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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 zaleca się zastosowanie zasilacza 
VG4-A-PSUxx w celu zachowania zgodności z normą 
EN 50130-4 dotyczącą spadków i chwilowych zaników 
napięcia. Napięcie podane do wejścia zasilającego 
urządzenia nie powinno różnić się o więcej niż +/- 
10%, czyli powinno wynosić 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.

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.
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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. 
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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 elementy wymienione na liście. 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
Zestaw produktu AutoDome Junior HD zawiera następujące 
elementy: 
– Jedna (1) kamera PTZ Dome (kamera kopułkowa)
– Jeden (1) 4-żyłowy kabel wejścia/wyjścia alarmu
– Jeden (1) 2-żyłowy kabel zasilający kamery, żyła czerwona i 

czarna
– Jedna (1) płyta montażowa
– Jedna (1) instrukcja obsługi
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2.2 Zasady bezpieczeństwa
W celu zapewnienia bezpieczeństwa określono 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 
sieciowego.

– 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 Junior 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 udostępnia funkcje zdalnego 
sterowania szeregiem zewnętrznych urządzeń przełączających, 
takich jak multipleksery i cyfrowe rejestratory wizyjne (patrz 
ilustracja poniżej). 

Illustracja 3.1 Konfiguracja systemu

1 Wejście alarmowe 
(czujka)

12 AutoDome Junior IP lub HD

2 Multiplekser 13 Sieć
3 Kabel RS-485 14 Komputer
4 Puszka 

przyłączeniowa
15 Nadajnik / odbiornik

5 AutoDome Junior
6 AutoDome Junior
7 AutoDome Junior
8 Kabel RS-485
9 Monitor
10 Klawiatura
11 Cyfrowy rejestrator 

wizyjny
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Wymagania dotyczące oprogramowania i infrastruktury dla 
instalacji systemu AutoDome Junior IP lub HD zawiera 
Punkt 11 Korzystanie z kamery AutoDome Junior HD, Strona 64.
Instalacji powinien dokonywać wykwalifikowany personel 
serwisowy zgodnie z zasadami kodeksu NEC oraz zgodnie z 
lokalnymi przepisami. 

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 Junior na twardej powierzchni. Kamera AutoDome 
Junior nadaje się również do montażu ściennego 
(Punkt 5 Instalacja zestawu do montażu ściennego, Strona 30), 
wpuszczanego (Punkt 6 Instalacja zestawu do montażu 
wpuszczanego, Strona 37) oraz montażu na rurze 
(Punkt 7 Instalacja zestawu do montażu na rurze, Strona 46). 
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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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)
– Puszka przyłączeniowa o wymiarach 10,16 x 10,16 cm 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
– Adaptery do montażu powierzchniowego VEZ-A2-JW lub 

VEZ-A2-JC, wymagane do instalacji na zewnątrz
– Kamera zewnętrzna AutoDome Junior, wymagana do 

instalacji na zewnątrz
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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

 ø 175.0
  (6.89)

166.9
(6.57)

R64.2
(2.53)
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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

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 4.1.3 Montaż kamery do płyty montażowej, Strona 26.

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

90 mm
(3.54 in.)

0

40 .0 mm1.57 in.

9 .0 mm

3.54 in.
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4.1.3 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 54).

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

Illustracja 4.4 Wykręcanie wkręta zabezpieczającego
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6. Podłączyć złącza z kamery do odpowiadających im złączy z 
sufitu.

Illustracja 4.5 Łączenie kabli

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

8. Przymocować kamerę do płyty montażowej, wsuwając 
pionowy wypust płyty (element 1 poniżej) do rowka 
znajdującego się w górnej części kopułki (element 3), po 
prawej stronie wkręta zabezpieczającego (element 2).
Uwaga: Nie należy luzować trzech mosiężnych grzybków 
(element 4). Wsuwają się one w wycięcia (element 5) płyty 
montażowej.

1 Wkręt blokujący
2 Pionowy wypust
3 Płyta montażowa
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Illustracja 4.6 Szczegóły dopasowania wypustów i rowków

1 Pionowy wypust (na płycie montażowej)
2 Wkręt blokujący
3 Wycięcie (na obudowie kopułki)
4 Mosiężny grzybek (łącznie trzy na obudowie)
5 Wycięcia (łącznie trzy na płycie montażowej)
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9. Obrócić kamerę o około 15 stopni w prawo i zablokować w 
tym położeniu, w sposób przedstawiony na kolejnej 
ilustracji.

Illustracja 4.7 Montaż kopułki do płyty montażowej

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

1 Pionowy wypust

5
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5 Instalacja zestawu do montażu 
ściennego

5.1 Opis
Niniejszy rozdział zawiera opis sposobu instalacji kamery 
AutoDome Junior na ścianie. Kamera AutoDome Junior nadaje 
się również do montażu powierzchniowego (Punkt 4 Instalacja 
zestawu do montażu powierzchniowego, Strona 22), 
wpuszczanego (Punkt 6 Instalacja zestawu do montażu 
wpuszczanego, Strona 37) oraz montażu na rurze 
(Punkt 7 Instalacja zestawu do montażu na rurze, Strona 46). 
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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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 Junior, 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. 
1. Wyznaczyć bezpieczne miejsce na uchwyt ścienny 

(dostępny osobno).

Illustracja 5.1 Wymiary dla montażu ściennego

220.4
(8.68)

 333.0
(13.11)

 366.0
(14.1)

 291.0
(11.46)
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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.
7. Przymocować wysięgnik do metalowej pojedynczej puszki 

przyłączeniowej.

Illustracja 5.3 Montaż do puszki instalacyjnej przyłączeniowej 
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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 5.1.3 Montaż kamery do płyty montażowej, Strona 33.

5.1.3 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 5.4 Montaż płyty montażowej do pokrywy kamery 
kopułkowej

UWAGA! 
Metalowa puszka przyłączeniowa i powierzchnia montażowa 
muszą utrzymać ciężar wynoszący maksymalnie 11,33 kg.

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

40 .0 mm1.57 in.
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2. Poprowadzić kable po stronie, gdzie w płycie montażowej 
znajduje się wycięcie w kształcie sierpa (odn. nr 2 
Rysunek 5.4). 

3. Zamocować przewód uziemiający od urządzenia do 
pokrywy montażowej. 

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 54).

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

Illustracja 5.5 Wykręcanie wkręta zabezpieczającego

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

Illustracja 5.6 Łączenie kabli
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8. Wyrównać kable po stronie, gdzie w płycie montażowej 
znajduje się wycięcie w kształcie sierpa. 

9. Przymocować kamerę do płyty montażowej, wsuwając 
pionowy wypust płyty (element 1 poniżej) do rowka 
znajdującego się w górnej części kopułki (element 3), po 
prawej stronie wkręta zabezpieczającego (element 2).
Uwaga: Nie należy luzować trzech mosiężnych grzybków 
(element 4). Wsuwają się one w wycięcia (element 5) płyty 
montażowej.

Illustracja 5.7 Szczegóły dopasowania wypustów i rowków

1 Pionowy wypust (na płycie montażowej)
2 Wkręt blokujący
3 Wycięcie (na obudowie kopułki)
4 Mosiężny grzybek (łącznie trzy na obudowie)
5 Wycięcia (łącznie trzy na płycie montażowej)
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10. Obrócić kamerę o około 15 stopni w prawo i zablokować w 
tym położeniu, w sposób przedstawiony na kolejnej 
ilustracji. Uwaga: Nie należy luzować mosiężnych 
przycisków mocujących.

Illustracja 5.8 Montaż kopułki do płyty montażowej

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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6 Instalacja zestawu do montażu 
wpuszczanego

6.1 Opis
Niniejszy rozdział zawiera opis montażu wpuszczanego kamery 
AutoDome Junior. 
Kamera AutoDome Junior nadaje się również do montażu 
powierzchniowego (Punkt 4 Instalacja zestawu do montażu 
powierzchniowego, Strona 22), ściennego (Punkt 5 Instalacja 
zestawu do montażu ściennego, Strona 30) oraz montażu na rurze 
(Punkt 7 Instalacja zestawu do montażu na rurze, Strona 46). 
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)
– Puszka przyłączeniowa o wymiarach 10,16 x 10,16 cm 

(opcja)
– Klucz Torx T-10
– VJR-A3-SP, zestaw pomocniczy do zestawu montażowego 

VJR-A3-IC

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 na 200 mm z tolerancją 
2,2 mm.  

104.9
(4.13)

71.6
(2.82)

mm
(in.)  229.0

(9.02)
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3. Opcjonalnie: w przypadku instalacji kamery AutoDome 
Junior HD w panelu sufitu podwieszanego lub innej 
powierzchni, która wymaga dodatkowego wzmocnienia, 
zalecany jest zestaw montażowy VJR-A3-SP (dostępny 
osobno).  

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

1 Uchwyt montażowy
2 Płyta montażowa
3 Płyta dociskowa
4 Wycięcie w kształcie sierpa
5 Wkręty samowiercące zacisków
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5. Poluzować oba wkręty samowiercące zacisków (element 5 
powyżej), aby płytki dociskowe mogły się swobodnie 
przesuwać. 

6. Przełożyć podstawę przez otwór w suficie. Przesunąć 
zaciski na zewnątrz i w dół, tak aby sufit/płyta g-k została 
uchwycona między nimi a kołnierzem montażowym. 
Maksymalna dopuszczalna grubość sufitu/płyty g-k wynosi 
41,7 mm, a minimalna — 12,7 mm.

Illustracja 6.3 Mocowanie do sufitu zestawu do montażu 
wpuszczanego

7. Dokręcić oba zaciski przy użyciu wkrętów samowiercących 
(instalowane podczas montażu) oraz śrubokręta 
krzyżakowego nr 2.

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! 
Jeśli trzeba zastosować wspornik pomocniczy VJR-A3-SP, 
należy zapoznać się z instrukcją, która została do niego 
załączona. Po zamontowaniu wspornika przejść do kolejnej 
sekcji.
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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. Za pomocą klucza Torx T-10 poluzować pojedynczy wkręt 

zabezpieczający u podstawy urządzenia.

Illustracja 6.4 Wykręcanie wkręta zabezpieczającego

2. Wykręcić wkręt z otworu na przewód uziemienia ( ) w 

górnej części wspornika.
3. Podłączyć przygotowany przez użytkownika przewód 

uziemiający do otworu uziemienia ( ) we wsporniku i 

zamocować go wkrętem.
4. Zielonym przewodem uziemiającym połączyć urządzenie z 

uziemionym otworem na wkręt ( ) we wsporniku, 

używając znajdującej się w zestawie podkładki wkręta 
mocującego.

5. Poprowadzić kable po stronie, gdzie w płycie montażowej 
znajduje się wycięcie w kształcie sierpa. 

6. Podłączyć odpowiednie złącza (znajdują się w zestawie 
akcesoriów) z wolnymi końcówkami do okablowania 
użytkownika (informacje o okablowaniu zawiera 
Punkt 8 Przygotowanie okablowania, Strona 54).

UWAGA! 
Wszystkie przewody instalacyjne muszą być poprowadzone 
przez uziemiony przepust.
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7. Podłączyć złącza z kamery do odpowiadających im złączy z 
sufitu.

Illustracja 6.5 Dopasowanie złączy

8. Przymocować kamerę do płyty montażowej, wsuwając 
pionowy wypust płyty (element 1 poniżej) do rowka 
znajdującego się w górnej części kopułki (element 3), po 
prawej stronie wkręta zabezpieczającego (element 2). 
Uwaga: Nie należy luzować trzech mosiężnych grzybków 
(element 4). Wsuwają się one w wycięcia (element 5) płyty 
montażowej.

1 Wkręt blokujący
2 Wycięcie w kształcie sierpa
3 Płyta montażowa
4 Pionowy wypust
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Illustracja 6.6 Szczegóły dopasowania wypustów i rowków

9. Obrócić kamerę o ok. 15 stopni w prawo. Zablokować ją w 
tym położeniu w sposób ukazany na następnej ilustracji. 

Illustracja 6.7 Montaż kopułki do płyty montażowej

1 Pionowy wypust (na płycie montażowej)
2 Wkręt blokujący
3 Wycięcie (na obudowie kopułki)
4 Mosiężny grzybek (łącznie trzy na obudowie)
5 Wycięcia (łącznie trzy na płycie montażowej)

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

11. Ustawić pierścień ozdobny tak, aby cztery kołki 
pozycjonujące (element 1 poniżej) znalazły się naprzeciw 
wgłębień w obudowie kamery (element 2), a dwa wkręty 
zabezpieczające znalazły się naprzeciw otworów 
mimośrodowych (element 3) na zaciskach blokujących. 
Uwaga: Dwa (2) zestawy podniesionych występów 
(element 4) po każdej stronie pierścienia ozdobnego leżą 
w jednej linii z zaciskami blokującymi.

Illustracja 6.8 Wyrównanie pierścienia ozdobnego

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 Występy wyrównujące (cztery)
2 Ustawić występy naprzeciwko wgłębień w obudowie
3 Wyrównać wkręty zabezpieczające względem tych 

połączeń
4 Podniesione występy (dwa)



AutoDome Junior HD Instalacja zestawu do montażu wpuszczanego | pl45

Bosch Security Systems, Inc. Instrukcja instalacji F.01U.205.193 | 1.0 | 2010.12

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

13. Przy użyciu dołączonego klucza Torx T-10 przytwierdzić 
dwa (2) wkręty zabezpieczające do uchwytu 
montażowego. 



46 pl | Instalacja zestawu do montażu na rurze AutoDome Junior HD

F.01U.205.193 | 1.0 | 2010.12 Instrukcja instalacji Bosch Security Systems, Inc.

7 Instalacja zestawu do montażu na 
rurze

7.1 Opis
Niniejszy rozdział zawiera opis sposobu instalacji kamery 
AutoDome Junior na rurze. Kamera AutoDome Junior nadaje się 
również do montażu powierzchniowego (Punkt 4 Instalacja 
zestawu do montażu powierzchniowego, Strona 22), ściennego 
(Punkt 5 Instalacja zestawu do montażu ściennego, Strona 30) 
oraz wpuszczanego (Punkt 6 Instalacja zestawu do montażu 
wpuszczanego, Strona 37). 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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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 Junior, 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 opisów czynności 
zawiera dodatkowe informacje dotyczące instalacji na zewnątrz 
(dotyczy tylko modeli AutoDome Junior i AutoDome Junior IP).
1. Wyznaczyć bezpieczną twardą powierzchnię do montażu 

sufitowego na rurze (zestaw dostępny osobno).

Illustracja 7.1 Wymiary dla montażu na rurze

 768.2
(30.24)

 461.2
(18.16)

88.8
(3.5)

88.8
(3.5)

Ø11.2 (4x)
(0.44)

3/4-14 NP 
SM Threads

Ø175.0
(6.89)

 561.2
(22.09)
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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. Wywiercić piąty otwór (maks. 20 mm) pośrodku wzoru 
utworzonego przez cztery pozostałe otwory służące do 
montażu kołnierza. Użyć tego otworu do przeprowadzenia 
przewodów przez podstawę.

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

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



AutoDome Junior HD Instalacja zestawu do montażu na rurze | pl 49

Bosch Security Systems, Inc. Instrukcja instalacji F.01U.205.193 | 1.0 | 2010.12

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

Illustracja 7.3 Mocowanie na suficie uchwytu do montażu na rurze

6. Przymocować oddzielnie zakupione oczko uziemienia. 
7. 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. 

UWAGA! 
Wybrać odpowiednio stabilne miejsce montażu, aby zapobiec 
nadmiernym wibracjom kamery AutoDome Junior. 
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Illustracja 7.4 Montaż płyty montażowej do pokrywy kamery 
kopułkowej

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.
2. Zamocować przewód uziemiający od urządzenia do 

pokrywy montażowej.
3. Podłączyć przygotowane we własnym zakresie uziemienie 

do skrzynki przyłączeniowej.

1 Wycięcie w kształcie sierpa
2 Oczko uziemienia
3 Pokrywa kamery
4 Płyta montażowa
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4. Połączyć odpowiednie złącza z wolnymi końcówkami w 
okablowaniu użytkownika (patrz informacje o okablowaniu 
w Punkt 8 Przygotowanie okablowania, Strona 54).

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

Illustracja 7.5 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. 
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8. Przymocować kamerę do płyty montażowej, wsuwając 
pionowy wypust płyty (element 1 poniżej) do rowka 
znajdującego się w górnej części kopułki (element 3), po 
prawej stronie wkręta zabezpieczającego (element 2). 
Uwaga: Nie należy luzować mosiężnych grzybków 
mocujących.

Illustracja 7.6 Szczegóły dopasowania wypustów i rowków

1 Pionowy wypust (na płycie montażowej)
2 Wkręt blokujący
3 Wycięcie (na obudowie kopułki)
4 Mosiężny grzybek (łącznie trzy na obudowie)
5 Wycięcia (łącznie trzy na płycie montażowej)
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9. Obrócić kamerę o około 15 stopni w prawo i zablokować w 
tym położeniu, w sposób przedstawiony na kolejnej 
ilustracji. 

Illustracja 7.7 Montaż kopułki do płyty montażowej

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

11. Wciągnąć nadmiar kabla do rury montażowej.
12. Upewnić się, że obudowa jest uziemiona.
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8 Przygotowanie okablowania
Zestaw kamery AutoDome Junior HD zawiera trzy przewody: 
kabel Ethernet, kabel zasilania 24 VAC oraz kabel wejścia/
wyjścia alarmowego. Połączenie Ethernet służy do sterowania i 
przesyłania danych wizyjnych. Za jego pośrednictwem można 
również zasilać kamery obsługujące standard Power-over-
Ethernet+ (PoE+). Informacje na temat połączeń alarmowych 
zawiera Punkt 9 Połączenia alarmowe i przekaźnikowe, Strona 58.

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

Tabela 8.1 Maksymalne długości kabli biegnących od zasilacza do 
kamery AutoDome Junior HD

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.

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 

Junior HD

 17 670 stóp

(204 m)

421 stóp 
(128 m)

265 stóp

(81 m)



AutoDome Junior HD Przygotowanie okablowania | pl 55

Bosch Security Systems, Inc. Instrukcja instalacji F.01U.205.193 | 1.0 | 2010.12

8.2 Podłączanie zasilania
Kamera AutoDome Junior HD jest dostępna tylko jako model do 
montażu wewnątrz budynków. Modele kamer do zastosowań 
wewnętrznych są zasilane za pośrednictwem pojedynczego 
izolowanego złącza zasilania o napięciu 24 VAC lub poprzez 
połączenie Power over Ethernet + (PoE+, IEEE 802.3at, klasa 4), 
przy użyciu dostępnego kabla Ethernet CAT 5E.

8.2.1 Połączenia zasilania w kamerach do zastosowań 
wewnętrznych 

OSTRZEZENIE! 
Modele kamery AutoDome Junior IP i HD przeznaczone do 
zastosowań wewnętrznych mogą być zasilane ze źródła 24 VAC 
lub poprzez sieć Ethernet. Należy upewnić się, że kamera jest 
zasilana tylko z jednego źródła. 
Więcej informacji o podłączaniu zasilania w technologii Power 
over Ethernet zawiera Punkt 8.3 Połączenie Ethernet (modele 
sieciowe), Strona 56.

UWAGA! 
Używać tylko transformatora zasilania atestowanego / klasy 2.

OSTRZEZENIE! 
Modele AutoDome Junior IP i HD przeznaczone do zastosowań 
wewnętrznych mogą być zasilane ze źródła 24 VAC lub poprzez 
sieć Ethernet. Należy upewnić się, że kamera jest zasilana tylko 
z jednego źródła. 
Więcej informacji o podłączaniu zasilania w technologii Power 
over Ethernet można znaleźć w Punkt 8.3 Połączenie Ethernet 
(modele sieciowe), Strona 56.
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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 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.

8.3 Połączenie Ethernet (modele sieciowe)
Kamera AutoDome Junior HD może bezpośrednio lub przez 
przełącznik łączyć się z siecią w standardzie 10 Base-T/100 
Base-TX. Zarówno sygnał wizyjny, jak i dane sterujące są 
transmitowane przez standardową sieć TCP/IP przy użyciu 
wbudowanego serwera sieciowego. Ponadto modele HD IP do 
zastosowań wewnętrznych są zasilane poprzez kabel Ethernet 
zgodny ze standardem Power-over-Ethernet + (IEEE 802.3at, 
klasa 4).

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 1,2 A. 
Nie podłączać do kamery napięcia 120 V lub 230 V. 
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UWAGA! 
Dopuszczalne jest łączenie kamery tylko z sieciami Ethernet 
przebiegającymi we wnętrzach budynków.

Typ kabla CAT-5E lub CAT 6 Ethernet

Maksymalna długość 100 m

Szerokość pasma 10 Base-T / 100 Base-TX

PoE+ (tylko modele do 
zastosowań wewnętrznych)

standard IEEE 802.3at, klasa 4

Złącze zaciskowe RJ45, żeńskie



58 pl | Połączenia alarmowe i przekaźnikowe AutoDome Junior HD

F.01U.205.193 | 1.0 | 2010.12 Instrukcja instalacji Bosch Security Systems, Inc.

9 Połączenia alarmowe i 
przekaźnikowe

9.1 Wejście alarmowe
Wszystkie modele kamery AutoDome Junior posiadają 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 Junior 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 Junior. 

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 Junior.

Illustracja 9.2 N.O. - Zwierny 

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
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2. Na stronie ustawień kamery AutoDome Junior HD wybrać 
opcję Interfejs > Wejścia alarmowe. Informacje o 
odnajdywaniu strony ustawień zawiera 
Punkt 12 Konfiguracja kamery AutoDome Junior HD, 
Strona 83.

9.2.2 Podłączanie wejścia alarmowego rozwiernego
1. Dołączyć alarm do odpowiedniego wejścia (1 - 2) oraz do 

uziemienia w kamerze AutoDome Junior.

Illustracja 9.3 N.C. Połączenia rozwierne

Zaprogramowane połączenia N.O. w kamerze 
AutoDome Junior

Obwód Stan alarmowy

Otwarty Normalny

Zamknięty Alarm

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
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2. Na stronie ustawień kamery AutoDome Junior HD wybrać 
opcję Interfejs > Wejścia alarmowe. Informacje o 
odnajdywaniu strony ustawień zawiera 
Punkt 12 Konfiguracja kamery AutoDome Junior HD, 
Strona 83.

9.3 Wyjścia alarmowe
Kamera AutoDome Junior posiada jedno (1) wyjście alarmowe: 
typu otwarty kolektor. 

Illustracja 9.4 N.O. - Zwierny 

Zaprogramowane połączenia N.C. w kamerze 
AutoDome Junior

Obwód Stan alarmowy

Otwarty Alarm

Zamknięty Normalny

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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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).
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10 Rozpoczęcie pracy
Po zakończeniu instalacji można zaprogramować kamerę 
AutoDome Junior. W skład typowego systemu może wchodzić 
klawiatura, krosownica wizyjna, monitor, odpowiednie 
okablowanie oraz komputer PC z programem Internet Explorer. 
Więcej informacji o instalacji oraz konfiguracji poszczególnych 
komponentów systemu znajduje się w instrukcji obsługi 
urządzeń.

10.1 Włączanie zasilania
Po włączeniu kamery AutoDome Junior 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. 
W przypadku korzystania z kamery AutoDome Junior IP lub HD, 
patrz Punkt 11 Korzystanie z kamery AutoDome Junior HD, 
Strona 64.

OSTRZEZENIE! 
Przed podłączeniem zasilania do kamery kopułkowej należy 
zdjąć z kopułki przezroczystą, plastikową folię ochronną. 
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11 Korzystanie z kamery AutoDome 
Junior HD
Kamery AutoDome Junior IP i HD przesyłają polecenia sterujące 
PTZ oraz obrazy przez sieć TCP/IP. Moduł pozwala także 
konfigurować parametry wyświetlania, nastawy kamery oraz 
nastawy sieciowe.

Kamera sieciowa zawiera sieciowy serwer wizyjny wbudowany 
w moduł IP. Główną funkcją serwera jest kodowanie sygnału 
wizyjnego (i danych sterujących) do transmisji przez sieć TCP/
IP. Dzięki kodowaniu w formacie H.264 urządzenie doskonale 
nadaje się do komunikacji przez sieć IP oraz do zdalnego 
dostępu do cyfrowych rejestratorów wizyjnych i 
multiplekserów. Wykorzystanie istniejących sieci oznacza 
szybką i łatwą integrację z systemami CCTV lub sieciami 
lokalnymi. Obrazy z kamery mogą być odbierane jednocześnie 
przez kilka odbiorników.
Instrukcje dotyczące aktualizacji oprogramowania układowego 
można znaleźć w punkcie Punkt 16 Aktualizacje oprogramowania 
układowego BVIP, Strona 95.

UWAGA! 
W tym rozdziale określenie „AutoDome Junior IP” jest używane 
w odniesieniu do obu modeli kamer — AutoDome Junior IP oraz 
AutoDome Junior HD.



AutoDome Junior HD Korzystanie z kamery AutoDome Junior HD | pl 65

Bosch Security Systems, Inc. Instrukcja instalacji F.01U.205.193 | 1.0 | 2010.12

11.1 Przegląd funkcji
Moduł kamery AutoDome Junior HD oferuje następujące 
funkcje:

Funkcja Opis

Kodowanie 
sygnału 
wizyjnego

Kamera używa standardów kompresji H.264 i zapewnia, 
że prędkość transmisji danych pozostaje niska nawet 
przy wysokiej jakości obrazu i może być w szerokim 
zakresie dostosowana do lokalnych warunków.

Przesyłanie 
strumieniowe

Kamera koduje jednocześnie wiele strumieni danych w 
oparciu o indywidualnie skonfigurowane profile. W ten 
sposób powstają strumienie danych, które można 
wykorzystać do różnych celów. Na przykład, jeden 
strumień danych jest używany do zapisu lokalnego, 
natomiast drugi strumień do transmisji przez sieć 
lokalną (LAN).

Funkcja 
multicast

Umożliwia jednoczesną transmisję w czasie 
rzeczywistym do kilku odbiorników. Sieć musi 
obsługiwać protokoły UDP i IGMP V2 , aby można było 
używać funkcji multicastingu.

Konfiguracja Umożliwia konfigurację wszystkich ustawień kamery za 
pomocą przeglądarki sieciowej posiadającej połączenie 
z siecią lokalną (Intranet) lub z Internetem. Można także 
aktualizować oprogramowanie układowe, pobierać 
konfiguracje urządzenia, zapisywać nastawy 
konfiguracyjne oraz kopiować te nastawy z jednej 
kamery do innej.

Pojedyncze 
ujęcia

Kamera umożliwia wykonywanie pojedynczych ujęć i 
zapisywanie ich jako osobne obrazy w formacie JPEG za 
pomocą interfejsu przeglądarki sieciowej.

Zapis Umożliwia konfigurację opcji zapisu modułu IP. Ze 
strony podglądu bieżącego serwera można nagrywać 
obraz na dysku twardym; można również zapisać do 
8 MB obrazu bezpośrednio w module IP.



66 pl | Korzystanie z kamery AutoDome Junior HD AutoDome Junior HD

F.01U.205.193 | 1.0 | 2010.12 Instrukcja instalacji Bosch Security Systems, Inc.

11.2 Wymagania systemowe
Aby użytkownik mógł wyświetlać obrazy w czasie rzeczywistym 
oraz konfigurować ustawienia kamery przez sieć TCP/IP, 
kamera sieciowa AutoDome Junior HD wymaga określonego 
oprogramowania i urządzeń. Wymagania są następujące:
– Komputer z systemem operacyjnym Microsoft Windows XP, 

Vista lub Windows 7, dostępem do sieci i przeglądarką 
Microsoft Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej, lub

– Komputer z systemem operacyjnym Microsoft Windows XP, 
Vista lub Windows 7, dostępem do sieci i 
oprogramowaniem do odbioru obrazu, takim jak Bosch 
Video Management System lub systemem zapisu Bosch, 
lub

– Zgodny dekoder sprzętowy firmy Bosch Security Systems 
pełniący rolę odbiornika wraz z podłączonym monitorem. 

Komputer przeznaczony do uruchomienia przeglądarki 
Microsoft Internet Explorer lub dowolnego oprogramowania 
firmy Bosch musi spełniać następujące minimalne wymagania:
– Procesor: czterordzeniowy 
– Pamięć RAM: 256 MB
– Karta graficzna: pamięć 128 MB, rozdzielczość 1024 x 768 

z min. 16-bitową głębią barw
– Interfejs sieciowy: 100Base-T
– Przeglądarka Microsoft Internet Explorer, wersja 6.0 lub 

nowsza
– DirectX 9.0c
– Formant MPEG ActiveX
– Wirtualna maszyna Java firmy Sun

UWAGA! 
W przeglądarce internetowej musi być włączona obsługa plików 
cookie ustawianych z adresu IP urządzenia.
W systemie Windows Vista należy wyłączyć tryb chroniony na 
karcie Zabezpieczenia w sekcji Opcje internetowe.
Informacje na temat korzystania z przeglądarki Internet 
Explorer znajdują się w jej pomocy ekranowej.
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11.3 Podłączanie kamery AutoDome Junior HD 
do komputera PC
1. Kamerę AutoDome Junior HD należy zainstalować zgodnie 

z zaleceniami podanymi w Instrukcji obsługi kamer 
AutoDome Junior HD.

2. Za pomocą kabla sieci Ethernet połączyć złącze RJ45 w 
kamerze AutoDome Junior HD z dedykowanym 
przełącznikiem sieciowym, aby ominąć sieć lokalną (LAN).

3. Połączyć dedykowany przełącznik sieciowy ze złączem 
RJ45 w komputerze PC (patrz opcja A poniżej).

UWAGA! 
Pakiet BVIP Lite Suite Installation zawiera najnowsze 
oprogramowanie potrzebne do sterowania i odbioru sygnału 
wizyjnego z kamer AutoDome Junior IP i HD. Najnowszą wersję 
tego pakietu można pobrać na stronie www.boschsecurity.com.

UWAGA! 
Karta graficzna musi być ustawiona na 16- lub 32-bitową głębię 
kolorów. Jeśli użytkownik wymaga dodatkowej pomocy, należy 
skontaktować się z administratorem komputera.

UWAGA! 
Kamerę AutoDome Junior HD można także podłączyć 
bezpośrednio do komputera PC za pomocą skrosowanego kabla 
sieci Ethernet z wtykami RJ45 (patrz opcja B poniżej).
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Illustracja 11.1 Konfiguracja systemu kamery AutoDome Junior HD

11.4 Konfiguracja kamery AutoDome Junior HD
Aby kamera działała w sieci, należy przydzielić jej odpowiedni 
adres IP. Domyślny adres IP to 192.168.0.1, jednak może być 
konieczna jego zmiana, jeśli powoduje konflikt z innym 
urządzeniem w sieci. Dodatkowe informacje znajdują się w 
Punkt 12.3 Tryb podstawowy: Sieć, Strona 87.
Aby prawidłowo skonfigurować kamerę do pracy w sieci, należy 
posiadać następujące informacje:

1 AutoDome Junior HD
2 Połączenie IP
3 Przełącznik sieciowy
4 Komputer

UWAGA! 
Do konfiguracji ustawień sieciowych kamery AutoDome Junior 
IP lub HD można także użyć narzędzia Bosch Configuration 
Manager. Oprogramowanie Configuration Manager (część 
pakietu BVIP Lite Suite) i instrukcję obsługi można pobrać ze 
strony www.boschsecurity.com.
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– Adres IP urządzenia: identyfikator kamery w sieci TCP/IP. 
Na przykład 140.10.2.110 jest prawidłową składnią adresu 
IP.

– Maska podsieci: służy do określenia, do której podsieci 
należy adres IP.

– Adres IP bramy: węzeł w sieci, który służy jako wejście do 
innej sieci.

– Port: punkt końcowy połączenia logicznego w sieciach 
TCP/IP i UDP. Numer portu określa port, który będzie 
używany w przypadku połączenia z zaporą sieciową.

Domyślne ustawienia kamery AutoDome Junior IP są 
następujące:
– Adres IP: 192.168.0.1
– Maska podsieci: 255.255.255.0
– Adres IP bramy: 0.0.0.0
W kolejnej części znajduje się opis instalacji oprogramowania 
wymaganego do przeglądania obrazów za pośrednictwem 
połączenia IP, konfigurowania ustawień sieci oraz uzyskiwania 
dostępu do obrazu z kamer sieciowych AutoDome Junior IP 
przez przeglądarkę internetową.

11.4.1 Zmiana ustawień sieci
Domyślny adres IP modułu AutoDome Junior IP to 192.168.0.1. 
Do zmiany tego adresu oraz wszelkich ustawień sieci służy 
program Configuration Manager lub serwer AutoDome Junior 
IP. 

UWAGA! 
Przed rozpoczęciem konfiguracji upewnić się, czy parametry 
sieciowe kamery są dostępne.

UWAGA! 
Aby uzyskać aktualny adres IP, maskę podsieci oraz adres IP 
bramy, należy skontaktować się z administratorem sieci 
lokalnej. 
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Korzystanie z programu Configuration Manager
Program Configuration Manager jest opcjonalnym narzędziem 
sieciowym, dostępnym na stronie internetowej Bosch Security 
Systems. Wszelkie zmiany konfiguracji można wprowadzać przy 
użyciu instrukcji programu Configuration Manager.

Korzystanie z serwera sieciowego kamery AutoDome Junior 
HD
Aby skonfigurować kamerę za pomocą serwera kamery 
AutoDome Junior HD, należy wykonać następujące czynności:
1. Ustawić w komputerze PC adres IP 192.168.0.10, aby 

mieć pewność, że komputer oraz kamera sieciowa 
AutoDome znajdują się w tej samej podsieci.

2. Uruchomić przeglądarkę Microsoft Internet Explorer i 
przejść do następującego adresu URL: http://192.168.0.1
W przeglądarce zostanie otwarta strona podglądu 
bieżącego kamery AutoDome Junior HD, a na ekranie 
zostanie wyświetlony komunikat ostrzegawczy o 
zabezpieczeniach.

3. Zaznaczyć pole Always Trust, a następnie kliknąć YES.
4. Kliknąć łącze Ustawienia znajdujące się w górnej części 

strony podglądu bieżącego.
5. Kliknąć łącze Ustawienia serwisowe znajdujące się w 

lewym okienku strony Ustawienia.
6. Kliknąć łącze Sieć, aby otworzyć stronę Ustawienia sieci.

UWAGA! 
W zależności od zabezpieczeń sieciowych komputera PC może 
być konieczne dodanie nowego adresu IP do listy zaufanych 
witryn, aby można było sterować kamerą sieciową AutoDome 
Junior HD.
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Illustracja 11.2 Strona Ustawienia sieci

7. Skonfigurować nastawy na tej stronie w oparciu o adresy 
podane przez administratora sieci lokalnej.

8. Kliknąć przycisk Ustaw, aby zapisać nastawy.
9. Uruchomić nową sesję przeglądarki Microsoft Internet 

Explorer.
10. W pasku adresu wpisać pierwotny adres IP, dodać 

przyrostek /reset (na przykład http://192.168.0.1/reset) i 
kliknąć przycisk Przejdź, aby ponownie uruchomić kamerę 
AutoDome Junior IP. Po ponownym uruchomieniu kamery 
AutoDome Junior IP użyć nowego adresu IP, aby uzyskać 
dostęp do strony podglądu bieżącego.

UWAGA! 
Kliknąć łącze Czy wyświetlić pomoc dotyczącą tej strony?, 
jeśli są wymagane dodatkowe informacje.
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11. Odłączyć kabel sieci Ethernet kamery AutoDome Junior IP 
od dedykowanego przełącznika sieciowego i podłączyć go 
do sieci lokalnej (LAN).

11.5 Strona podglądu bieżącego
Po nawiązaniu połączenia przeglądarka sieciowa wyświetla 
Stronę podglądu bieżącego. Na stronie, w prawej części okna 
przeglądarki wyświetlany jest obraz bieżący. W zależności od 
konfiguracji, na obrazie mogą być wyświetlane różne 
informacje.
Inne informacje mogą być wyświetlane obok obrazu bieżącego 
na Stronie podglądu bieżącego. Wyświetlany obraz jest zależny 
od ustawień pozycji Konfig. strony podglądu (patrz pomoc 
online kamery AutoDome Junior IP).

Wyświetlanie informacji
Różne teksty lub „znaczniki” wyświetlane na obrazie stanowią 
ważne źródło informacji o stanie. Na obrazie wyświetlane są 
informacje o następujących zdarzeniach:

Błąd dekodowania. Błędy dekodowania mogą sprawić, 
że na ekranie będą widoczne zakłócenia. Kolejne ramki 
odwołujące się do ramki z uszkodzeniami także mogą 
zawierać błędy dekodowania, ale nie będą już 
oznaczane odpowiednią ikoną.
Flaga alarmu ustawiona dla pozycji nośnika

Błąd komunikacji. Ta ikona oznacza wszelkiego rodzaju 
błędy komunikacji. Przyczyną może być błąd połączenia 
z nośnikiem przechowywania, naruszenie protokołu 
przez element podrzędny lub po prostu upływ limitu 
czasu. W celu przywrócenia stanu normalnego po 
błędzie, w tle uruchamia się procedura automatycznego 
przywracania połączenia.
Luka; brak zapisanego obrazu
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Maksymalna liczba połączeń
Jeśli nie można nawiązać połączenia, urządzenie mogło 
osiągnąć maksymalną dopuszczalną liczbę połączeń. W 
zależności od modelu i konfiguracji sieci każda kamera 
AutoDome Junior IP może mieć nawet 25 nawiązanych połączeń 
w przeglądarce lub maksymalnie 50 połączeń w programie 
Bosch Video Management System.

Ochrona za pomocą hasła urządzenia AutoDome Junior IP
Jeśli urządzenie AutoDome Junior HD jest chronione przed 
nieautoryzowanym dostępem za pomocą hasła, w przypadku 
próby dostępu do obszarów chronionych w przeglądarce 
zostanie wyświetlony komunikat oraz monit o wprowadzenie 
hasła.

Nieważna autoryzacja

Flaga autoryzacji ustawiona dla pozycji nośnika

Flaga ruchu ustawiona dla pozycji nośnika

Nie ukończono wykrywania nośnika. Jeśli informacje o 
zapisanym obrazie wideo nie zostaną zapisane w 
buforze, nastąpi rozpoczęcie procedury odzyskiwania w 
celu odszukania całego zapisanego obrazu. W tym 
czasie będzie wyświetlany symbol oznaczający 
wykrywanie. W trakcie wykrywania, w miejscach, do 
których proces jeszcze nie dotarł, mogą pojawić się 
luki. Luki zostaną automatycznie zastąpione 
rzeczywistym nagraniem, gdy tylko prawidłowe 
informacje staną się dostępne.

UWAGA! 
Kamera AutoDome Junior IP umożliwia ograniczenie zakresu 
dostępu poprzez różne poziomy autoryzacji (patrz pomoc online 
kamery AutoDome Junior IP).
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1. Wprowadzić nazwę użytkownika oraz hasło dostępu w 
odpowiednie pola tekstowe.

2. Kliknąć przycisk OK, Jeśli hasło jest prawidłowe, w 
przeglądarce zostanie wyświetlona odpowiednia strona.

Sieć chroniona
Jeśli w sieci do zarządzania prawami dostępu zastosowano 
serwer RADIUS (uwierzytelnianie 802.1x), należy odpowiednio 
skonfigurować kamerę AutoDome Junior HD. W przeciwnym 
wypadku komunikacja nie będzie możliwa.

Wybór obrazu
Obraz z kamery można wyświetlać na różne sposoby.
 Kliknąć jedną z kart Strumień 1, Strumień 2 lub M-JPEG 

pod obrazem, aby przełączać pomiędzy różnymi trybami 
wyświetlania obrazu z kamery.

Ster. podglądem
Karta Ster. podglądem umożliwia sterowanie funkcjami kamery 
(obrotem, pochyleniem, zoomem, ogniskowaniem i przysłoną), 
poruszanie się w obrębie menu oraz przywołanie 
zaprogramowanych ujęć.
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1. Aby sterować urządzeniem, kliknąć odpowiednie przyciski.
2. Przesunąć wskaźnik myszy nad obrazem. Obok wskaźnika 

myszy będą wyświetlane dodatkowe opcje sterowania 
urządzeniami peryferyjnymi.

3. Aby ręcznie obracać kamerę w całym obszarze, przesunąć 
wskaźnik na dowolną część ramki z obrazem z kamery. Na 
tle ramki widoczna jest strzałka oznaczająca kierunek 
(). Nacisnąć i przytrzymać prawy przycisk 
myszy, aby obrócić kamerę.

Cyfrowe wejścia / wyjścia
Ikona alarmu służy celom informacyjnym i wskazuje stan 
wejścia alarmowego: świeci na niebiesko, gdy alarm zostanie 
wyzwolony. Konfiguracja urządzenia określa, czy alarm i 
dodatkowe informacje mają być wyświetlane (patrz pomoc 
online kamery AutoDome Junior HD).

Nr Opis Nr Opis
1 Wychylenie kamery ku 

górze

8 Ogniskowanie daleko2

2 Wychylenie kamery ku 

dołowi

9 Ogniskowanie blisko2

3 Obrót kamery w lewo 10 Zamknięcie przysłony2

4 Obrót kamery w prawo 11 Otwarcie przysłony2

5 Obracanie i wychylanie 

kamery w różnych 

kierunkach

12 Ustawienie prędkości obrotu, 

pochylenia i zoomu: 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7

6 Oddalenie1 13 Ustawienie kamery na zaprogramowanej 

pozycji 1, 2, 3, 4, 5 lub 6

7 Przybliżenie1

1. Ta funkcja jest również dostępna za pomocą kółka myszy, kiedy wskaźnik znajduje się w 

ramce obrazu z kamery.

2. Ten przycisk działa także jako klawisz Enter służący do wyboru pozycji menu na karcie 

Ster. wy dod. (AUX)
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Przekaźnik wyzwalający
Dołączone urządzenia można włączać za pomocą przekaźników 
w urządzeniu AutoDome Junior HD (np. oświetleniem lub 
mechanizmem otwierania drzwi).
 Aby sterować urządzeniem, należy kliknąć symbol 

przekaźnika znajdujący się obok obrazu. Symbol zmieni 
kolor na czerwony, kiedy wyjście przekaźnikowe będzie 
uaktywnione.

Rejestr systemowy / Rejestr zdarzeń

Pole Rejestr systemowy zawiera informacje o stanie urządzenia 
AutoDome Junior IP oraz połączenia. Komunikaty te mogą być 
automatycznie zapisywane w pliku (patrz pomoc online kamer 
AutoDome Junior).
Zdarzenia, takie jak wyzwalanie lub wyłączenie alarmów są 
pokazywane w polu Rejestr zdarzeń. Komunikaty te mogą być 
automatycznie zapisywane w pliku (patrz pomoc online kamer 
AutoDome Junior).
1. Aby usunąć wpisy, kliknąć ikonę usunięcia w prawym 

górnym rogu odpowiedniego pola.
2. Aby przeglądnąć szczegółowy rejestr, kliknąć ikonę w 

prawym górnym rogu odpowiedniego pola. Otwarte 
zostanie nowe okno.
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11.5.1 Wprowadzanie polecenia sterującego za pomocą 
klawiatury
Karta Ster. wy dod. (AUX) służy do wprowadzania 
klawiaturowych poleceń sterujących. Polecenia te składają się z 
numeru polecenia i odpowiedniego klawisza funkcyjnego 
(Pokaż poj. ujęcie, Ustaw poj. ujęcie, Wł. wyjście (Aux) lub Wył. 
wyjście (Aux)). Prawidłowa konfiguracja przesyła polecenie do 
kamery lub wyświetla menu ekranowe.

Karta Ster. wy dod. (AUX)
Karta Ster. wy dod. (AUX) umożliwia sterowanie za pomocą 
zaprogramowanych poleceń klawiaturowych. 
Aby uzyskać dostęp do karty Ster. wy dod. (AUX), przejść do 
STRONY PODGLĄDU BIEŻĄCEGO i kliknąć kartę Ster. wy dod. 
(AUX) (patrz Rysunek 11.3 poniżej). 

Illustracja 11.3 Karta Ster. wy dod. (AUX)

1 Pole numeru polecenia
2 Klawiatura numeryczna (klawisze 0–9)
3 Przywołanie położenia zaprogramowanego kamery
4 Ustawienie położenia zaprogramowanego kamery
5 Uruchomienie polecenia
6 Kasowanie numeru w polu Nr polecenia
7 Wybór pozycji menu
8 Zatrzymanie polecenia
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Aby wprowadzić polecenie klawiaturowe:
1. Umieścić kursor w polu numeru polecenia.
2. Wybrać żądany numer polecenia za pomocą wyświetlonej 

na ekranie klawiatury.
3. Kliknąć przycisk Wł. wyjście dodatkowe (Aux) lub Wył. 

wyjście dodatkowe (Aux), aby uruchomić lub zatrzymać 
wykonywanie polecenia.

4. Jeśli polecenie służy do uaktywnienia menu, po 
elementach tego menu można poruszać się za pomocą 
strzałek w górę/w dół na karcie Ster. podglądem. Aby 
wybrać element menu, nacisnąć klawisz ogniskowania lub 
przysłony.

Programowanie ujęcia:
Położenia zaprogramowane (sceny) to pozycje kamery, które są 
zapisane w pamięci w celu późniejszego wywołania.
1. Przenieść kursor na obraz bieżący i poczekać na 

pojawienie się strzałki oznaczającej kierunek.
2. Kliknąć i przytrzymać przycisk myszy, a następnie ustawić 

kamerę w pozycji, która ma zostać zapisana.
3. Kliknąć dowolną liczbę z zakresu 1–64 na wyświetlonej 

klawiaturze, aby określić numer sceny.
4. Kliknąć przycisk Ustaw poj. ujęcie. W obszarze obrazu 

zostanie wyświetlony komunikat informujący o tym, pod 
jakim numerem została zapisana scena.

Wyświetlanie zaprogramowanego ujęcia:
1. Za pomocą ekranowej klawiatury numerycznej wprowadzić 

numer sceny, której podgląd ma zostać wyświetlony.
2. Kliknąć przycisk Pokaż poj. ujęcie.

UWAGA! 
Więcej informacji o ustawieniach i sterowaniu kamerą 
AutoDome Junior IP można uzyskać, klikając łącze Czy 
wyświetlić pomoc dotyczącą tej strony?, co spowoduje 
otwarcie pomocy online dotyczącej kamery AutoDome Junior 
IP.
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11.6 Zapisywanie pojedynczych ujęć
Użytkownik może zapisywać pojedyncze obrazy z sekwencji 
wyświetlanej na Stronie podglądu bieżącego na dysku twardym 
komputera w formacie JPEG. Ikona do rejestrowania 
pojedynczych ujęć jest widoczna tylko wtedy, gdy w konfiguracji 
urządzenia została włączona ta funkcja.
 Kliknąć ikonę. Miejsce zapisywania plików zależy od 

konfiguracji urządzenia AutoDome Junior HD.

11.7 Zapis sekwencji wizyjnych
Użytkownik może zapisywać sekcje sekwencji wizyjnych 
wyświetlanych na Stronie podglądu bieżącego na dysku 
twardym komputera. Ikona do rejestrowania sekwencji 
wizyjnych jest widoczna tylko wtedy, gdy w konfiguracji 
urządzenia została włączona ta funkcja.
1. Kliknąć ikonę, aby rozpocząć zapis. Lokalizacja zapisu 

zależy od konfiguracji kamery AutoDome Junior HD. 
Czerwony punkt na ikonie oznacza, że trwa zapis.

2. Kliknąć ikonę ponownie, aby przerwać zapis.
3. Aby zmienić lokalizację zapisu nagranego obrazu, należy 

przejść do ustawień Strony podglądu bieżącego, 
dostępnych na stronie Ustawienia.

UWAGA! 
Zapisane sekwencje obrazów można odtwarzać za pomocą 
aplikacji Player firmy Bosch Security Systems. Znajduje się ona 
na płycie CD dołączonej do zestawu.
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Rozdzielczość obrazu
Sekwencje będą zapisywane w rozdzielczości określonej w 
ustawieniach konfiguracyjnych (patrz Punkt 12.3 Tryb 
podstawowy: Sieć, Strona 87).

11.8 Obciążenie procesora
Jeśli połączenie z serwerem AutoDome Junior IP jest 
nawiązywane za pomocą przeglądarki sieciowej, w lewym 
górnym rogu okna, obok logo producenta, jest wyświetlany 
wskaźnik obciążenia procesora.

Użytkownik może uzyskać dodatkowe informacje pomocne w 
procesie rozwiązywania problemów lub przy precyzyjnym 
konfigurowaniu ustawień urządzenia. Wartości procentowe 
wskazują udział pojedynczych funkcji w obciążeniu nadajnika.
 Przesunąć kursor myszy na wskaźnik graficzny. Zostaną 

wyświetlone dodatkowe wartości numeryczne.

11.9 Strona NAGRANIA
Dostęp do strony NAGRANIA, umożliwiającej odtwarzanie 
zapisanych sekwencji wizyjnych, możliwy jest ze STRONY 
PODGLĄDU BIEŻĄCEGO oraz z menu USTAWIENIA.
Łącze NAGRANIA jest widoczne dopiero po wybraniu nośnika.
 Kliknąć pozycję NAGRANIA na pasku nawigacji w górnej 

części okna. Na ekranie pojawia się strona odtwarzania.

Wybór nagrań
Na liście widnieją wszystkie zapisane sekwencje. Do każdej 
sekwencji przypisywany jest numer (ścieżka). Wyświetlany jest 
również czas rozpoczęcia, czas zatrzymania, czas trwania 
nagrania, liczba alarmów i rodzaj zapisu.
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1. Kliknąć wpis na liście. W oknie obrazu rozpoczyna się 
natychmiastowe odtwarzanie wybranej sekwencji.

2. Do przeglądania listy służą widoczne pod nią przyciski 
strzałek.

3. Wybrać liczbę jednocześnie wyświetlanych wpisów.

Sterowanie odtwarzaniem
Pod obrazem jest wyświetlany pasek czasu zapewniający szybką 
orientację w zapisanym materiale. Zielona strzałka powyżej 
paska oznacza bieżącą pozycję odtwarzania obrazu.
Pasek czasu udostępnia różne opcje nawigacji.
Czerwone paski wskazują punkty czasowe, w których zostały 
wyzwolone alarmy. Aby szybko przejść do tych punktów, należy 
przeciągnąć zieloną strzałkę.
1. Możliwa jest zmiana przedziału czasu poprzez kliknięcie 

przycisków powiększenia (ikony lupy). Skala wyświetlania 
może rozciągać się od dwóch miesięcy do kilku sekund.

2. Przeciągnąć zieloną strzałkę do punktu, w którym ma się 
rozpocząć odtwarzanie. Data i czas wyświetlane poniżej 
paska podają umiejscowienie czasowe z dokładnością co 
do sekundy.

Przyciski
Możliwe jest sterowanie odtwarzaniem przy pomocy przycisków 
poniżej obrazu. Przyciski mają następujące funkcje:

Suwak
Do regulacji prędkości odtwarzania można użyć suwaka.

Rozpoczęcie lub wstrzymanie odtwarzania

Przeskok do początku aktywnej sekwencji 
wizyjnej lub do poprzedniej sekwencji
Przeskok do początku następnej sekwencji 
wizyjnej
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Znaczniki
Możliwe jest również ustawienie znaczników w sekwencji i 
późniejsze bezpośrednie przejście do oznaczonych w ten 
sposób miejsc. Znaczniki te mają postać małych żółtych 
strzałek umieszczonych nad przedziałem czasowym. Do obsługi 
znaczników służą następujące przyciski:

Poprzedni znacznik

Ustawienie znacznika

Następny znacznik

UWAGA! 
Znaczniki obowiązują tylko na stronie NAGRANIA; nie są one 
zapisywane wraz z sekwencją. Po wyjściu z powyższej strony 
wszystkie znaczniki są kasowane.
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12 Konfiguracja kamery AutoDome 
Junior HD
Dostęp do menu konfiguracyjnego można uzyskać ze strony 
USTAWIENIA. Na tej stronie znajdują się wszystkie parametry 
urządzenia, podzielone na grupy. Bieżące ustawienia można 
wyświetlić, otwierając jeden z ekranów konfiguracyjnych. 
Ustawienia można zmieniać, wprowadzając nowe wartości lub 
wybierając zdefiniowane wartości z listy.
Dostępne są dwa tryby konfigurowania urządzenia lub 
sprawdzania bieżących ustawień:
– Tryb podstawowy
– Tryb zaawansowany
W Trybie podstawowym najważniejsze parametry są 
podzielone na siedem grup. Umożliwia to zmianę 
podstawowych ustawień poprzez wprowadzenie danych w 
zaledwie kilku polach, a następnie uruchomienie urządzenia.
Tryb zaawansowany jest zalecany dla doświadczonych 
użytkowników lub pracowników obsługi technicznej systemu. W 
tym trybie możliwy jest dostęp do wszystkich parametrów 
urządzenia. Ustawienia mające wpływ na podstawowe 
parametry pracy urządzenia (np. aktualizacja oprogramowania 
układowego) mogą być zmieniane tylko w trybie 
zaawansowanym.
Wszystkie grupy parametrów są opisane w niniejszym rozdziale 
w kolejności ich występowania na liście menu konfiguracyjnego, 
od góry ekranu w dół.

Wszystkie ustawienia są zapisywane w pamięci urządzenia 
AutoDome Junior HD i nie są tracone, jeśli wystąpi awaria 
zasilania.

UWAGA! 
Ustawienia w trybie zaawansowanym powinny być 
przetwarzane lub modyfikowane tylko przez doświadczonych 
użytkowników lub pracowników wsparcia obsługi technicznej 
systemu.
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Rozpoczynanie konfiguracji
 Kliknąć łącze USTAWIENIA w górnej części okna. 

Przeglądarka wyświetli nową stronę z menu 
konfiguracyjnym.

Nawigacja
1. Kliknąć jedną z pozycji menu z lewej strony okna. Zostanie 

wyświetlone odpowiednie podmenu.
2. Kliknąć jedną z pozycji w podmenu. W przeglądarce 

sieciowej otworzy się wybrana strona.

Wprowadzanie zmian
Każdy ekran konfiguracyjny pokazuje aktualne ustawienia. 
Ustawienia można zmieniać, wprowadzając nowe wartości lub 
wybierając zdefiniowane wartości z listy.
 Po wprowadzeniu każdej zmiany kliknąć przycisk Ustaw, 

aby ją zapisać.

12.1 Tryb podstawowy: Dostęp do urządzenia
Nazwa kamery
Aby można było łatwiej zidentyfikować urządzenie AutoDome 
Junior HD, należy nadać mu nazwę. Nadawanie nazw upraszcza 
administrowanie wieloma urządzeniami wchodzącymi w skład 
złożonego systemu monitorowania danych wizyjnych, np. w 
przypadku stosowania programów Bosch Video Management 
System.
Nazwa urządzenia jest używana do jego zdalnej identyfikacji, na 
przykład w przypadku alarmu. Dlatego zaleca się nadawanie 
urządzeniom nazw umożliwiających szybką identyfikację ich 
lokalizacji.

UWAGA! 
Zapisać każdą zmianę za pomocą przycisku Ustaw.
Kliknięcie przycisku Ustaw powoduje zapisanie ustawień tylko 
w bieżącym polu. Zmiany dokonane w innych polach są 
ignorowane.
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Hasło
Kamera AutoDome Junior HD jest chroniona hasłem 
zabezpieczającym przed nieautoryzowanym dostępem. Do 
kontroli dostępu można używać różnych poziomów autoryzacji.
W kamerze AutoDome Junior HD dostępne są trzy poziomy 
autoryzacji: service (serwisowy), user (użytkownika) oraz live 
(bieżący).
Najwyższym poziomem autoryzacji jest poziom service 
(serwisowy). Po wprowadzeniu prawidłowego hasła użytkownik 
ma dostęp do wszystkich funkcji kamery AutoDome Junior HD 
oraz może zmieniać wszystkie ustawienia konfiguracyjne.
Poziom autoryzacji user (użytkownik) umożliwia obsługę 
urządzenia oraz na przykład sterowanie kamerami, ale nie 
pozwala zmieniać ustawień konfiguracyjnych.
Najniższym poziomem autoryzacji jest poziom live (bieżący). 
Służy on wyłącznie do podglądu obrazu bieżącego oraz 
przełączania pomiędzy różnymi widokami podglądu.
Jeśli użytkownik jest zalogowany na poziomie service 
(serwisowy) lub urządzenie nie jest chronione hasłem, można 
zdefiniować i zmieniać hasła dla każdego poziomu autoryzacji.
Należy wprowadzić hasło dla odpowiedniego poziomu 
autoryzacji. Maksymalna długość tekstu to 19 znaków.

UWAGA! 
Nazwy nie powinny zawierać jakichkolwiek znaków specjalnych, 
na przykład symbolu „&”.
Znaki specjalne nie są obsługiwane przez funkcje zarządzania 
zapisem używane w systemie, w związku z czym ich 
zastosowanie uniemożliwia odtworzenie nagrania przy użyciu 
programów Player i Archive Player.
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Potwierdź hasło
W każdym przypadku wprowadzić ponownie nowe hasło w celu 
wyeliminowania błędów.

12.2 Tryb podstawowy: Data / godzina
Data w urządzeniu / Czas w urządzeniu / Strefa czasowa 
urządzenia
Jeśli w systemie lub sieci pracuje wiele urządzeń, ważne jest 
właściwe zsynchronizowanie ich zegarów wewnętrznych. Na 
przykład zidentyfikowanie i poprawne przeanalizowanie 
jednocześnie zapisywanych danych jest możliwe tylko w 
przypadku, gdy dla wszystkich urządzeń ustawiono taką samą 
godzinę. W razie potrzeby możliwa jest synchronizacja 
urządzenia z ustawieniami systemowymi komputera.
 Kliknąć przycisk Synchr. PC, aby skopiować czas 

systemowy komputera do kamery AutoDome Junior HD.

Adres IP serwera czasu
Urządzenie AutoDome Junior HD może odbierać sygnał czasu z 
serwera czasu przy użyciu różnych protokołów serwera czasu. 
Na podstawie odebranych informacji ustawiany jest zegar 
wewnętrzny urządzenia. Urządzenie sprawdza sygnał czasu 
automatycznie co minutę.

UWAGA! 
Właściwa ochrona hasłem jest zagwarantowana tylko wtedy, 
jeśli wszystkie wyższe poziomy autoryzacji są także chronione 
hasłem. Jeśli na przykład przypisano hasło do poziomu live 
(bieżący), należy także ustawić hasło dla poziomu service 
(serwisowy) i user (użytkownik). Dlatego przypisywanie haseł 
należy zawsze rozpoczynać od najwyższego poziomu 
autoryzacji, tj. service (serwisowy). Należy stosować różne 
hasła.

UWAGA! 
Nowe hasło zostanie zapisane tylko wtedy, jeśli użytkownik 
kliknie przycisk Ustaw. Przycisk Ustaw należy kliknąć zaraz po 
wprowadzeniu i potwierdzeniu hasła.
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 Wprowadzić w polu adres IP serwera czasu.

Typ serwera czasu
Należy tu wybrać protokół obsługiwany przez wybrany serwer 
czasu. Zalecane jest zaznaczenie protokołu Serwer SNTP. 
Zapewnia on dużą dokładność i jest wymagany do obsługi 
zastosowań specjalnych, a także przyszłych rozszerzeń funkcji.
Jeśli serwer czasu korzysta z protokołu RFC 868, należy wybrać 
opcję Serwer czasu.

12.3 Tryb podstawowy: Sieć
Ustawienia na tym ekranie służą do integracji kamery AutoDome 
Junior HD z istniejącą siecią.
Niektóre zmiany zaczną obowiązywać dopiero po ponownym 
uruchomieniu urządzenia. W takim wypadku przycisk Ustaw 
zostaje zastąpiony przyciskiem Ustaw i uruchom ponownie.
1. Zmienić żądane ustawienia.
2. Kliknąć przycisk Ustaw i uruchom ponownie. Kamera 

AutoDome Junior HD zostanie uruchomiona ponownie, a 
zmienione ustawienia zaczną obowiązywać.

DHCP
Jeśli w sieci zastosowano serwer DHCP do dynamicznego 
przydzielania adresów IP, można włączyć akceptowanie 
adresów IP automatycznie przydzielanych kamerze AutoDome 
Junior HD.
Niektóre aplikacje (VIDOS, Bosch Video Management System, 
Archive Player czy Configuration Manager) wykorzystują adres 
IP do precyzyjnego przypisywania urządzenia. Jeśli użytkownik 
używa tych aplikacji, serwer DHCP musi obsługiwać stałe 
przypisanie pomiędzy adresem IP i adresem MAC oraz musi być 
odpowiednio skonfigurowany, tak aby, jeśli przypisany jest 

UWAGA! 
W przypadku zmiany adresu IP, maski podsieci lub adresu 
bramy kamera AutoDome Junior HD po ponownym 
uruchomieniu będzie dostępna wyłącznie pod nowym adresem.
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adres IP, pozostał on taki sam po każdym ponownym 
uruchomieniu systemu.

Adres IP
W tym polu wprowadzić żądany adres IP kamery AutoDome 
Junior HD. Adres IP musi być odpowiedni dla danej sieci.

Maska podsieci
Wprowadzić odpowiednią maskę podsieci dla wybranego 
adresu IP.

Adres bramy
Jeśli urządzenie ma nawiązywać połączenie ze zdalną 
lokalizacją w innej podsieci, należy wprowadzić adres IP bramy. 
W przeciwnym wypadku wymagane jest pozostawienie pustego 
pola (0.0.0.0).

12.4 Tryb podstawowy: Nadajnik
Profil domyślny
Użytkownik może wybrać profil dla kodowania sygnału 
wizyjnego.
Dzięki temu można dostosować transmisję danych wizyjnych do 
środowiska pracy (np. struktury sieci, szerokości pasma, 
obciążenia danymi).
Urządzenie udostępnia wstępnie zaprogramowane profile, z 
których każdy jest przystosowany do innych warunków. 
Podczas wyboru profilu szczegółowe dane są wyświetlane w 
polu listy.
– HD high quality / low latency (HD wysoka jakość / małe 

opóźnienie)
Docelowa przepływność: 5000 kb/s
Maksymalna przepływność: 10 000 kb/s
Interwał kodowania: 30 obrazów/s

– Wysoka rozdzielczość 2
Docelowa przepływność: 1500 kb/s
Maksymalna przepływność: 3000 kb/s
Interwał kodowania: 30 obrazów/s
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– Mała szerokość pasma
Docelowa przepływność: 700 kb/s
Maksymalna przepływność: 1500 kb/s
Interwał kodowania: 30 obrazów/s

– DSL
Docelowa przepływność: 400 kb/s
Maksymalna przepływność: 500 kb/s
Interwał kodowania: 30 obrazów/s

– ISDN (2B)
Docelowa przepływność: 80 kb/s
Maksymalna przepływność: 100 kb/s
Interwał kodowania: 30 obrazów/s

– ISDN (1B)
Docelowa przepływność: 40 kb/s
Maksymalna przepływność: 50 kb/s
Interwał kodowania: 30 obrazów/s

– Modem
Docelowa przepływność: 20 kb/s
Maksymalna przepływność: 22 kb/s
Interwał kodowania: 15 obrazów/s

– GSM
Docelowa przepływność: 7 kb/s
Maksymalna przepływność: 8 kb/s
Interwał kodowania: 7,5 obrazu/s

12.5 Tryb podstawowy: Dźwięk
Wzmocnienie sygnałów fonii można dostosować do 
indywidualnych wymagań. Aktualny obraz jest wyświetlany w 
małym oknie obok suwaków w celu sprawdzenia źródła sygnału 
fonicznego i poprawienia ustawień. Zmiany zaczynają 
obowiązywać natychmiast.
W przypadku połączenia poprzez przeglądarkę sieciową należy 
włączyć transmisję sygnału fonicznego w oknie Funkcje strony 
podglądu bieżącego (patrz Punkt 11.5 Strona podglądu 
bieżącego, Strona 72). Konfiguracja tej opcji odnośnie do innych 
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rodzajów połączeń jest zależna od ustawień dźwiękowych 
wybranych dla określonego systemu.

Dźwięk
Sygnały foniczne są przesyłane osobnym strumieniem danych 
równolegle z danymi wizyjnymi, co powoduje zwiększenie 
obciążenia sieci. Sygnały foniczne są kodowane w standardzie 
G.711 i wymagają dodatkowej szerokości pasma o wielkości 
około 80 kb/s dla każdego łącza. Jeśli dane foniczne nie mają 
być przesyłane, należy wybrać opcję Wył.

We liniowe
Tutaj można ustawić wzmocnienie wejścia liniowego. Upewnić 
się, czy wskaźnik nie wychodzi poza zielony obszar podczas 
modulacji.

12.6 Tryb podstawowy: Zapis
Obrazy z kamery AutoDome Junior HD można zapisywać na 
różnych lokalnych nośnikach zapisu lub w odpowiednio 
skonfigurowanym systemie iSCSI.
Tutaj można wybrać nośnik zapisu i od razu rozpocząć zapis.

Nośnik zapisu
1. Wybrać z listy wymagany nośnik zapisu.
2. Kliknąć przycisk Uruchom, aby rozpocząć zapis.

12.7 Tryb podstawowy: Przegląd systemu
Dane widoczne na tej stronie są podane tylko w celach 
informacyjnych i nie mogą być zmieniane. Należy zapisać te 
dane w razie potrzeby skorzystania z pomocy technicznej.

UWAGA! 
Cały niezbędny tekst widoczny na tej stronie można zaznaczyć 
myszą i skopiować do schowka, używając klawiszy [Ctrl]+[C], 
na przykład aby wysłać go pocztą e-mail.
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13 Polecenia klawiaturowe według 
numeru

Wyjście 

reguły 

alarmowej

Klawisz 

funkcyjny

Nr 

polec

enia

Polecenie Opis

T On/Off 1 Skanowanie 
360°

Automatyczny obrót bez 
ograniczeń

T On/Off 8 Odtwórz trasę 
zaprogramow
aną

Aktywacja/dezaktywacja trasy 
standardowej

T On/Off 18 Włącz funkcję 
AutoPivot

Włączanie/wyłączanie funkcji 
AutoPivot

T On/Off 20 Kompensacja 
tła

Włączenie kompensacji tła

T On/Off 43 Automatyczna 
regulacja 
wzmocnienia

Włączanie/wyłączanie AGC

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

T On/Off 80 Blokada 
zoomu 
cyfrowego

Włączanie i wyłączanie zoomu 
cyfrowego

T On/Off 86 Maskowanie 
stref

Włączenie/wyłączenie 
maskowania sektorów
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14 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.
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15 Rozwiązywanie problemów 
W przypadku wystąpienia trudności z obsługą kamery 
AutoDome Junior 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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15.1 Obsługa i sterowanie kamerami AutoDome 
Junior

Nieprawidłowość Rozwiązanie

Brak połączenia 
sieciowego

– Sprawdzić wszystkie połączenia sieciowe
– Sprawdzić, czy maksymalna odległość 

między dwoma dowolnymi połączeniami 
sieci nie przekracza 100 m.

Jeżeli kontrola wykaże prawidłowość:
– Jeżeli system jest chroniony przez zaporę 

sieciową, sprawdzić, czy transmisja wizyjna 
jest ustawiona na tryb UDP.
a. Przejść do strony ustawień urządzenia 

sieciowego. 
b. Rozwinąć łącze Ustawienia serwisowe, a 

następnie kliknąć Sieć.
c. Z listy rozwijanej Transmisja wizyjna 

wybrać opcję UDP. Następnie kliknąć 
Ustaw.

Obraz jest 
zniekształcony 
(AutoDome Junior HD)

(wstawić czynności pozwalające zmienić opcję 50 
Hz/60 Hz)
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16 Aktualizacje oprogramowania 
układowego BVIP
Sieciowy moduł IP kamer AutoDome Junior IP i HD zawiera 
serwer wizyjny. Główną funkcją serwera jest kodowanie sygnału 
wizyjnego (i danych sterujących) do transmisji przez sieć TCP/
IP. Kamery AutoDome Junior IP i HD umożliwiają także 
operatorowi aktualizowanie oprogramowania układowego BVIP 
przez sieć TCP/IP. 
Najnowsze oprogramowanie układowe BVIP dostępne jest w 
witrynie firmy Bosch Security Systems. W celu pobrania pakietu 
serwisowego z Internetu należy przejść do witryny 
www.boschsecurity.us, kliknąć łącze CCTV, następnie łącze 
Cameras (Kamery) i łącze PTZ, a następnie przejść do strony 
produktu kamer AutoDome Junior IP lub HD. Na stronie 
produktu należy kliknąć kartę Software (Oprogramowanie).

16.1 Uaktualnianie kamer AutoDome Junior IP i 
HD
Preferowaną metodą aktualizacji kamery AutoDome Junior IP i 
HD jest użycie bezpośredniego połączenia kamery z 
komputerem PC. Wymaga to połączenia kamery z portem sieci 
Ethernet w komputerze PC przy użyciu kabla Ethernet. 
Jeżeli nie ma możliwości skorzystania z bezpośredniego 
połączenia, można dokonać aktualizacji kamery AutoDome 
Junior IP przez sieć lokalną (LAN). Nie można jednak 
aktualizować kamer AutoDome Junior IP i HD za pośrednictwem 
sieci WAN ani Internetu.
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16.2 Rozpoczynanie procesu aktualizacji 
oprogramowania układowego
Przedstawiona procedura umożliwia połączenie się z kamerą 
AutoDome Junior IP lub HD i przejście do strony aktualizacji 
oprogramowania układowego.
1. Uruchomić program Internet Explorer i w pasku adresu 

wpisać adres IP kamery AutoDome Junior IP, a następnie 
kliknąć przycisk „Przejdź”.
Zostanie otwarty widok strony podglądu bieżącego.

2. Kliknąć łącze USTAWIENIA znajdujące się w górnej części 
tej strony.

3. Kliknąć łącze Serwis w okienku po lewej stronie.
4. Kliknąć łącze Konserwacja pod łączem Serwis.
5. Kliknąć przycisk wyszukiwania i przejść do pliku 

oprogramowania układowego (*.fw). Następnie kliknąć 
przycisk OK.

6. Kliknąć przycisk Prześlij. 
7. Gdy zostanie wyświetlone ostrzeżenie, kliknąć przycisk OK 

w celu kontynuacji przesyłania oprogramowania 
układowego lub przycisk Anuluj, aby zatrzymać 
przesyłanie.
Podczas przesyłania na stronie wyświetlany jest pasek 
postępu. 
Uwaga: Gdy pasek osiągnie wartość 100%, system otworzy 
stronę resetowania. Należy pozwolić na ukończenie 
działania tej strony.

8. Gdy resetowanie dobiegnie końca, proces aktualizacji 
będzie zakończony. 
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Indeks
Symbols
/reset 71
A
adres bramy 69
alarmy nienadzorowane 59
AutoDome

IP
/reset 71
Strona podglądu bieżącego

70
strona ustawień sieci 70

B
brama 88
C
CAT-5E 57
CAT-6 57
conduit clamp 48
czas w urządzeniu 86
D
Dibos 66
DirectX 66
DVR 20
E
Ethernet

kabel 72
G
godzina 86
H
hasło 73, 85
I
identyfikacja 84
identyfikacja urządzenia 84
IEE 802.3af 57
IGMP V2 65
instalacja

kable zasilania 54
montaż powierzchniowy 26
podstawa 26
podsufitka z płyty gipsowo-
kartonowej 24

IP 64
adres 68, 70, 88
adres bramy 69
alarm 75
fonia 94
kodowanie 65
maska podsieci 69
moduł 64
multicast 65
podwójne strumieniowanie 65
pojedyncze ujęcia 65
port 69
UDP 94
wymagania systemowe 66
zapis 65

J
JPEG 65
K
kabel

Ethernet 67
kable

zasilanie 54
kamera

wybór 74
Kamery z przetwornikiem obrazu
CCD 22, 30, 37, 46
Karta Ster. wy dod. (AUX) 77
klawiatura numeryczna 77
kodowanie 65

sygnał wizyjny 65
konfigurowanie

IP AutoDome
/reset 71
Strona podglądu bieżącego

70
ustawienia sieci 70

L
liczba połączeń 73
M
maska podsieci 69, 88
montaż wpuszczany 38
mounting plate 50
MPEG ActiveX 66
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MPEG-4 66
multicast 65
multiplekser 20
N
naprowadzanie 63
nawigacja 84
nazwa urządzenia 84
nazwa użytkownika 85
nośnik zapisu 90
O
obciążenie procesora 80
Odtwarzanie z nośnika 80
Odtwórz ponownie 80
Okno przeglądarki 72
Opis 3, 37
oprogramowanie

DirectX 66
oznaczenia liczbowe poleceń 77
P
pendant pipe mount 49
pliki

JPEG 65
MPEG-4 66

podłączanie
zasilanie 56

podsufitka z płyty gipsowo-
kartonowej 24
podwójne strumieniowanie 65
pojedyncze ujęcia 65
Pokaż poj. ujęcie, polecenie 77
polecenia

/reset 71
klawiatura 77
Pokaż poj. ujęcie 77
programowanie ujęcia 78
Ustaw poj. ujęcie 77, 78
Wł. wyjście dodatkowe (Aux) 77
Wył. wyjście dodatkowe (Aux)
77

polecenia klawiaturowe 77, 78
Wł. wyjście dodatkowe (Aux) 77
Wył. wyjście dodatkowe (Aux),
polecenie 77

port 69
profile 88

Program Configuration Manager 69
programowanie ujęcia 78
protokół

IGMP V2 65
TCP/IP 64
UDP 65

przekaźnik 61
przetworniki obrazu 22, 30, 37, 46
Przycisk odtwarzania 81
przygotowanie

podsufitka z płyty gipsowo-
kartonowej 24

R
rejestr systemowy 76
rejestr zdarzeń 76
rozdzielczość obrazu 80
rules

for safety 3, 19
S
safety 3, 19
serwer czasu 86

adres IP 87
protokół 86

Serwer DHCP 87
Serwer SNTP 87
sieć 87

adres bramy 69
adres IP 68
IGMP V2 65
IP 64
kabel Ethernet 67
maska podsieci 69
port 69
TCP/IP 64
UDP 65

sterowanie
obszar obrazu 75

Sterowanie odtwarzaniem 80
Strona podglądu bieżącego 70
strona ustawień sieci 70
sygnał czasu 86
synchronizacja 86
T
TCP/IP 64
Transmisja dźwięku 90
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transmisja wizyjna 94
tryb konfiguracji 83
tryb podstawowy 83
U
UDP 65, 94
ujęcia 79
urządzenia

DVR 20
multiplekser 20

Ustaw poj. ujęcie 77, 78
Ustawienia dźwięku 89
UTP CAT-5 57
V
VIDOS 66
VIP XD 66
W
wejścia alarmowe

nienadzorowane 59
rozwierne, nienadzorowane 60
zwierne, nienadzorowane 59

Wł. wyjście dodatkowe (Aux) 77
wskaźnik obciążenia procesora 80
wybór obrazu 74
wyjścia alarmowe 61

wyjście typu otwarty kolektor
62

Wył. wyjście dodatkowe (Aux) 77
wyświetlanie

menu ekranowe 77
Wyświetlanie informacji 72
Z
zapis 65
zapis sekwencji wizyjnych 79
złącza

dopasowywanie styków 56
Znaczniki 82
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