoDome Easy II.

Restarty Wyświetlenie liczby restartów.

Uruchomienia Wyświetlenie liczby uruchomień urządzenia.

Utraty syg. 
wideo

Wyświetlenie liczby przypadków utraty sygnału wizyjnego.

Total Time 
Used

Wyświetlenie całkowitego czasu trwania sygnału 
wizyjnego.

Menu Opis Podmenu / Opis
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12 Często stosowane polecenia 
użytkownika (odblokowane)
W tym rozdziale opisano często stosowane polecenia 
klawiaturowe służące do sterowania kamerami Bosch. Pełna 
lista poleceń: Punkt 14 Polecenia klawiaturowe według numeru, 
Strona 127. 

12.1 Auto obr
W trybie Auto obr kamera AutoDome Easy II obraca się w 
promieniu 360 stopni albo w granicach zaprogramowanych 
przez użytkownika. Kamera AutoDome Easy II obraca się tak 
długo, aż użytkownik nie poruszy joystickiem.

Włączanie obracania w promieniu 360 stopni:
1. Nacisnąć kolejno ON-1-ENTER.
2. Aby przerwać obracanie kamery, poruszyć joystickiem.

Ustawianie limitów obrotu w lewo i w prawo:
1. Ustawić kamerę w pozycji startowej i nacisnąć kolejno 

SET-101-ENTER, aby ustawić limit obrotu w lewo.
2. Ustawić kamerę w pozycji końcowej i nacisnąć kolejno 

SET-102-ENTER, aby ustawić limit obrotu w prawo.

Uruchamianie automatycznego obracania między 
wyznaczonymi punktami granicznymi:
1. Nacisnąć kolejno ON-2-ENTER.
2. Aby przerwać obracanie kamery, poruszyć joystickiem.
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12.2 Programowanie ujęć
Zaprogramowane ujęcia to zapisane w pamięci pozycje kamery. 
Zapisane ujęcie nosi nazwę sceny, stąd pojęcia UJECIE oraz 
SCENA są stosowane zamiennie.

Ustawianie ujęcia:
1. Ustawić kamerę w pozycji, która ma zostać zapisana.
2. Nacisnąć kolejno SHOT-#-ENTER, gdzie # jest liczbą z 

zakresu 1-99, określającą pozycję kamery

Podgląd ujęcia:
 Nacisnąć kolejno SHOT-#-ENTER, gdzie # jest numerem 

pozycji, której podgląd ma zostać wyświetlony.

Zapisanie lub usunięcie ujęcia:
1. Nacisnąć kolejno SET-100-ENTER. Spowoduje to otwarcie 

menu Store/Clear Scene (Zapisz/kasuj scenę).
2. Postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na 

ekranie monitora.

12.3 Konfigurowanie tras kamery 
Zaprogramowana trasa to seria zapisanych ujęć, między 
którymi kamera przechodzi automatycznie. 
W kamerach AutoDome Easy II jest dostępna jedna (1) 
standardowa zaprogramowana trasa, dwie (2) trasy 
zarejestrowane i dwa (2) tryby automatycznego obrotu. Trasa 1 
to standardowa trasa, w której kamera przechodzi kolejno do 
ujęć w porządku zgodnym z ich numeracją.

Uruchamianie trasy zaprogramowanej: 
1. Zaprogramować serię ujęć w takiej kolejności, w jakiej ma 

przechodzić do nich kolejno kamera AutoDome Easy II.
2. Aby uruchomić trasę, nacisnąć kolejno ON-8-ENTER. 

Kamera przechodzi do kolejnych ujęć do momentu 
zatrzymania trasy przez użytkownika.
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Zatrzymywanie trasy zaprogramowanej:
 Aby zatrzymać trasę dowolnego typu, nacisnąć kolejno 

OFF-8-ENTER lub poruszyć joystickiem.

Dodawanie lub usuwanie scen w trasie zaprogramowanej:
1. Nacisnąć kolejno SHOT-900-ENTER. Spowoduje to 

otwarcie menu Add/Remove Scenes (Dodaj/usuń sceny).
2. Za pomocą klawiszy Focus/Iris dodać lub usunąć wybraną 

scenę trasy.

Zmiana czasu oczekiwania trasy:
1. Nacisnąć kolejno ON-15-ENTER. Spowoduje to otwarcie 

menu Opoznienie.
2. Postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na 

ekranie monitora. 

12.4 Programowanie trybu pracy po okresie 
bezczynności
Kamerę AutoDome Easy II można zaprogramować tak, aby po 
pewnym okresie bezczynności automatycznie przechodziła do 
zadanego trybu pracy.

Przechodzenie do trybu bezczynności (polecenie 
zablokowane):
1. Aby wyłączyć blokadę poleceń, nacisnąć kolejno OFF-90-

ENTER.
2. Nacisnąć kolejno ON-9-ENTER. Spowoduje to przejście do 

menu Tryb Braku Aktywnosci. 
3. Wybrać jedną z następujących opcji:

– Powrót do PP 1: Ustawia kamerę na pierwszej scenie 
zapisanej w pamięci.

– Przywolaj poprzednia Aux: Powoduje przejście do 
poprzedniego trybu działania, np. zaprogramowanej 
trasy.
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12.5 Zarejestrowane trasy 
W kamerze AutoDome Easy II można zarejestrować 
maksymalnie dwie (2) trasy. W przypadku trasy 
zarejestrowanej zapisywane są, a następnie odtwarzane, 
wszystkie sterowane ręcznie ruchy kamery wykonane podczas 
zapisywania, w tym stopień obrotu, wychylenie i zoom oraz inne 
zmiany ustawień. 

Rejestrowanie trasy A:
1. Aby rozpocząć rejestrowanie, nacisnąć kolejno ON-100-

ENTER.
2. Aby zatrzymać rejestrowanie trasy, nacisnąć kolejno OFF-

100-ENTER.

Odtwarzanie zarejestrowanej trasy A:
1. Aby rozpocząć ciągłe odtwarzanie, nacisnąć kolejno ON-50-

ENTER.
2. Aby zatrzymać odtwarzanie, nacisnąć kolejno OFF-50-

ENTER lub poruszyć joystickiem.

Rejestrowanie trasy B:
1. Aby rozpocząć rejestrowanie trasy, nacisnąć kolejno ON-

101-ENTER.
2. Aby zatrzymać trasę, nacisnąć kolejno OFF-101-ENTER.

Odtwarzanie zarejestrowanej trasy B:
1. Aby rozpocząć ciągłe odtwarzanie, nacisnąć kolejno ON-52-

ENTER.
2. Aby zatrzymać odtwarzanie, nacisnąć kolejno OFF-52-

ENTER lub poruszyć joystickiem.
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13 Menu ekranowe Pelco
Kamerę AutoDome Easy II można programować za 
pośrednictwem menu ekranowego Pelco. Aby uzyskać dostęp 
do menu Pelco, użytkownik musi skonfigurować kamerę do 
trybu Pelco i wywołać menu główne Setup (Ustawienia) Pelco.

13.1 Menu Ustawien
Z głównego menu Pelco Setup (Ustawienia) można uzyskać 
dostęp do wszystkich programowalnych ustawień kamery 
AutoDome Easy II. Niektóre elementy są zablokowane i 
wymagają użycia hasła systemowego. Elementy menu 
oznaczone gwiazdką (*) są ustawieniami domyślnymi.

Otwieranie głównego menu ustawień Pelco (polecenie 
zablokowane):
1. Nacisnąć kolejno 95-PRESET (klawisz PRESET należy 

przytrzymać przez ok. 2 sekundy).
2. Za pomocą joysticka zaznaczyć żądany element menu.
3. Aby otworzyć element menu, nacisnąć klawisz Focus lub 

Iris.
4. Postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na dole 

ekranu.

Menu Ustawien

Powrot...
Blokada ster: WYL
Bosch Menu
Ustawienia Kamery
Ustawienia PTZ
Edycja hasla
*FastAddress: Nie Ustaw
Zaawansowane
Wersja oprogramowania
Potwierdz i zresetuj alarm
Przywroc ustawienia
Zresetuj pamiec
* = Ustawienia fabryczne
Ostrość / Przysłona: Wybór
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UWAGA! 
Aby z dowolnego miejsca menu wykonać polecenie powrotu, 
należy nacisnąć klawisz Zoom.

Menu Opis

Powrot Wyjście z bieżącego menu.

Blokada ster
 (zablokowane)

Zezwala na dostęp do poleceń zablokowanych lub 
uniemożliwia uzyskanie dostępu. Jeśli ustawiono 
hasło, należy je podać.

Bosch Menu
(zablokowane)

Dostęp do wszystkich opcji menu konfiguracyjnego i 
wszystkich ustawień kamery AutoDome Easy II.

Ustawienia 
Kamery

Dostęp do opcji White Balance (Balans bieli) i Tryb 
Nocny.

Ustawienia PTZ Dostęp do ustawień tras, okresów tras, prędkości 
skanowania, programów, limitów obrotu, nagrywania 
oraz funkcji AutoPivot.

Edycja hasla
(zablokowane)

Zmiana hasła.

FastAddress
(zablokowane)

Ustawianie lub zmiana adresu kamery.

Wersja 
oprogramowania

Wyświetlenie bieżących wersji oprogramowania.

Potwierdz i 
zresetuj alarm

Potwierdzanie i kasowanie aktywnych alarmów.

Przywroc 
ustawienia
(zablokowane)

Przywrócenie początkowych wartości domyślnych 
wszystkich ustawień.

Zresetuj pamiec
(zablokowane)

Kasowanie wszystkich ustawień, w tym ujęć, tras i 
nagrań zapisanych w pamięci kamery AutoDome Easy 
II.
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13.1.1 Blokada ster (zablokowane)
W menu Blokada ster Pelco można zezwolić na korzystanie z 
zablokowanych poleceń albo zablokować dostęp do nich. 
Ustawienie domyślne to WL.

13.1.2 Bosch Menu (zablokowane)
Funkcja Bosch Menu umożliwia pełny dostęp do głównego 
Menu Ustawien kamery AutoDome Easy II i wszystkich ustawień 
konfiguracyjnych.

Pełny opis menu i ustawień konfiguracyjnych kamery zawiera 
rozdział 2: Nawigacja po menu ekranowym.

UWAGA! 
Po upływie 4,5 minuty bezczynności menu ekranowe 
automatycznie wyłącza się bez ostrzeżenia. Niezapisane zmiany 
mogą zostać utracone!

UWAGA! 
Jeśli opcja Blokada ster. jest ustawiona na wartość Wł., a 
użytkownik naciśnie klawisz Ostrość lub Przysłona na 
zablokowanym poleceniu, kamera AutoDome Easy II wyświetli 
komunikat ekranowy „Sterowanie zablokowane”.

Menu Pelco Bosch menu

Menu Ustawien Menu Ustawien

Powrot...
Blokada ster: WYŁ Powrot...
Bosch Menu Ustawienia Kamery
Ustawienia Kamery Ustawienia Obiektywu
Ustawienia PTZ Ustawienia PTZ
Edycja hasla Ustawienia Wyswietl
*FastAddress: Nie Ustaw Ustawienia Komunika
Zaawansowane Ustawienia Alarmu
Wersja oprogramowania Jezyk
Potwierdz i zresetuj alarm Zaawansowane
Przywroc ustawienia Diagnostyka
Zresetuj pamiec
* = Ustawienia fabryczne
Ostrość / Przysłona: Wybór Ostrość / Przysłona: Wybór



AutoDome Easy II Menu ekranowe Pelco | pl 123

Bosch Security Systems, Inc. Instrukcja instalacji F.01U.164.478 | 3.0 | 2010.12

Ustawienia Kamery (odblokowane)
Z menu Ustawienia Kamery Pelco można uzyskać dostęp do 
ustawień kamery.

Opcje menu Ustawienia Kamery:

Ustawienia Kamery

Powrot...
* Bal. bieli: ZEWNETRZNY
* Tryb Nocny: AUTO

* = Ustawienia fabryczne
Ostrość / Przysłona: Wybór

Menu Opis Podmenu / Opis Ustawienie 
domyślne

Powrot Wyjście z bieżącego 
menu.

Bal. bieli Ustawienie wartości 
domyślnej stosowanej 
w przypadku 
wyłączenia balansu 
bieli przez kontroler 
Pelco. 

ZEWNETRZNY: Ustawienie 
wartości domyślnej 
stosowanej w przypadku 
wyłączenia balansu bieli 
przez kontroler Pelco.
WEWNETRZNY: 
Ustawienie wartości 
domyślnej stosowanej w 
przypadku wyłączenia 
balansu bieli przez 
kontroler Pelco.

ZEWNETR
ZNY

Tryb 
Nocny

Przejście z trybu 
kolorowego na 
monochromatyczny. 

WL: Tryb nocny włączony.
WYL: Tryb nocny 
wyłączony.
AUTO: Automatyczne 
ustawianie trybu nocnego.

WL 
(tylko 
modele 
dualne 
dzień/noc)



124 pl | Menu ekranowe Pelco AutoDome Easy II

F.01U.164.478 | 3.0 | 2010.12 Instrukcja instalacji Bosch Security Systems, Inc.

13.1.3 Ustawienia PTZ (odblokowane)
Menu Pelco Ustawienia PTZ zapewnia dostęp do ustawień tras, 
prędkości skanowania, programów, limitów obrotu, nagrywania 
oraz funkcji AutoPivot.

Opcje menu Ustawienia PTZ:

Ustawienia PTZ

Powrot...
* Edycja trasy 1...
* Opoznienie 1: 5 s
* Szybkosc skano. 30 stopni/sek

Edycja prepozycji...
* Ograniczenia WYL
* Zap Trasy „A”
* Autopivot: WL

* = Ustawienia fabryczne
Ostrość / Przysłona: Wybór

Menu Opis Podmenu / Opis Ustawienie 
domyślne

Powrot Wyjście z bieżącego 
menu.

Edycja 
trasy 

Przejście do menu 
Add / Remove 
Scenes On Standard 
Tour 1 (Dodaj/usuń 
sceny trasy 
standardowej 1).

Powrot: Wyjście z 
bieżącego menu.
Scena (1 - 5): Dodawanie 
lub usuwanie scen trasy 
standardowej.

Opoznienie Zmiana czasu 
oczekiwania na 
kolejnych 
„przystankach” 
trasy. 

Regulacja w zakresie: 
– od 3 s do 10 min) +

5 s
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Szybkosc 
skano.

Zmiana prędkości 
funkcji 
automatycznego 
obrotu i 
automatycznego 
skanowania. 

Regulacja w zakresie: 
– (1°/s do 60°/s) +

30 st./s

Edycja 
prepozycji

Modyfikacja 
zaprogramowanych 
scen.

1-99 scen

Ograniczen
ia

Włączenie 
ograniczania obrotu 
dla funkcji 
AutoScan.

WL lub WYL WYL

Recordings 
(Nagrania)

Jeśli zwykłe 
polecenie wzoru nie 
działa, zostanie 
wybrany wzór 1 lub 
2. 

„A” lub „B”. „A”

AutoPivot Podążanie za 
obiektem 
znajdującym się 
bezpośrednio pod 
kamerą bez 
obracania obrazu. 

WL lub WYL WL

Menu Opis Podmenu / Opis Ustawienie 
domyślne
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13.1.4 Inne menu
Menu Opis Ustawie

nie 
domyśl
ne

FastAddress 
(zablokowane)

Ustawianie lub zmiana adresu 
kamery AutoDome Easy II.

Nie 
Ustaw

Wersja oprogramowania
(odblokowane)

Wyświetlenie wersji oprogramowania 
kamery.

Potwierdz i zresetuj 
alarm 

Potwierdzanie i kasowanie alarmów. 
Jeśli żadne wejście alarmu nie jest 
aktywne, na ekranie wyświetlany jest 
komunikat: „Brak aktywnych 
alarmow.”

Przywroc ustawienia
(zablokowane)

Przywrócenie domyślnych wartości 
fabrycznych wszystkich ustawień.

Zresetuj pamiec
(zablokowane)

Przywrócenie domyślnych wartości 
fabrycznych wszystkich ustawień i 
skasowanie wszystkich ustawień 
zaprogramowanych przez 
użytkownika, takich jak sceny i 
nagrania.
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14 Polecenia klawiaturowe według 
numeru 

Zablok

owane

Wyjście 

reguły 

alarmowej

Klawisz 

funkcyjny

Nr 

polecenia

Polecenie Opis

T On/Off 1 Skanowanie 
360°

Automatyczny obrót 
bez ograniczeń

T On/Off 2 Auto obr Automatyczny obrót 
z ograniczeniami

T On/Off 3 Regulacja 
przysłony

Przejście do menu 
(auto, ręcz.)

T On/Off 4 Regulacja 
ostrości

Przejście do menu 
(po zatrzym., auto, 
ręcz.)

T On/Off 8 Odtwórz 
trasę 
zaprogramo
waną

Włączenie/
wyłączenie

T On/Off 9 Tryb Braku 
Aktywnosci

Przejście do menu 
(Wył., Powrót do PP 
1, Przywołaj 
poprzednie 
polecenie PTZ)

T On/Off 11 Poziom 
Autom 
Przyslony

Przejście do menu 
Iris Level Adjustment 
(Regulacja poziomu 
przysłony)

On/Off 14 Ustaw 
Predk 
autoobr i 
skan

Przejście do suwaka 
regulacji prędkości

On/Off 15 Ustaw czas 
oczekiwania 
na trasie

Przejście do suwaka 
regulacji czasu 
oczekiwania
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T T On/Off 18 Włącz 
funkcję 
AutoPivot

Włączanie/
wyłączanie funkcji 
AutoPivot

T On/Off 20 Komp BLC Kompensacja tła

T On/Off 23 Migawka 
elektroniczn
a

Przejście do suwaka 
regulacji prędkości 
migawki

T On/Off 35 Tryb 
Balansu 
Bieli

Przejście do menu 
White Balance 
(Balans bieli)

T Wł. 40 Przywróć 
ustawienia 
kamery

Przywrócenie 
wartości domyślnych 
wszystkich ustawień

T On/Off 41 Synchroniza
cja siecią 
zasilającą z 
regulacją 
fazy

Przejście do suwaka 
regulacji opóźnienia

T T On/Off 42 Tryb 
synchroniza
cji

On – siecią zasilającą
Off – wewnętrzna

T T On/Off 43 Automatycz
na regulacja 
wzmocnieni
a

ARW–Wł., Auto, Wył.

T On/Off 44 Ostrosc Przejście do menu 
Sharpness (Ostrość)

T Wł. 46 Menu 
Zaawansow
ane

Przejście do 
głównego menu 
ustawień

Zablok

owane

Wyjście 

reguły 

alarmowej

Klawisz 

funkcyjny

Nr 

polecenia

Polecenie Opis
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Wł. 47 Wyświetl 
ustawienia 
fabryczne

Wyświetlenie 
wszystkich ustawień 
domyślnych

T On/Off 50 Odtwarzani
e A, ciągłe

Włączenie/
wyłączenie

T On/Off 51 Odtwarzani
e A, 
jednokrotne

Włączenie/
wyłączenie

T On/Off 52 Odtwarzani
e B, ciągłe

Włączenie/
wyłączenie

T On/Off 53 Odtwarzani
e B, 
jednokrotne

Włączenie/
wyłączenie

T On/Off 55* Blokowanie
/
odblokowan
ie poleceń

On – blokada 
włączona
Off – blokada 
wyłączona

T T On/Off 60 Menu OSD On – włączone
Off – wyłączone

T Wł. 61 Wyswietl 
Ustawienia

Regulacja 
wyświetlanego 
obrazu

On 62 Menu Pre-
position 
Title (Nazwa 
prepozycji)

Przejście do menu 
Pre-position Title 
(Nazwa prepozycji). 
Patrz 
Punkt 11.5.1 Określa
nie nazwy ujęcia lub 
sektora, Strona 102.

Zablok

owane

Wyjście 

reguły 

alarmowej

Klawisz 

funkcyjny

Nr 

polecenia

Polecenie Opis
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T On 63 Menu Zone 
Title (Nazwa 
strefy)

Przejście do menu 
Zone Title (Nazwa 
strefy). Patrz 
Punkt 11.5.1 Określa
nie nazwy ujęcia lub 
sektora, Strona 102.

On 64 Stan alarmu Przejście do menu 
Alarm Status (Stan 
alarmu)

Off 65 Potwierdze
nie alarmu

Potwierdzenie 
przyjęcia alarmu lub 
dezaktywacja wejść 
fizycznych

On 66 Wyświetl 
wersję 
oprogramo
wania

Wyświetlenie 
numeru wersji 
oprogramowania

T T On/Off 80 Blokada 
zoomu 
cyfrowego

Włączanie i 
wyłączanie zoomu 
cyfrowego

On/Off 81 Wyjście 
alarm. 1

On – włączenie 
wyjścia
Off – wyłączenie 
wyjścia

T T On/Off 86 Maskowanie 
stref

Przejście do menu 
Maskowanie Stref

T T On/Off 87 Maskowanie 
Pr.Obszaro
w

Przejście do menu 
Maskowanie 
Pr.Obszarow

Zablok

owane

Wyjście 

reguły 

alarmowej

Klawisz 

funkcyjny

Nr 

polecenia

Polecenie Opis
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T On/Off 90* Blokowanie
/
odblokowan
ie poleceń

On – blokada 
włączona
Off – blokada 
wyłączona

T On/Off 91 Menu Lens 
Polarity 
(Polaryzacja 
obiektywu)

On – odwrotna
Off – zwykła

T On/Off 92 Menu Lens 
Polarity 
(Polaryzacja 
obiektywu)

On – odwrotna
Off – zwykła

T On/Off 93 Menu Lens 
Polarity 
(Polaryzacja 
obiektywu)

On – odwrotna
Off – zwykła

On/Off 100 Zapis A Włączenie/
wyłączenie

On/Off 101 Zapis B Włączenie/
wyłączenie

On 997 FastAddress
, 
wyświetleni
e

Wyświetlenie 
bieżącego adresu

On 998 FastAddress
, wszystkie 
urządzenia

Wyświetlanie i 
programowanie 
bieżącego adresu

Zablok

owane

Wyjście 

reguły 

alarmowej

Klawisz 

funkcyjny

Nr 

polecenia

Polecenie Opis
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On 999 FastAddress
, kamery 
bez 
adresów

Wyświetlanie i 
programowanie 
kamer AutoDome 
Easy II bez 
przypisanych 
adresów

Set „1-99” Programow
anie 
położeń

Set nr – 
programowanie 
położenia

Shot „1-99” Przywoływa
nie położeń

Shot nr - przywołanie 
zaprogramowanego 
położenia

Set 100 Menu Pre-
position 
(Prepozycja
)

Przejście do menu 
zaprogramowanych 
położeń

Set/
Shot

101 Limit 
automatycz
nego obrotu 
w lewo

Set – 
programowanie 
limitu obrotu w lewo
Shot – wyświetlanie 
limitu

Set/
Shot

102 Limit 
automatycz
nego obrotu 
w prawo

Set – 
programowanie 
limitu obrotu w 
prawo
Shot – wyświetlanie 
limitu

Set 110 Fabryczna 
pozycja 
wyjściowa 
P/T

Set – ustawienie 
pozycji wyjściowej

Zablok

owane

Wyjście 

reguły 

alarmowej

Klawisz 

funkcyjny

Nr 

polecenia

Polecenie Opis
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T Set 899 Resetuj 
wszystko

Przywrócenie 
domyślnych wartości 
wszystkich ustawień 
i skasowanie 
wszystkich ustawień 
zaprogramowanych 
przez użytkownika

Shot 900 Edycja trasy Dostęp do menu 
Tour add/remove 
(Dodaj/usuń trasy)

Set/
Shot

901-999 Dodawanie/
usuwanie 
zaprogramo
wanego 
ujęcia trasy 
1

Set nr – dodanie 
ujęcia
Shot nr - usunięcie 
ujęcia

*Polecenia pełnią tę samą funkcję. W przypadku starszych systemów 
Allegiant wymagane jest polecenie dodatkowe 55

Zablok

owane

Wyjście 

reguły 

alarmowej

Klawisz 

funkcyjny

Nr 

polecenia

Polecenie Opis
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15 Konserwacja profilaktyczna 
Przedstawiony poniżej harmonogram konserwacji umożliwia 
wykrycie i usunięcie drobnych usterek, zanim staną się 
poważne i spowodują awarię sprzętu. Okresowo należy 
wykonać następujące czynności: 
– Sprawdzić wszystkie kable połączeniowe pod kątem 

uszkodzeń lub pogorszenia stanu. 
– Wytrzeć obudowę czystą wilgotną ściereczką. 
– Wyczyścić kopułkę/okienka przy użyciu dopuszczonego do 

użytku środka do powierzchni poliwęglanowych (LEXAN) 
(środek do czyszczenia i polerowania tworzyw Novus 
LEXAN).

– Sprawdzić, czy wszystkie elementy montażowe są 
odpowiednio zamocowane.

Podczas czyszczenia kopułki należy pamiętać o następujących 
ostrzeżeniach:
– Do czyszczenia kopułki nie używać roztworów na bazie 

alkoholu. Alkohol powoduje matowienie kopułki i jej 
stopniowe starzenie z powodu naprężeń, w wyniku czego 
stanie się ona łamliwa.

– Nie czyścić kopułki środkami czyszczącymi o 
właściwościach ściernych czy silnych właściwościach 
alkalicznych.

– Nie skrobać kopułki żyletką ani innym ostrym narzędziem.
– Nie czyścić kopułki benzenem, benzyną, acetonem ani 

czterochlorkiem węgla.
– Nie czyścić kopułki przy bezpośrednim nasłonecznieniu ani 

w upalne dni.

Montaż kopułki
Kamera AutoDome Easy II jest dostarczana z kopułką 
przymocowaną do górnej części obudowy. Firma Bosch odradza 
odłączanie kopułki od obudowy. Jeśli jednak demontaż kopułki 
jest konieczny, należy użyć śrubokręta Torx T-10 w celu 
przykręcenia trzech śrub w kopułce do górnej części obudowy 
momentem 5 in.-lbs.
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16 Rozwiązywanie problemów 
W przypadku wystąpienia trudności z obsługą kamery 
AutoDome Easy II należy zapoznać się z poniższymi 
wskazówkami. Jeśli nie pomogą one w rozwiązaniu problemu, 
należy zwrócić się do autoryzowanego technika. 

Nieprawidłowość Sprawdzić

Konieczność 
zdemontowania 
pierścienia 
ozdobnego.

Za pomocą wkrętaka wypchnąć zaciski na 
zewnątrz, jednocześnie delikatnie naciskając na 
krawędź pierścienia ozdobnego.

Nic nie pojawia się na 
ekranie. 

Czy kabel zasilający jest właściwie podłączony, a 
połączenie między kamerą i monitorem 
prawidłowe? 

Obraz na ekranie jest 
niewyraźny.

Czy obiektyw jest zabrudzony? Jeśli tak, wyczyścić 
go miękką, czystą ściereczką.

Kontrast ekranu jest 
zbyt słaby.

Wyregulować kontrast za pomocą funkcji 
dostępnej na monitorze. Czy kamera jest 
wystawiona na działanie intensywnego światła? 
Jeśli tak, zmienić lokalizację kamery.

Obraz na ekranie 
miga. 

Czy kamera jest wystawiona bezpośrednio na 
działanie słońca lub oświetlenia 
fluorescencyjnego? Jeśli tak, przenieść kamerę w 
inne miejsce. 

Obraz na ekranie jest 
zniekształcony.

Czy kamera jest prawidłowo zsynchronizowana z 
częstotliwością źródła zasilania? Jeśli 
częstotliwość źródła zasilania jest nieprawidłowo 
ustawiona, nie można używać trybu synchronizacji 
siecią zasilającą. Ustawić tryb synchronizacji do 
modelu INT.NTSC z częstotliwością źródła zasilania 
w trybie LL: 60 Hz. 
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16.1 Obsługa i sterowanie kamerami AutoDome 
Easy II

Nieprawi
dłowość

Rozwiązanie

Brak 
obrazu

– Wyjąć urządzenie z podstawy i sprawdzić, czy znajdująca 
się w górnej części kamery czerwona dioda LED (zasilanie) 
świeci się. Ta dioda LED świeci wtedy, gdy kamera wysyła 
sygnał wizyjny. 

Czerwona dioda LED na module procesora kamery AutoDome 
Easy II 
Jeśli czerwona dioda LED świeci:
– Wyłączyć urządzenie AutoDome Easy II i włączyć je 

ponownie.
Jeśli czerwona dioda LED nie świeci, należy:
– Sprawdzić, czy do zasilacza jest doprowadzone zasilanie.
Jeśli wszystko jest w porządku, należy:
– Sprawdzić, czy zasilacz dostarcza zasilanie 24 V do kamery.
Jeśli wszystko jest w porządku, należy:
– Sprawdzić prawidłowość połączenia wszystkich kabli i 

złączy z kamerą AutoDome Easy II.

Brak 
możliwoś
ci 
sterowan
ia 
kamerą

– Sprawdzić, czy klawiatura i monitor są ustawione na 
prawidłowy (taki sam) numer kamery.

Jeśli wszystko jest w porządku, należy:
– Sprawdzić, czy adres kamery jest ustawiony prawidłowo. 

Aby wyświetlić adres kamery, wpisać ON-997-ENTER.
Jeśli adres nie jest ustawiony lub jest nieprawidłowy:
– Ustawić adres kamery za pomocą funkcji FastAddress (ON-

998-ENTER).
Jeśli wszystko jest w porządku, należy:
– Sprawdzić, czy żółta dioda LED, znajdująca się w górnej 

części urządzenia AutoDome Easy II, zapala się, kiedy z 
klawiatury kontrolera wydawane są polecenia pochylenia/
obrotu. Żółta dioda LED informuje o odbieraniu danych.



AutoDome Easy II Rozwiązywanie problemów | pl 137

Bosch Security Systems, Inc. Instrukcja instalacji F.01U.164.478 | 3.0 | 2010.12



138 pl | Rozwiązywanie problemów AutoDome Easy II

F.01U.164.478 | 3.0 | 2010.12 Instrukcja instalacji Bosch Security Systems, Inc.

Brak możliwości 
sterowania kamerą

Żółta dioda LED na module AutoDome Easy II 
Sposób migania 
– Wył.

Brak poleceń przychodzących lub brak 
zasilania

– Świeci przez 2 sekundy
Odbiór prawidłowych danych

– Szybkie miganie
Utracony pakiet (pakiety)

Jeśli żółta dioda LED nie świeci podczas 
wydawania poleceń PTZ:
– Sprawdzić, czy można sterować innymi 

kamerami systemu. Jeśli nie, sprawdzić 
kontroler i okablowanie.

Jeśli wszystko jest w porządku, należy:
– Sprawdzić, czy wszystkie przewody 

(dwufazowy, Bilinx lub 485) są prawidłowo 
podłączone.

Jeśli wszystko jest w porządku, należy:
– Sprawdzić, czy dostęp do menu ekranowego 

kamery AutoDome Easy II jest możliwy (ON-46-
ENTER).
Jeśli wszystko jest w porządku, należy:

– Sprawdzić, czy kamera AutoDome Easy II 
prawidłowo wykonuje procedurę 
naprowadzania (SET-110-ENTER).

– Jeśli procedura naprowadzania nie jest 
wykonywana prawidłowo:

– Skontaktować się z działem pomocy 
technicznej firmy Bosch.
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Przerywane 
sterowanie kamerą

– Sprawdzić, czy w połączeniu łańcuchowym 
tylko w ostatniej kamerze AutoDome Easy II 
zastosowano rezystor 100 Ohm (złącza 
dwufazowe +/-).

Jeśli wszystko jest w porządku, należy:
– Sprawdzić, czy nie przekroczono maksymalnej 

długości kabli dla danego protokołu 
sterującego. 

Jeśli wszystko jest w porządku, należy:
– Sprawdzić, czy okablowanie spełnia zalecenia i 

specyfikacje firmy Bosch. 

Kamera porusza się 
wraz z innymi 
kamerami

– Sprawdzić, czy adres kamery jest ustawiony 
prawidłowo (ON-997-ENTER). Jeśli adres 
kamery nie jest ustawiony, kamera AutoDome 
Easy II reaguje na polecenia sterujące wysyłane 
do wszystkich kamer systemu.

Jeśli adres nie jest ustawiony:
– Wywołać menu FastAddress i przypisać adres 

(ON-998-ENTER).

Brak dostępu do 
ustawień 
użytkownika

– Wprowadzić polecenie odblokowujące OFF-90-
ENTER. 
(automatyczna blokada poleceń następuje po 
30 minutach).
Następnie,

– Wprowadzić ON-46-ENTER.
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Ciemny obraz – Sprawdzić, czy dla regulacji wzmocnienia 
wybrano wartość AUTO (ON-43-ENTER).

Jeśli wszystko jest w porządku, należy:
– Sprawdzić, czy parametr poziomu 

automatycznej regulacji przysłony jest 
ustawiony na odpowiednią wartość (ON-11-
ENTER).

Jeśli wszystko jest w porządku, należy:
– Sprawdzić, czy tylko ostatnie urządzenie w linii 

wizyjnej ma włączone dopasowanie 
impedancyjne 75 Ohm (podwójne 
dopasowanie impedancyjne powoduje ciemny 
obraz).

Jeśli wszystko jest w porządku, należy:
– Przejść do menu Ustawienia Kamery i 

zwiększyć wartość ustawienia Pre-
Compensation (Wstępna komp.).

Jeśli wszystko jest w porządku, należy:
– Sprawdzić, czy została zdjęta osłona 

obiektywu.
Jeśli wszystko jest w porządku, należy:
– Sprawdzić, czy nie została przekroczona 

maksymalna długość kabla koncentrycznego 
Jeśli wszystko jest w porządku, należy:
– Przywrócić wszystkie domyślne Ustawienia 

kamery (ON-40-ENTER).
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Nieprawidłowe 
kolory

– Ustawić prawidłowo parametr balansu bieli 
(ON-30-ENTER).

Jeśli wszystko jest w porządku, należy:
– Przejść do menu Ustawienia Kamery i 

zwiększyć wartość ustawienia Pre-
Compensation (Wstępna komp.).

Jeśli wszystko jest w porządku, należy:
– Sprawdzić, czy nie została przekroczona 

maksymalna długość kabla koncentrycznego
Jeśli wszystko jest w porządku, należy:
– Przywrócić ustawienia domyślne (ON-40-

ENTER).

Obiekt nie jest 
widoczny ze 
względu na zbyt 
jaskrawe tło

– Włączyć kompensację tła (ON-20-ENTER).

Obraz przesuwa się, 
jest zaszumiony lub 
zniekształcony

– Upewnić się, że jako tryb synchronizacji 
zostało wybrane ustawienie Internal 
(Wewnętrzna) (OFF-42-ENTER).

Jeśli wszystko jest w porządku, należy:
– Sprawdzić, czy nie została przekroczona 

maksymalna długość kabla koncentrycznego 
Jeśli wszystko jest w porządku, należy:
– Sprawdzić wszystkie złącza BNC oraz 

rozgałęzienia.
Jeśli wszystko jest w porządku, należy:
– Skontaktować się z działem pomocy 

technicznej firmy Bosch.
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A Alternatywne protokoły sterowania
Kamera AutoDome Easy II pozwala na wykorzystywanie dwóch 
alternatywnych protokołów sterowania, umożliwiających 
użytkownikowi przesyłanie poleceń i otrzymywanie informacji 
od kamery AutoDome Easy II. Kamera AutoDome Easy II 
obsługuje następujące protokoły:
– Pelco-P
– Pelco-D

A.1 Ustawienia FastAddress z wykorzystaniem 
protokołów alternatywnych
Kamera AutoDome Easy II umożliwia korzystanie ze zdalnego 
adresowania przy użyciuFastAddress funkcji wprowadzanej z 
klawiatury. Ta funkcja wykorzystuje protokół alternatywny. 
Dzięki funkcji FastAddress można najpierw zainstalować 
wszystkie kamery, a następnie przydzielić im adresy przez 
system sterujący. Ponieważ ta funkcja nie wymaga obecności w 
miejscu instalacji kamery, ułatwia ona znacznie zmianę adresów 
w przyszłości.

A.1.1 Wykorzystywanie sterownika Pelco
Ten punkt zawiera instrukcje dotyczące przydzielania adresu 
FastAddress za pomocą klawiatury lub sterownika Pelco. 
– Kamera AutoDome Easy II z adresem 0 reaguje na 

polecenia wysyłane pod dowolny adres.
– Protokół Pelco-P działa w przedziale adresów 1-32.
– Protokół Pelco-D działa w przedziale adresów 1-254.
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Przydzielanie adresu FastAddress przy użyciu klawiatury 
Pelco
1. Nacisnąć i przytrzymać klawisze 95-PRESET przez dwie 

sekundy, aby otworzyć menu ustawień Pelco.
2. Przesunąć joystick, aby wybrać menu Command Lock 

(Blokada poleceń).
3. Nacisnąć przycisk FOCUS lub IRIS, aby ustawić blokadę 

poleceń na OFF (Wył).
4. Przejść do menu FastAddress i nacisnąć klawisz FOCUS 

lub IRIS, aby otworzyć to menu.
5. Za pomocą joysticka wprowadzić niepowtarzalny 

identyfikator kamery AutoDome Easy II.
– Aby wybrać numer, przesunąć joystick w górę lub w 

dół.
– Aby przejść do następnej pozycji, przesunąć joystick w 

prawo.
6. Przesunąć joystick w prawo, aby wybrać polecenie 

Kontynuuj. Następnie nacisnąć klawisz FOCUS lub IRIS.
7. Za pomocą klawiatury wprowadzić numer adresu 

FastAddress. Następnie nacisnąć przycisk Camera.
Uwaga: Należy skasować przydzielony numer adresu 
FastAddress, aby móc go użyć w przypadku innej kamery 
AutoDome Easy II.

UWAGA! 
Kamera AutoDome Easy II, której adres wcześniej 
skonfigurowano na wartość powyżej 32 (górny limit dla 
protokołu Pelco-P) lub 254 (górny limit dla protokołu Pelco-D), 
może być używana bez zmiany adresu. Tym niemniej, nie mogą 
istnieć dwa (2) takie same adresy. Na przykład: 
Adresy Pelco-P powyżej 32 są interpretowane jak liczone od 
początku i powtarzane co 32 (liczby 1, 33, 65, 97 oznaczają ten 
sam adres).
Adresy Pelco-D powyżej 254 są interpretowane jak liczone od 
początku i powtarzane co 254 (liczby 1, 255, 509, 763 
oznaczają ten sam adres).
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8. Przesunąć joystick w dół, a następnie z powrotem w górę, 
aby przydzielić numer adresu FastAddress.

9. Nacisnąć klawisz FOCUS lub IRIS, aby zapisać numer 
adresu FastAddress.
Menu ekranowe potwierdza, że kamera AutoDome Easy II 
zapisała numer adresu FastAddress.

A.2 Tryb protokołu Pelco
W trybie Pelco kamera AutoDome Easy II automatycznie 
wykrywa prędkość transmisji. Następnie dostosowuje protokół i 
prędkość transmisji do parametrów kontrolera. Kamera 
AutoDome Easy II reaguje na polecenia Pelco-D lub Pelco-P.

A.2.1 Konfiguracja sprzętowa
Kamera AutoDome Easy II jest fabrycznie skonfigurowana na 
obsługę protokołu RS-485 w trybie Pelco.
1. Podłączyć złącza TX kontrolera do złączy TxD kamery 

AutoDome Easy II. Informacje o podłączeniach przewodów 
można znaleźć w instrukcji instalacji kamery modułowej 
AutoDome Easy II firmy Bosch.

2. Obrócić lub przechylić joystick w klawiaturze; pozwoli to 
sprawdzić, czy sterowanie kamerą AutoDome Easy II działa 
(ustanawianie połączenia trwa ok. pięć (5) sekund).

A.2.2 Polecenia klawiaturowe Pelco
Polecenie klawiaturowe Pelco składa się z dwóch (2) 
elementów i jest tworzone według następującego schematu: 1) 
klawisz numeryczny polecenia + 2) klawisz funkcyjny. 
Do zapisywania i przywoływania zaprogramowanych położeń 1-
99 w kamerze AutoDome Easy II służy klawisz polecenia 
PRESET.

UWAGA! 
W trybie Pelco kamera AutoDome Easy II obsługuje tylko 
protokół RS-485. Nie odsyła odpowiedzi do kontrolera.
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A.2.3 Polecenia klawiaturowe Pelco

UWAGA! 
Aby zapisać ustawienie, należy wpisać żądany numer i 
przytrzymać klawisz PRESET przez ok. dwie (2) sekundy. Aby 
przywołać zapisany program, należy wpisać jego numer (lub 
polecenie) i krótko nacisnąć, a następnie zwolnić klawisz 
PRESET.

Polecenia 
klawiaturo
we

Działanie 
użytkownika

Opis

0-Pattern Nacisnąć 
przycisk

Uruchomienie ciągłego odtwarzania zapisu 
według bieżących ustawień zapisu (A lub B) 
w Menu ustawień lub 

Nacisnąć i 
przytrzymać

Uruchomienie zapisu według bieżących 
ustawień zapisu (A lub B) w menu ustawień. 
Aby zatrzymać zapis, nacisnąć kolejno ACK.

1-Pattern Nacisnąć 
przycisk

Uruchomienie ciągłego odtwarzania zapisu 
A.

Nacisnąć i 
przytrzymać

Uruchomienie zapisu A. Aby zatrzymać 
zapis, nacisnąć kolejno ACK.

2-Pattern Nacisnąć 
przycisk

Uruchomienie ciągłego odtwarzania zapisu 
B. 

Nacisnąć i 
przytrzymać

Uruchomienie zapisu B. Aby zatrzymać 
zapis, nacisnąć kolejno ACK.

3-Pattern Nacisnąć 
przycisk

Uruchomienie standardowej 
zaprogramowanej trasy kamery AutoDome 
Easy II.

1 – Aux On 
/ Aux Off

Nacisnąć 
przycisk

Włączenie / wyłączenie wyjścia alarmowego 
1.

2 – Aux On 
/ Aux Off

Nacisnąć 
przycisk

Włączenie / wyłączenie wyjścia alarmowego 
2.

3 – Aux On 
/ Aux Off

Nacisnąć 
przycisk

Włączenie / wyłączenie wyjścia alarmowego 
3.
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A.2.4 Specjalne polecenia zaprogramowane
Niektóre zaprogramowane polecenia Pelco mają specjalne 
znaczenie i zastępują zwykłe działanie zaprogramowanych 
funkcji Pelco:

4 – Aux On 
/ Aux Off

Nacisnąć 
przycisk

Włączenie / wyłączenie przekaźnika 
alarmowego.

91 – Aux 
On

Nacisnąć 
przycisk

Włączenie skanowania stref (wyświetlane są 
nazwy stref).

92 – Aux 
On

Nacisnąć 
przycisk

Wyłączenie skanowania stref (nazwy stref 
nie są wyświetlane).

Polecenia 
klawiaturo
we

Działanie 
użytkownika

Opis

Zaprogramo
wane 
polecenie

Opis

33-PRESET Obrót kamery AutoDome Easy II o 180° (przerzucenie).

34-PRESET Przejście do pozycji zerowej (fabrycznie zaprogramowana 
pozycja wyjściowa).

80-PRESET Przełączenie Synchronization Mode (Tryb synchronizacji) 
pomiędzy SIEC ZASIL albo Crystal (Wewnętrznie) 
(skanowanie ramek Pelco). To polecenie jest dostępne, 
jeżeli polecenia w głównym menu są odblokowane.

81-PRESET Uruchomienie zaprogramowanej trasy.

92-PRESET Ustawienie limitu obrotu w lewą stronę dla funkcji 
AutoScan przy włączonej funkcji ograniczenia liczby 
obrotów.

93-PRESET Ustawienie limitu obrotu w prawą stronę dla funkcji 
AutoScan przy włączonej funkcji ograniczenia liczby 
obrotów.

94-PRESET Uruchomienie zaprogramowanej trasy.
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95-PRESET Włączenie lub wyłączenie funkcji ograniczenia liczby 
obrotów w Menu Ustawien funkcji AutoScan.
Przytrzymanie klawisza przez 2 sekundy powoduje 
wywołanie Menu Ustawien.

96-PRESET Przerywa skanowanie.

97-PRESET Uruchomienie funkcji FastAddress (skanowanie losowe 
Pelco).

98-PRESET Przełączanie Tryb synch pomiędzy opcją SIEC ZASIL a 
Crystal (Wewnętrzna) (skanowanie ramek Pelco). To 
polecenie jest dostępne tylko przez dwie (2) minuty od 
włączenia zasilania, potem następuje powrót do zwykłego 
działania w trybie zaprogramowanych położeń.

99-PRESET Uruchomienie funkcji AutoScan.

Zaprogramo
wane 
polecenie

Opis

UWAGA! 
Niektóre kontrolery Pelco nie obsługują wszystkich 
zaprogramowanych poleceń. Listę obsługiwanych poleceń 
można znaleźć w dokumentacji konkretnego modelu kontrolera 
Pelco.



AutoDome Easy II Indeks | pl 148

Bosch Security Systems, Inc. Instrukcja instalacji F.01U.164.478 | 3.0 | 2010.12

Indeks
Symbols
#-ENTER 86
Numerics
33-PRESET 146
34-PRESET 146
92-PRESET 146
93-PRESET 146
94-PRESET 146
95-PRESET 120, 147
96-PRESET 147
97-PRESET 147
98-PRESET 147
99-PRESET 147
A
AES 91
alarmy nienadzorowane 78
autobaud 104, 144
AutoDome

orientacja 98
automatyczna ostrość 94
automatyczna przysłona 94
automatyczny balans bieli 90
automatyczny obrót 96
autopan 116
AutoPivot 98, 121, 125
AutoScan 96, 146, 147
AutoSensUP 91
Aux Off. 84
Aux On. 84
AWB st. poz. 90
B
balans bieli 90, 123
balans bieli na zewnątrz 90
balans bieli w pomieszczeniach 90
bezczynność 97

dostęp 118
okres 97
tryb 118
tryb pracy 118

Bilinx 71, 104
Bi-phase 72
BIST 114
blokada ster 121

Blokada ster, menu 122
C
ciągła przysłona 94
conduit clamp 57
Configuration Tool for Imaging 
Devices 114
connecting

video 4, 72
CTFID 114
czas oczekiwania 118
czas otwarcia migawki 91
D
definiowanie

reguły 109
wejścia fizyczne 106
wyjścia fizyczne 107

diagnostyka 114
DVR 22
E
edycja

położenia zaprogramowane 125
trasa standardowa 124

edytowanie
hasło 121

F
FastAddress 85, 121, 126, 142, 
143, 147

z protokołem American Dynamic
142
z protokołem Pelco 142
z protokołem Sensormatic 142

I
instalacja

kable zasilania 66
montaż powierzchniowy 31
podstawa 31
podsufitka z płyty gipsowo-
kartonowej 25

J
Język, menu 112
Język,menu 89
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K
kabel koncentryczny 71, 72
kable

alarmowe 66
koncentryczne 72
sterowanie 66
wizyjne 66
zasilanie 66

kamera
OSD 100
ustawienia 121

Kamery z przetwornikiem obrazu 
CCD 24, 36, 47, 55
kompensacja kabla 71
kompensacja tła 91
konfiguracja

alarmy 89
konfiguracja Pelco, menu 120

AutoPivot 125
balans bieli 123
blokada poleceń 120
Blokada ster 122
Bosch 122
edycja trasy standardowej 124
FastAddress 121, 126
hasło 121
inne 126
menu Bosch 121
nagrania 125
ograniczenia 125
położenia zaprogramowane 125
potwierdzanie 126
potwierdzanie alarmów 126
potwierdzenie alarmu 121
resetowanie alarmów 126
resetowanie alarmu 121
szybkość skanowania 125
ustawienia kamery 121
ustawienia PTZ 121, 124
wersja oprogramowania 121,
126

konfiguracja Pelco,menu
ustawienia kamery 123

konfiguracja Pelco,menu ustawień
blokada ster 121

konfiguracja, menu 122
konfigurowanie

reguły 109
kontrola wzmocnienia

maks. poziom 90
M
maksymalna prędkość zoomu 95
maksymalne długości 71
maskowanie stref 100
maskowanie stref prywatności 101
menu

Blokada ster. 122
Bosch 122
Diagnostyka 113
inne 125, 126
Język 112
konfiguracja 122
konfiguracja Pelco 120
Okres trasy 118
Pelco 120, 142
Pelco, ustawienia 147
Tryb bezczynności 118
Ustaw. reguł 108
Ustaw. wyjść 106
Ustawienia alarmu 105
Ustawienia kamery 89
ustawienia kamery 123
Ustawienia komunikacji 103
Ustawienia obiektywu 93
Ustawienia PTZ 96
ustawienia PTZ 124
Ustawienia wyświetlania 99

menu Bosch 121, 122
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menu diagnostyczne 89, 113
BIST 114
dostęp do CTFID 114
dostęp do zablokowanych 114
nieudane naprowadzania 115
restarty, zdarzenia 115
stan alarmu 114
temperatura wewnętrzna 114
utrata sygnału wizyjnego,
zdarzenia 115
zdarzenia naprowadzania 115
zdarzenia niskiej temperatury
114
zdarzenia wysokiej temperatury
114

menu ekranowe 87, 99
menu konfiguracji kamery

AutoSensUp maksimum 92
AWB st. poz. 90
balans bieli na zewnątrz 90
balans bieli w pomieszczeniach
90
opóźnienie fazy 91
opóźnienie synchronizacji siecią
zasilającą 91
rozszerzone ATW 90

menu konfiguracji obiektywu
poziom automatycznej
przysłony 94

Menu Ustawien 87
menu ustawień alarmu

ustawienia wejść 106
menu ustawień obiektywu

ciągła przysłona 94
ręczna przysłona 94

Menu Ustawienia alarmu 89
migawka 91
montaż wpuszczany 48
mounting plate 62
multiplekser 22
N
naprowadzanie 81

nieudane 115
zdarzenia 115

nazwa
OSD 99

nazwy
jasność 100
pozycja w pionie 100

niska temperatura
próg 114
zdarzenia 114

O
odtwarzanie

zapis A 119
zapis B 119

OFF-90-ENTER 118
ograniczenia 125, 147
ograniczenia obrotu 121
Okres trasy, menu 118
ON-997-ENTER 85
ON-998-ENTER 85
ON-999-ENTER 85
ON-9-ENTER 118
Opis 4, 47
opóźnienie fazy 91
oprogramowanie

wersja 121
OSD 87, 99
ostrość 90
P
Pelco 120, 142, 144

FastAddress 143
menu 120, 142
menu ustawień 147
polecenia klawiaturowe 144
95-PRESET 120

PRESET, polecenie 144
protokół 144
skanowanie losowe 147
tryb 144

Pelco protokół
Pelco-D 144
Pelco-P 144

Pelco-D 144
Pelco-P 144
pendant pipe mount 61
podłączanie

zasilanie 68, 69, 70
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podsufitka z płyty gipsowo-
kartonowej 25

polecenia
#-ENTER 86
33-PRESET 146
34-PRESET 146
92-PRESET 146
93-PRESET 146
94-PRESET 146
95-PRESET 120, 147
96-PRESET 147
97-PRESET 147
98-PRESET 147
99-PRESET 147
autopan 116
AutoScan 146
Aux Off. 84
Aux On. 84
FastAddress 147
klawiatura 127
odblokowane 116
OFF-90-ENTER 118
ograniczenia 147
ON-997-ENTER 85
ON-998-ENTER 85
ON-999-ENTER 85
ON-9-ENTER 118
Pelco 144
polecenia użytkownika 116
pozycja zerowa 146
PRESET 144
programowane ujęcie 117
rejestrowanie tras 119
Set Shot 84
SET-100-ENTER 117
Show Shot 84
skanowanie losowe Pelco 147
skanowanie ramek Pelco 147
tryb bezczynności 118
tryb synchronizacji 147
Ujęcie 117
ujęcie 117
ustawianie 116, 117
usunięcie 117
zapisanie 117
zaprogramowana trasa 146
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polecenia klawiaturowe 127
#-ENTER 86
Aux Off. 84
Aux On. 84
OFF-90-ENTER 118
ON-997-ENTER 85
ON-998-ENTER 85
ON-999-ENTER 85
ON-9-ENTER 118
Przycisk Enter 84
Przycisk polecenia 84
Set Shot 84
SET-100-ENTER 117
Shot Shot 84
ujęcie 117
ustawianie 116

polecenia klawiaturowe Pelco
33-PRESET 146
34-PRESET 146
92-PRESET 146
93-PRESET 146
94-PRESET 146
95-PRESET 147
96-PRESET 147
97-PRESET 147
98-PRESET 147
99-PRESET 147
AutoScan 146
FastAddress 147
ograniczenia,ustawienia Pelco,
menu 147
pozycja zerowa 146
PRESET 144
skanowanie losowe 147
skanowanie ramek 147
tryb synchronizacji 147
zaprogramowana trasa 146

polecenia użytkownika 116
polecenie, ustawianie 117
połączenie łańcuchowe

zakończenie 74
poprzednie polecenie 97
potwierdzanie 126
potwierdzanie alarmów 126
potwierdzenie 121

pozycja zerowa 146
prędkość ogniskowania 95
prędkość przysłony 95
prędkość skanowania 121
prędkość transmisji 104
programowane ujęcie 117
protokół

Bilinx 104
Pelco 144
Pelco-D 144
Pelco-P 144

protokół Pelco
informacje na temat adresów
142

przekaźnik 80
przetworniki obrazu 24, 36, 47, 55
Przycisk Enter 84
Przycisk funkcyjny, polecenia 
klawiaturowe

Przycisk funkcyjny 84
Przycisk polecenia 84
przygotowanie

podsufitka z płyty gipsowo-
kartonowej 25

PTZ
stała prędkość 97
ustawienia 88, 121

R
ręczna przysłona 94
regulacja

jasność 100
orientacja AutoDome 98
pozycja w pionie 100

regulacja wyświetlania 100
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reguła
menu ekranowe 111
przekaźnik alarmowy 111
stan 109
transmituj 111
Ujęcie 111
wejście 111
Wł. wyjście dodatkowe (Aux)
111
włączona 110
wyjście 111
Wył. wyjście dodatkowe (Aux)
111
zgodnie z 111

reguła (1-12) 109
reguły 109
rejestracja 125
rejestrowanie

trasa 119
rejestrowanie trasy A 119
rejestrowanie trasy B 119
resetowanie alarmu 121, 126
restarty,zdarzenia 115
rozszerzone ATW 90
rozwierny obwód 107
rozwierny styk monitorowany 106
RS485 75
rules

for safety 3, 21
S
safety 3, 21
scena 1 97
SensUp 92
Set 84
Set Shot 84
SET-100-ENTER 117
Shot 84
Show 84
Show Shot 84
sieć

prędkość transmisji 104
sieć zasilająca 147
skanowanie ramek Pelco 147
stan alarmu 114
szybkość skanowania 125

T
temperatura wewnętrzna 114
transmisja

sygnał wizyjny 72
trasa

okresy 121, 124
położenie zaprogramowane 117
standardowa 124
trasa 1 117
trasa 2 117
zaprogramowana 146
zatrzymywanie 118

trasa 1
okres 97

trasa niestandardowa
Okres trasy, menu 118
ustawianie czasu oczekiwania
118

trasa standardowa
Okres trasy, menu 118
ustawianie czasu oczekiwania
118

Tryb bezczynności, menu 118
Tryb nocny 123
tryb synchronizacji 91, 147

siecią zasilającą 91
wewnętrzna 91

U
Ujęcie

podgląd 117
usunięcie 117
zapisanie 117

ujęcie
ustawianie 117

urządzenia
DVR 22
multiplekser 22

urządzenie końcowe 72
Ustaw. reguł, menu 108, 109
Ustaw. wyjść, menu 106

rozwierny obwód 107
wyjścia (1-3) 107
zwierny obwód 107

Ustawień menu
język 89
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Ustawień, menu
Alarmy 89
Diagnostyka 89
Kamera 88
komunikacja 89
Obiektyw 88
PTZ 88
wyświetlanie 89

ustawienia
autopan 116
jasność 100
orientacja AutoDome 98
ostrość 90
pozycja w pionie 100
programowane ujęcie 117
reguły 109
tryb bezczynności 118
zaprogramowana trasa 117

Ustawienia alarmu, menu 105
rozwierny styk monitorowany
106
wejścia (1-7) 106
zwierny styk beznapięciowy 106
zwierny styk monitorowany 106

Ustawienia kamery, menu 88, 89
balans bieli 90
kompensacja tła 91
kontrola wzmocnienia 90
maks. poziom wzmocnienia 90
migawka 91
ostrość 90
Tryb nocny 123
tryb synchronizacji 91
wstępna komp. 92

ustawienia kamery, menu 123
Ustawienia komunikacji, menu 89, 
103

autobaud 104
Bilinx 104
prędkość transmisji 104

Ustawienia obiektywu, menu 88, 93
automatyczna ostrość 94
automatyczna przysłona 94
maksymalna prędkość zoomu
95
prędkość ogniskowania 95
prędkość przysłony 95
zoom cyfrowy 95

Ustawienia PTZ, menu 96
automatyczny obrót 96
AutoPivot 98
AutoScan 96
bezczynność 97
okres bezczynności 97
orientacja AutoDome 98
poprzednie polecenie 97
PTZ, stała prędkość 97
scena 1 97
zatrzymanie obrazu w prepozycji
98

ustawienia PTZ, menu 124
ustawienia wejść 106
Ustawienia wyświetlania, menu 89, 
99

maskowanie stref 100
maskowanie stref prywatności
101
nazwa OSD 99
OSD, kamera 100
regulacja wyświetlania 100

utrata sygnału wizyjnego, zdarzenia 
115
W
wbudowany autotest 114
wejścia (1-7) 106
wejścia alarmowe

nienadzorowane 78
rozwierne, nienadzorowane 79
zwierne, nienadzorowane 78

wejścia fizyczne 106
wersja oprogramowania 126
wstępna komp. 92
wyjścia (1-3) 107
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wyjścia alarmowe 80
wyjście typu otwarty kolektor
80

wysoka temperatura
próg 114
zdarzenia 114

wyświetlanie
informacje dotyczące funkcji
kamery 100
nazw sektorów 99
nazw ujęć 99
nazwy 99
wersja oprogramowania 126

wzmocnienie 90
Z
zablokowane

dostęp 114
zakończenie

przełącznik 74
zapis A 119

odtwarzanie 119
zapis B

odtwarzanie 119
zaprogramowana trasa 146

niestandardowa 117
standardowa 117

zatrzymanie obrazu z 
zaprogramowanej trasy 98
złącza

BNC 72
dopasowywanie styków 68, 69,
70

złącze BNC 72
zoom cyfrowy 95
zwierny obwód 107
zwierny styk beznapięciowy 106
zwierny styk monitorowany 106
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