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1 Instalace softwaru Konfigurační nástroj pro zařízení 
pro snímání obrazu
Tato kapitola obsahuje pokyny pro instalaci softwaru Konfigurační nástroj pro zařízení pro 
snímání obrazu. Software nainstalujte před připojením kompatibilního zařízení.

Instalace softwaru 
1. Vložte dodaný disk CD do jednotky disků CD. Pokud se automaticky nespustí Průvodce 

instalací, otevřete disk CD manuálně postupným kliknutím na položky Start, Spustit a 
Procházet. Vyhledejte a spusťte soubor autorun.exe. Software Konfigurační nástroj pro 
zařízení pro snímání obrazu zobrazí výzvu k výběru některé z následujících možností: 
Install Configuration Tool (Instalovat konfigurační nástroj), User Guide (Uživatelská 
příručka), View the Readme file (Zobrazit soubor Readme) a Exit (Konec). 

Obrázek 1.1 Instalace konfiguračního nástroje

2. Kliknutím na možnost Install Configuration Tool (Instalovat konfigurační nástroj) 
spusťte instalaci firmwaru. 

3. Průvodce instalací softwaru Konfigurační nástroj pro zařízení pro snímání obrazu 
automaticky zobrazí výzvu k výběru některého z následujících jazyků: Czech (Čeština), 
Dutch (Holandština), English (Angličtina), French (Standard – Standardní francouzština), 
German (Němčina), Italian (Italština), Polish (Polština), Portuguese (Standard – 
Standardní portugalština), Russian (Ruština) a Spanish (Španělština). 

Obrázek 1.2 Výběr jazyka pro instalaci
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4. Zvolte jazyk a pak klikněte na tlačítko Next (Další).

Obrázek 1.3 Zahájení instalace pomocí Průvodce instalací

5. Kliknutím na tlačítko Next (Další) pokračujte v instalaci aplikace nebo kliknutím na 
tlačítko Cancel (Storno) instalaci přerušte.

Obrázek 1.4 Potvrzení licenční smlouvy

6. Chcete-li přijmout podmínky licenční smlouvy, klikněte na tlačítko Ano. Kliknutím na 
tlačítko Ne instalaci přerušíte.

Obrázek 1.5 Určení cílové složky
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7. Chcete-li přijmout výchozí volbu, klikněte na tlačítko Next (Další). Pokud chcete 
instalační adresář změnit, klikněte na tlačítko Browse... (Procházet...) a přejděte do 
požadovaného adresáře. Pak klikněte na tlačítko Next (Další).

Obrázek 1.6 Pojmenování složky programu

8. Klikněte na tlačítko Další, chcete-li přijmout výchozí složku programu pojmenovanou 
Bosch Configuration Tool for Imaging Devices, nebo zadejte nový název pro složku a 
klikněte na tlačítko Další.

Obrázek 1.7 Kopírování souborů
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9. Kliknutím na tlačítko Další spusťte kopírování souborů do uvedené složky nebo kliknutím 
na tlačítko Storno přerušte instalaci.

Obrázek 1.8 Výběr závěrečných možností

10. Zaškrtněte odpovídající políčka a pak klikněte na tlačítko Next (Další).

Obrázek 1.9 Dokončení instalace

11. Kliknutím na tlačítko Finish (Dokončit) dokončete instalaci. Pokud bylo zaškrtnuto 
odpovídající políčko, spustí se aplikace Konfigurační nástroj pro zařízení pro snímání 
obrazu nebo se automaticky zobrazí návod k obsluze či soubor Readme.
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2 Připojení
Software Konfigurační nástroj pro zařízení pro snímání obrazu je dodáván s adaptérem VP-
USB, který lze připojit do libovolného portu USB podporovaného operačním systémem 
Windows®. Po načtení softwaru Konfigurační nástroj pro zařízení pro snímání obrazu adaptér 
komunikuje prostřednictvím videosignálu z libovolné kamery nebo systému AutoDome, které 
podporují technologii Bilinx.
K dispozici jsou tři možné typy připojení softwaru Konfigurační nástroj k zařízení pro snímání 
obrazu. První dvě varianty představují komunikaci přes koaxiální kabel pomocí protokolu 
Bilinx. U těchto dvou variant se kabel připojuje k rozhraní USB nebo sériovému rozhraní 
COMM počítače. Třetí variantou je přímé propojení RS-232 mezi portem COMM počítače a 
zařízením pro snímání obrazu (pouze systémy AutoDome).

2.1 Připojení konfiguračního nástroje VP-USB
Software Konfigurační nástroj pro zařízení pro snímání obrazu doporučujeme instalovat před 
připojením hardwaru k portu USB. Další informace obsahuje Oddíl 1 Instalace softwaru 
Konfigurační nástroj pro zařízení pro snímání obrazu, Strana 4. 
Chcete-li sledovat výstup ze zařízení, použijte monitor CCTV se vstupy umožňujícími průchozí 
zapojení nebo konektor ve tvaru „T“ (není součástí dodávky) pro koaxiální kabel a připojte 
druhý koaxiální kabel k monitoru CCTV. Zajistěte, aby byl monitor opatřen automatickým 
zakončením nebo byl nastaven na nízkou impedanci. Příklad připojení typického monitoru 
CCTV znázorňuje Obrázek 2.1.

Obrázek 2.1 Připojení konfiguračního nástroje VP-USB

Číslo Popis
1 Typický systém AutoDome verze 5.10 nebo vyšší či jakékoliv jiné zařízení podporující 

protokol Bilinx
2 Počítač se spuštěným softwarem Konfigurační nástroj pro zařízení pro snímání obrazu
3 Port USB
4 Adaptér VP-USB
5 Konektor BNC ve tvaru „T“
6 Koaxiální kabel vedený ke vstupu monitoru
7 Typický monitor CCTV
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Připojení konfiguračního nástroje VP-USB k počítači 
1. Zasuňte konektor kabelu USB konfiguračního nástroje do portu USB na počítači. Druhý 

konec kabelu USB je trvale připojen k hardwaru konfiguračního nástroje. 
2. Připojte koaxiální kabel z adaptéru VP-USB k zástrčce konektoru BNC ve tvaru „T“.
3. Připojte koaxiální kabel ke vstupu monitoru.
4. Druhý konec koaxiálního kabelu monitoru připojte k některé ze zásuvek konektoru BNC 

ve tvaru „T“.
5. Připojte koaxiální kabel z kamery k další zástrčce konektoru BNC ve tvaru „T“.

2.2 Připojení konfiguračního nástroje VP-RS2BLNX
Software Konfigurační nástroj pro zařízení pro snímání obrazu doporučujeme instalovat před 
připojením hardwaru k sériovému portu. Další informace obsahuje Oddíl 1 Instalace softwaru 
Konfigurační nástroj pro zařízení pro snímání obrazu, Strana 4. 
Chcete-li sledovat výstup ze zařízení, použijte monitor CCTV. Připojte koaxiální kabel připojený 
k zařízení pro snímání obrazu k některému z konektorů BNC konfiguračního nástroje VP-
RS2BLNX. Dalším koaxiálním kabelem propojte druhý konektor BNC a monitor CCTV. 
Zajistěte, aby byl monitor opatřen automatickým zakončením nebo byl nastaven na nízkou 
impedanci. Příklad připojení typického monitoru CCTV znázorňuje Obrázek 2.3.

Obrázek 2.2 Konektory konfiguračního nástroje VP-RS2BLNX

Připojení konfiguračního nástroje VP-RS2BLNX (Bilinx)

Obrázek 2.3 Připojení konfiguračního nástroje VP-RS2BLNX

Číslo Popis
1 Svorkovnice pro připojení napájení a sériové připojení
2 Výběr režimu a přenosové rychlosti
3 Konektory BNC pro pasivní průchozí připojení, vysoká impedance, jmenovité napětí 

videovstupu 1 Všš, max. 2 Všš
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Připojení konfiguračního nástroje VP-RS2BLNX k počítači 
1. Vývody 1 a 2 svorkovnice jsou určeny pro připojení externího napájecího zdroje (není 

součástí dodávky). Měl by být použit napájecí zdroj 12–28 V AC (50/60 Hz) nebo 12–
40 V DC (nezávislý na polaritě). Napájení musí být galvanicky izolované od videosignálu, 
země RS-232 a vnějšího krytu. 

2. Propojte kabelem svorkovnici konfiguračního nástroje VP-RS2BLNX a sériový port 
počítače. Ke správnému zapojení využijte níže uvedenou tabulku vývodů.

– nebo –

Číslo Popis
1 Typický systém AutoDome verze 5.10 nebo vyšší či jakékoliv jiné zařízení podporující 

protokol Bilinx
2 Vstup pro koaxiální kabel
3 Svorkovnice
4 VP-RS2BLNX
5 Počítač se spuštěným softwarem Konfigurační nástroj pro zařízení pro snímání obrazu
6 RS-232
7 Napájecí zdroj (není součástí dodávky)
8 Výstup pro koaxiální kabel
9 Typický monitor CCTV

POZNÁMKA! Napájecí zdroj s automaticky omezeným výkonem menším než 15 VA by měl 
poskytovat rozhraní převodníku ze sériových dat na data protokolu Bilinx. Bezpečnostní 
transformátor a vzdálenosti na desce plošných spojů zajišťují zesílení izolace mezi vstupem a 
výstupem. USA/Kanada: Převodník ze sériových dat na data protokolu Bilinx je produkt určený 
pouze pro VNITŘNÍ použití. Je určen pro použití s napájecím zdrojem třídy 2 uvedeným na 
seznamu laboratoří UL.

POZNÁMKA! Konfigurační nástroj VP-RS2BLNX může pracovat v režimu RS-232 nebo RS-485.

Vývod č. Popis

PC DB9

2 RxD

3 TxD

5 Zem

Svorkovnice konfiguračního nástroje VP-RS2BLNX

Vývod 3 Zem

Vývod 4 TxD

Vývod 5 RxD

Vývod č. Popis

Svorkovnice konfiguračního nástroje VP-RS2BLNX

Vývod 6 Tx/Rx+ (B)

Vývod 7 Tx/Rx- (A)

Vývod 8 Nepřipojujte

Vývod 9 Nepřipojujte

Vývod 10 Zem
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Tabulka 2.1 Výběr režimu a přenosové rychlosti

3. Připojte koaxiální kabel ze zařízení podporujícího protokol Bilinx k některému 
z konektorů BNC konfiguračního nástroje VP-RS2BLNX.

4. Druhým koaxiálním kabelem propojte výstup pro průchozí zapojení konfiguračního 
nástroje VP-RS2BLNX se vstupem monitoru CCTV.

2.3 Připojení systému AutoDome s rozhraním RS-232 

Obrázek 2.4 Připojení systému AutoDome s rozhraním RS-232 k počítači

Připojení systému AutoDome k počítači 
1. Podle níže uvedené tabulky si zhotovte kabel RS-232.

Dvoupolohový 
mikropřepínač

Popis

8 Zapnuto: RS-485, vypnuto: RS-232

7 Přenosová rychlost RS-232 (zapnuto: 4 800 b/s, vypnuto: 9 600 b/s)

7-1 Adresa RS-485 (0 až 127)

Číslo Popis
1 Systém řady AutoDome 200, 300 nebo 500
2 Počítač se spuštěným softwarem Konfigurační 

nástroj pro zařízení pro snímání obrazu
3 RS-232
4 Koaxiální kabel vedený ke vstupu monitoru
5 Typický monitor CCTV

Vývod č. Popis

PC DB9

2 RxD

3 TxD

5 Zem

P105 (AutoDome 200, 300, 500)

5 RxD

4 TxD

6 Zem
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2. Připojte konektor DB9 k portu COM počítače.
3. Připojte konektor P105 k systému AutoDome.
4. Pomocí koaxiálního kabelu propojte videovýstup systému AutoDome a monitor CCTV.
5. Změňte polohu posuvného přepínače, který se nachází na základní desce systému 

AutoDome. Posuňte přepínač směrem k horní části kamery, dovnitř a směrem od 
indikátorů LED. Viz Obrázek 2.5.

Obrázek 2.5 RS-232

2.4 Zpřístupnění aplikace Konfigurační nástroj pro zařízení pro 
snímání obrazu
Konfigurační nástroj pro zařízení pro snímání obrazu využívá technologii Bilinx, což je metoda 
obousměrné komunikace, integrovanou do videosignálu. K dispozici je také obousměrná 
komunikace přes sériové rozhraní, která umožňuje připojení k zařízení pomocí sériového 
rozhraní. 
Nastavení kamery nebo systému s kopulovým krytem lze měnit, pokud je software připojen 
k zařízení v režimu online. Režim offline použijte k načtení a uložení dat, abyste s nimi mohli 
manipulovat a mohli je odeslat do stejného nebo jiných podobných zařízení.

Zpřístupnění aplikace Konfigurační nástroj pro zařízení pro snímání obrazu 
1. Klikněte dvakrát na ikonu Konfigurační nástroj pro zařízení pro snímání obrazu, která se 

nachází na ploše.
- nebo -

Klikněte na tlačítko Start systému Windows a zvolte příkaz Programy. Pak zvolte složku 
Konfigurační nástroj pro zařízení pro snímání obrazu. Nakonec zvolte aplikaci 
Konfigurační nástroj pro zařízení pro snímání obrazu.

Obrázek 2.6 Spuštění aplikace
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2. Při výchozím nastavení se aplikace Konfigurační nástroj pro zařízení pro snímání obrazu 
automaticky pokusí připojit k zařízení pomocí protokolu Bilinx. Aplikace zobrazí na dobu 
přibližně 20 až 30 sekund následující zprávu:

Obrázek 2.7 Kontrola zařízení

3. Pokud je detekováno zařízení, přejděte na kapitolu 4. Není-li během 1 minuty detekováno 
zařízení nebo pokud uživatel přeruší proces kliknutím na tlačítko Storno, budete mít 
možnost zvolit alternativní rozhraní nebo práci v režimu offline. 

Obrázek 2.8 Dialogové okno Alternate Interface Dialog (Alternativní rozhraní)

4. Chcete-li vybrat alternativní rozhraní, klikněte na možnost Vybrat alternativní rozhraní a 
pak na tlačítko Pokračovat (viz Obrázek 2.8, Strana 13). Dále zvolte odpovídající typ 
rozhraní a přejděte na krok 5.
- nebo -

Chcete-li pracovat v režimu offline, klikněte na možnost Načíst konfiguraci, pak klikněte 
na tlačítko Pokračovat a přejděte na krok 6.

Obrázek 2.9 Výběr rozhraní
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5. Aplikace se pokusí detekovat zařízení. Detekuje-li aplikace zařízení, otevře okno Přehled 
(viz kapitola 4). Pokud aplikace zařízení nedetekuje, otevře okno Načíst konfiguraci. 

Obrázek 2.10 Okno pro načtení konfigurace

6. Chcete-li otevřít existující konfigurační soubor, klikněte na možnost Konfigurační soubor, 
pak klikněte na tlačítko Pokračovat a přejděte na krok 7.
- nebo -

Pokud chcete vytvořit nový konfigurační soubor, klikněte na možnost Šablona zařízení, 
pak klikněte na tlačítko Pokračovat a přejděte na krok 8.

Obrázek 2.11 Dialogové okno pro otevření souboru

7. Přejděte na konfigurační soubor a pak klikněte na tlačítko Otevřít. Pokračujte 
kapitolou 4.

Obrázek 2.12 Výběr zařízení

8. Zvýrazněním názvu zvolte zařízení, pro které chcete vytvořit novou konfiguraci. Pak zvolte 
v poli Videosignál možnost NTSC nebo PAL a klikněte na tlačítko Pokračovat. Aplikace 
otevře okno Přehled, v němž se zobrazí výchozí nastavení pro zařízení.
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9. Upravte šablonu a klikněte na tlačítko Uložit konfiguraci. Aplikace otevře dialogové okno 
Save As (Uložit jako).

10. Přejděte do složky, do níž chcete uložit konfigurační soubor.
11. Do pole File name: (Název souboru:) zadejte název pro konfigurační soubor.
12. Klikněte na tlačítko Save (Uložit). Konfigurační soubor se uloží do zadané složky.
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3 Použití aplikace Konfigurační nástroj
Hlavní obrazovka aplikace Konfigurační nástroj pro zařízení pro snímání obrazu obsahuje 
všechny možnosti pro úpravu šablony, konfiguraci živého obrazu, zobrazení specifických 
informací o zařízení, načtení informací ze zařízení, změnu nastavení zařízení a manipulaci se 
zařízením. Při výchozím nastavení aplikace Konfigurační nástroj pro zařízení pro snímání 
obrazu po svém spuštění otevře v centrálním pracovním prostoru okno Přehled. Hlavní 
obrazovka je rozdělena na čtyři části, jak dokumentuje Obrázek 3.1.

Obrázek 3.1 Hlavní obrazovka s oknem Přehled

Číslo části Popis Funkce

1 Sloupec hlavní 
nabídky 

Levý sloupec představuje hlavní nabídku, která obsahuje 
tlačítka Přehled, Konfig. offline, Konfig. online, 
Klávesnice, Protokoly a Konec. 

2 Centrální pracovní 
prostor 

Prostřední část představuje centrální pracovní prostor, 
jenž obsahuje informace o zařízeních nebo poskytuje 
přístup k uživatelským nastavením.

3 Zpětná vazba 
systému

Spodní část slouží pro zpětnou vazbu systému a obsahuje 
informace o typu zařízení, poplachu, stavu připojení a 
pohybu.

4 Sloupec operací Sloupec operací obsahuje tlačítka pro vytváření, ukládání, 
odesílání, načítání, obnovení, tisk, změnu jazyka a 
zpřístupnění systému nápovědy online. 
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3.1 Tlačítka hlavní nabídky

Tabulka 3.1 Tlačítka hlavní nabídky

3.1.1 Okno Přehled
V okně Přehled se zobrazují obecné informace o zařízení, prostředí aplikace a stavu aplikace. 
Data obsahují specifické informace o zařízeních (viz Obrázek 3.1).

Tlačítko Popis

Otevírá okno Přehled. V okně Přehled se zobrazují obecné informace o zařízení, 
prostředí aplikace a stavu aplikace. Data obsahují specifické informace o 
zařízeních.

Otevírá okno režimu offline. Okno režimu offline umožňuje vytvořit nový 
konfigurační soubor s nastaveními nebo upravit nastavení v existujícím 
konfiguračním souboru. 
Poznámka: Software Konfigurační nástroj pro zařízení pro snímání obrazu 
umožňuje současně otevřít dva soubory: 
– Konfigurační soubor režimu online: obsahuje aktuální nastavení pro 

připojené zařízení.
– Konfigurační soubor režimu offline: obsahuje nastavení uložená do určitého 

konfiguračního souboru nebo výchozí nastavení zařízení.

Otevírá okno režimu online. V okně režimu online se zobrazují aktuální nastavení 
pro zařízení připojené k softwaru Konfigurační nástroj. Změny nastavení 
provedené v režimu online ovlivní připojené zařízení.

Otevírá okno Virtuální klávesnice. Virtuální klávesnice slouží k ovládání různých 
nastavení, v závislosti na typu zařízení. Změny nastavení provedené na této 
obrazovce v režimu online automaticky změní nastavení v zařízení.

Otevírá okno Protokoly. Okno Protokoly umožňuje načíst diagnostické informace 
z připojeného zařízení. Načtené diagnostické informace lze uložit jako textový 
soubor. 
Poznámka: Tlačítko Protokoly je aktivováno pouze v případě, že je software 
Konfigurační nástroj pro zařízení pro snímání obrazu připojen k systému 
AutoDome řady VG4. 

Ukončuje software Konfigurační nástroj pro zařízení pro snímání obrazu.
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3.1.2 Okno režimu offline
Okno režimu offline umožňuje vytvořit nový konfigurační soubor s nastaveními nebo změnit 
nastavení v existujícím konfiguračním souboru. Chcete-li načíst a uložit data, abyste s nimi 
mohli manipulovat a mohli je odeslat do dalších zařízení, klikněte na tlačítko Konfig. offline. 

Obrázek 3.2 Okno režimu offline

Přepsání konfiguračních nastavení
Pokud pracujete s otevřeným souborem a chcete otevřít jiný soubor v režimu offline, zobrazí 
se následující dialogové okno Informace:

Obrázek 3.3 Dialogové okno Informace

Dialogové okno Informace poskytuje několik možností:
– Kliknutím na tlačítko Ano otevřete dialogové okno Save As (Uložit jako). Pojmenujte 

soubor a uložte jej.
– Po kliknutí na tlačítko Ne se provedené změny neuloží do souboru. Zobrazí se dialogové 

okno Načíst konfiguraci. Vyberte odlišný soubor nebo šablonu zařízení.
– Po kliknutí na tlačítko Storno se dialogové okno zavře.

POZNÁMKA! Dostupná záhlaví a strom nastavení závisí na zvoleném zařízení. Podrobné 
informace o možných nastaveních naleznete v instalační příručce pro konkrétní zařízení.
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3.1.3 Okno režimu online
Okno režimu online umožňuje zobrazit aktuální nastavení zařízení připojeného k softwaru 
Konfigurační nástroj pro zařízení pro snímání obrazu. Změníte-li nastavení zařízení v režimu 
online, změny se ihned přenesou do vzdáleného zařízení. Okno režimu online zpřístupníte 
kliknutím na tlačítko Konfig. online. 

Obrázek 3.4 Okno režimu online

3.1.4 Okno Virtuální klávesnice
Okno Virtuální klávesnice zpřístupníte kliknutím na tlačítko Klávesnice. Okno Virtuální 
klávesnice umožňuje upravit nastavení. Pokud je k zařízení připojen počítačový monitor, lze 
sledovat účinky změn nastavení. 

Otáčení/naklánění systému AutoDome řady VG4
Umístěte kurzor na ovladač Otáčení/naklánění (viz č. 1, Obrázek 3.5) a pak stiskněte a přidržte 
levé tlačítko myši. Při použití pro zařízení s proměnnou rychlostí otáčení se bude se 
vzdáleností kurzoru od středu ovladače zvyšovat rychlost otáčení zařízení. Dvojím kliknutím 
levým tlačítkem myši zablokujete kurzor na ovladači. Následným pohybem myši budete 
pohybovat zařízením. Kurzor uvolníte jedním kliknutím levým tlačítkem myši.

POZNÁMKA! Dostupná záhlaví a strom nastavení závisí na zvoleném zařízení. Podrobné 
informace o možných nastaveních naleznete v instalační příručce pro konkrétní zařízení.

POZNÁMKA! Rozvržení okna Virtuální klávesnice se liší podle zařízení. Níže popsané funkce 
nemusí být dostupné pro všechna zařízení.
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Obrázek 3.5 Okno Virtuální klávesnice pro systém AutoDome řady VG4

Číslo Tlačítko Popis
1 Otáčení/

naklánění
Pohybuje zařízením. 

2 AUX Otevírá dialogové okno Příkazy AUX.
3 Zaostřování Zvětšuje rozsah zaostření objektivu.
4 Zaostřování Zmenšuje rozsah zaostření objektivu.
5 Transfokace Přibližuje objekt snímaný zařízením.
6 Transfokace Oddaluje a rozšiřuje zorné pole.
7 Clona Zvyšuje množství procházejícího světla, aby byla dosažena správná 

expozice.
8 Clona Snižuje množství procházejícího světla, aby byla dosažena správná 

expozice.
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Virtuální klávesnice pro kameru Dinion
Umístěte kurzor na tlačítko Enter ovladače (viz č. 5, Obrázek 3.6), pak kliknutím zobrazte 
nabídku Režim a dalším kliknutím zobrazte podnabídky. Kliknutím a přidržením tlačítka myši 
zobrazte nabídku Install (Instalovat) a dalším kliknutím zobrazte podnabídky. 

Obrázek 3.6 Okno Virtuální klávesnice pro kameru Dinion 

3.1.5 Dialogové okno Příkazy AUX
Po kliknutí na tlačítko AUX se zobrazí dialogové okno Příkazy AUX. Dialogové okno Příkazy 
AUX je určeno pro simulaci hardwarové klávesnice a umožňuje přímé zadání příkazu AUX. 

Zadání příkazu AUX: 
1. Zvolte přepínač typu příkazu v levé části okna.
2. Zadejte čtyřciferné číslo do pole Záběr č. (nebo klikněte na čtyři číslice na klávesnici).
3. Klikněte na tlačítko Enter. 

– Příkaz se odešle do zařízení. Seznam příkazů klávesnice pro systémy AutoDome a 
kamery Dinion naleznete v kapitole 8. 

– Ačkoliv je tlačítko AUX aktivní i pro řady FlexiDome a Unity Dome, nejsou pro ně 
dostupné žádné doplňkové příkazy. 

– Tlačítko AUX je deaktivováno pro modely kamer Dinion se středním dosahem 
(Dinion LTC 0355, Dinion LTC 0356, Dinion LTC 0435, Dinion LTC 0455, 
FlexiDome VF řady VDM-345, FlexiDome XT řady VDM-355, FlexiDome VF řady VDC-
445, FlexiDome XT řady VDC-455).

Číslo Tlačítko Popis
1 Otáčení/naklánění Přesouvá kurzor nahoru.
2 Otáčení/naklánění Přesouvá kurzor doprava.
3 Otáčení/naklánění Přesouvá kurzor dolů.
4 Otáčení/naklánění Přesouvá kurzor doleva.
5 Enter Zobrazuje nabídky a funkce stejně jako tlačítko Enter.
6 AUX Otevírá dialogové okno Příkazy AUX.
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Obrázek 3.7 Dialogové okno Příkazy AUX

3.1.6 Okno Protokoly 
Okno Protokoly zpřístupníte kliknutím na tlačítko Protokoly. Okno Protokoly umožňuje načíst 
a zobrazit informace diagnostického protokolu z připojeného zařízení. 

Obrázek 3.8 Okno Protokoly

Číslo Popis
1 Vyvolá přesunutí kamery na zvolený záběr. Záběr se volí zadáním čtyřciferného čísla 

záběru do pole Záběr č.
2 Umožňuje definovat záběr.
3 Slouží k zapnutí doplňkové funkce kamery.
4 Slouží k vypnutí doplňkové funkce kamery.
5 Zobrazuje zadanou číselnou hodnotu pro příkazy AUX.
6 Numerická klávesnice

POZNÁMKA! Okno Protokoly je aktivováno pouze v případě, že je k softwaru Konfigurační 
nástroj pro zařízení pro snímání obrazu připojena kamera AutoDome řady VG4. Níže popsané 
funkce nemusí být dostupné pro všechna zařízení.
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Načtení a uložení informací diagnostického protokolu
1. Klikněte na tlačítko Stáhnout. 
2. Klikněte na tlačítko Uložit protokoly. Zobrazí se dialogové okno Save As (Uložit jako).

Obrázek 3.9 Dialogové okno Save As (Uložit jako)

3. Přejděte do složky, do níž chcete uložit soubor protokolu.
4. Do pole File name (Název souboru) zadejte název pro soubor protokolu.
5. Klikněte na tlačítko Save (Uložit). Soubor protokolu se uloží do zadané složky.

3.2 Centrální pracovní prostor
V centrálním pracovním prostoru se zobrazují okna zvolená v hlavní nabídce. Například po 
kliknutí na tlačítko Konfig. offline a výběru konfiguračního souboru nebo šablony zařízení se 
v centrálním pracovním prostoru zobrazí okno se dvěma podokny. Strom nastavení a okna 
v centrálním pracovním prostoru se liší v závislosti na zvoleném zařízení. Nastavení jsou 
rozdělena do různých skupin. Podrobné informace o možných nastaveních naleznete 
v instalační příručce pro konkrétní zařízení. 

Obrázek 3.10 Konfigurace offline, strom nastavení a nastavení zařízení
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3.3 Zpětná vazba systému
Část určená pro zpětnou vazbu systému obsahuje informace o zařízení, poplachu a pohybu. 
V textovém poli Stav se zobrazují specifické údaje o připojeném zařízení v režimu online. 

Obrázek 3.11 Zpětná vazba systému

Číslo Popis

1 Oznamuje název zařízení, které je aktuálně připojeno v režimu online.

2 Oznamuje typ videosignálu zařízení, které je aktuálně připojeno v režimu online.

3 Potvrzuje, že zařízení je připojeno k softwaru Konfigurační nástroj pro zařízení pro 
snímání obrazu. 

Když není zařízení připojeno, zobrazí se červený symbol X.  

4 Potvrzuje, že aplikace zobrazuje aktuální nastavení zařízení. Veškeré provedené 
změny nastavení se okamžitě projeví. Může obsahovat další zprávy:
– Potvrzovací zpráva: Když změníte nastavení v zařízení, změna nastavení se 

zaznamená do tohoto pole. Pokud se nezobrazí žádná zpráva, zařízení změnu 
nepřijalo.

– Chybová zpráva: V případě potíží se zařízením se může zobrazit chybová 
zpráva. Možnými příčinami mohou být potíže s připojením nebo problém 
s nekompatibilitou.

5 Detekuje poplachový stav připojeného zařízení (ikona se zbarví červeně). Kliknutím 
na ikonu potvrdíte poplach, barva ikony se pak změní zpět na obvyklou šedou. 
Poznámka: Když systém AutoDome řady VG4 detekuje podmínky, které vyvolají 
poplach, barva ikony poplachu se změní na červenou a ikona zůstane červená až do 
odstranění poplachového stavu. Pro řadu VG4 nelze potvrdit poplach kliknutím na 
ikonu.
Poznámka: Ikona Poplach bude zobrazena vždy, ale přiřazené funkce nemusí být 
dostupné pro všechna zařízení. 

6 Detekuje pohyb připojeného zařízení (ikona se zbarví červeně). Kliknutím na ikonu 
potvrdíte pohyb. Barva ikony se změní zpět na obvyklou šedou.
Poznámka: Ikona Pohyb bude zobrazena vždy, ale přiřazené funkce nemusí být 
dostupné pro všechna zařízení.
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3.4 Sloupec operací

Tabulka 3.2 Tlačítka operací

Tlačítko Popis

Umožňuje vytvořit nový nebo otevřít existující konfigurační soubor. Pokud je aktivován režim online, 
konfigurační soubor se při výchozím nastavení otevře v režimu offline.

Uloží konfigurační soubor, s nímž pracujete.

Odešle otevřený konfigurační soubor do zařízení. Tlačítko Odeslat konfiguraci je dostupné, pouze 
když pracujete v režimu offline.

Načte konfigurační soubor ze zařízení do režimu offline. 
Poznámka: Pokud kliknete na toto tlačítko při práci v režimu offline a software nebude připojen 
k zařízení, zobrazí se následující chybová zpráva: Aktuálně připojené zařízení není kompatibilní.

Odešle aktualizaci firmwaru přímo do zařízení. Poznámka: Tlačítko není k dispozici pro následující 
modely: Dinion LTC 0355, Dinion LTC 0356, Dinion LTC 0435, Dinion LTC 0455, FlexiDome VF řady 
VDM-345, FlexiDome XT řady VDM-355, FlexiDome VF řady VDC-445, FlexiDome XT řady VDC-455.

Obnoví výchozí hodnoty stanovené výrobcem všech nastavení v zařízení. Software Konfigurační 
nástroj pro zařízení pro snímání obrazu následně načte všechna nastavení ze zařízení.
Poznámka: Výše popsaná funkce je dostupná pouze v případě, že je k softwaru Konfigurační nástroj 
pro zařízení pro snímání obrazu připojena kamera AutoDome řady VG4.

Umožňuje vytisknout nastavení konfigurace offline v režimu offline.

Přesouvá aktuální nastavení offline nebo online jednoho systému AutoDome do jiného systému 
AutoDome. 

Slouží k automatickému zaškrtnutí všech políček Vybrat a k odeslání všech změn do zařízení (zobrazí 
se pouze v režimu offline).
Chcete-li odeslat pouze několik nastavení zařízení, zaškrtněte příslušná políčka. Zaškrtávací políčka 
Vybrat konkrétně označují, které změny mají být odeslány do zařízení. To je užitečné, pokud má být 
změněno pouze několik nastavení. Odesílání všech nastavení může být zdlouhavé.
– Chcete-li odeslat všechna nastavení, klikněte na tlačítko Vybrat vše a všechna políčka se 

automaticky zaškrtnou. Název tlačítka se změní na Zrušit výběr. 
– Na tlačítko Zrušit výběr klikněte, chcete-li odstranit zaškrtnutí všech políček.

Umožňuje změnit jazyk, v němž je zobrazován software Konfigurační nástroj. 
Poznámka: Změna nastavení jazyka se projeví až po opětovném spuštění aplikace.

Zpřístupňuje systém nápovědy online softwaru Konfigurační nástroj.
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4 Konfigurační nastavení
Konfigurační tlačítka umožňují uživateli odesílat změny nastavení do zařízení a načítat změny 
nastavení ze zařízení. Efektivnější je načítat nebo odesílat pouze nastavení, která byla 
upravena.

4.1 Načtení konfiguračních nastavení
1. Klikněte na tlačítko Konfig. offline nebo Konfig. online. V centrálním pracovním prostoru 

se zobrazí okno Konfigurace offline nebo Konfigurace online.

Obrázek 4.1 Okno Konfigurace offline

2. Klikněte na tlačítko Vybrat vše nebo zaškrtněte příslušná políčka pro jednotlivá 
nastavení. Pokud kliknete na tlačítko Stáhnout konfiguraci před zaškrtnutím políček, 
dojde k chybě.

3. Klikněte na tlačítko Stáhnout konfiguraci. Nastavení zařízení se automaticky načtou do 
aplikace a zobrazí se v okně Konfigurace offline. 
Tato operace může trvat dlouhou dobu. Ve spodní části okna se zobrazí ukazatel průběhu, 
jenž znázorňuje stav operace.

Obrázek 4.2 Ukazatel průběhu

4. Software Konfigurační nástroj pro zařízení pro snímání obrazu zobrazí potvrzovací zprávu.
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4.2 Odeslání nebo načtení určitých změn nastavení
1. V režimu offline otevřete konfigurační soubor, který obsahuje aktuální nastavení pro 

zařízení. 

Obrázek 4.3 Odeslání nebo načtení určitých změn

2. Přejděte na nastavení, které chcete změnit. Chcete-li například změnit nastavení Max. 
úroveň zisku pro bezpečnostní kameru AutoDome, přejděte do okna Konfigurace offline 
a zvolte položku Kamera – Skupina nastavení 1.

3. Přesuňte jezdce posuvníku Max. úroveň zisku z hodnoty 2 na hodnotu 6.
4. Zaškrtněte políčko ve sloupci Vybrat.
5. Klikněte na tlačítko Odeslat konfiguraci nebo Stáhnout konfiguraci. 

Zobrazí se potvrzovací dialogové okno, v němž musíte potvrdit, že chcete nahradit 
zvolená nastavení v souboru konfigurace offline určitými aktuálními nastaveními zařízení. 
Odešlou se nebo načtou pouze zvolená nastavení. 

6. Kliknutím na tlačítko Ano spusťte odesílání nebo načítání nastavení. Vzhledem k tomu, že 
se může v závislosti na počtu prováděných změn konfigurace jednat o zdlouhavou 
operaci, zobrazí se ve spodní části okna ukazatel průběhu, který znázorňuje průběh 
operace (viz Obrázek 4.2). 

7. Zobrazí se potvrzovací zpráva.

POZNÁMKA! Pokud nemáte takový soubor k dispozici, připojte se k zařízení v režimu online. 
Po připojení se automaticky načtou aktuální nastavení. Kliknutím na tlačítko Uložit zobrazte 
dialogové okno Save As (Uložit jako). Přejděte do složky, do níž chcete soubor uložit. 
Pojmenujte soubor a klikněte na tlačítko OK. Uložený konfigurační soubor otevřete v režimu 
offline.
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4.3 Změna existujícího konfiguračního souboru
1. Otevřete konfigurační soubor.
2. Přejděte do okna, v němž jsou zobrazena nastavení, která chcete změnit. 

Obrázek 4.4 Okno zobrazující strom nastavení

3. Klikněte na tlačítko Uložit konfiguraci.

4.4 Odeslání všech konfiguračních nastavení do zařízení
1. V režimu offline vytvořte nový nebo otevřete existující konfigurační soubor, jenž obsahuje 

nastavení, která chcete odeslat.
2. Klikněte na tlačítko Vybrat vše. Zaškrtnou se všechna políčka Vybrat.
3. Klikněte na tlačítko Odeslat konfiguraci. 

Zobrazí se potvrzovací dialogové okno, v němž musíte potvrdit, že chcete nahradit 
aktuální nastavení zařízení nastaveními zesouboru konfigurace offline.

4. Kliknutím na tlačítko Ano spusťte odesílání nastavení. V závislosti na počtu prováděných 
změn konfigurace se ve spodní části okna zobrazí ukazatel průběhu, který znázorňuje 
průběh operace. 

Obrázek 4.5 Ukazatel průběhu

5. Software Konfigurační nástroj pro zařízení pro snímání obrazu zobrazí potvrzovací zprávu. 

POZNÁMKA! Pokud máte několik zařízení, která vyžadují provedení stejných změn nastavení, 
můžete se přesouvat od zařízení k zařízení, zatímco ponecháte aplikaci spuštěnou, a můžete 
z konfiguračního souboru režimu offline odesílat nebo do něj načítat stejná nastavení 
označená zaškrtávacími políčky Vybrat. Stav zaškrtávacích políček Vybrat se při uložení nebo 
zavření konfiguračního souboru neuloží.
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4.5 Přenesení konfiguračních nastavení
Funkce Přenesení umožňuje operátorovi načíst konfigurační nastavení jednoho systému 
AutoDome a pak tato nastavení odeslat do jiného systému AutoDome. Tato funkce zajišťuje, že 
nastavení všech systémů AutoDome ve sledovacím systému budou nakonfigurována stejným 
způsobem. 
Aplikace Konfigurační nástroj pro zařízení pro snímání obrazu uloží načtená nastavení do 
konfiguračního souboru (.ctm) v počítači operátora. Chce-li operátor odeslat nastavení 
uložená v souboru .ctm, připojí jiný systém AutoDome k počítači, který obsahuje aplikaci 
Konfigurační nástroj pro zařízení pro snímání obrazu a má přístup ke konfiguračnímu souboru. 
Dále operátor použije odesílací nástroj funkce Přenesení a zkopíruje nastavení 
z konfiguračního souboru do systému AutoDome.
Poznámka: Funkce Přenesení je dostupná pouze pro přenos nastavení mezi systémy 
AutoDome. Pokud se pokusíte přenést nastavení mezi systémem AutoDome a jiným zařízením 
pro snímání obrazu nebo mezi dvěma jinými zařízeními pro snímání obrazu, než je systém 
AutoDome, aplikace Konfigurační nástroj pro zařízení pro snímání obrazu odešle zprávu, že 
zařízení pro snímání obrazu jsou nekompatibilní.
1. Připojte systém AutoDome k počítači s aplikací Konfigurační nástroj pro zařízení pro 

snímání obrazu.
Přesvědčte se, zda můžete připojit tento počítač k systému AutoDome, do nějž mají být 
odeslána konfigurační nastavení.

2. V počítači, který lze připojit k různým systémům AutoDome, spusťte aplikaci Konfigurační 
nástroj pro zařízení pro snímání obrazu.

3. S využitím hlavní obrazovky aplikace nakonfigurujte nastavení offline nebo online pro 
systém AutoDome.

4. Klikněte na tlačítko Přenesení.

Obrázek 4.6 Okno Přenesení

5. Zvolte přepínač Stáhnout a klikněte na tlačítko OK. 
Aplikace Konfigurační nástroj pro zařízení pro snímání obrazu shromáždí hodnoty všech 
nastavení systému AutoDome a pak otevře dialogové okno Save As (Uložit jako).

Obrázek 4.7 Dialogové okno Save As (Uložit jako) pro přenesení
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6. Přejděte do adresáře, do nějž chcete uložit konfigurační soubor (.ctm).
7. Do vstupního pole File name (Název souboru) zadejte název pro soubor a klikněte na 

tlačítko Save (Uložit). 
Vrátíte se na hlavní obrazovku aplikace Konfigurační nástroj pro zařízení pro snímání 
obrazu.

8. Odpojte systém AutoDome od počítače.
9. Připojte systém AutoDome, do kterého chcete odeslat nastavení z počítače.
10. Spusťte aplikaci Konfigurační nástroj pro zařízení pro snímání obrazu a přesvědčte se, 

zda se nástroj připojí k systému AutoDome.
11. Klikněte na tlačítko Přenesení a pak zvolte přepínač Odeslat.

Obrázek 4.8 Okno Přenesení

12. Klikněte na tlačítko OK.
Aplikace Konfigurační nástroj pro zařízení pro snímání obrazu otevře dialogové okno 
Open (Otevřít).

Obrázek 4.9 Dialogové okno Open (Otevřít) pro přenesení

13. Přejděte do adresáře, jenž obsahuje konfigurační soubor, zvolte soubor (.ctm) a pak 
klikněte na tlačítko Open (Otevřít).
Aplikace Konfigurační nástroj pro zařízení pro snímání obrazu začne odesílat nastavení 
z konfiguračního souboru do systému AutoDome.
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4.6 Načtení informací diagnostického protokolu
Okno Protokoly umožňuje načíst a zobrazit informace diagnostického protokolu z připojeného 
zařízení. 
1. Klikněte na tlačítko Protokoly. 

Obrázek 4.10 Informace diagnostického protokolu načtené do okna Protokoly

2. Klikněte na tlačítko Stáhnout. 
3. Klikněte na tlačítko Uložit protokoly.

POZNÁMKA! Okno Protokoly je aktivováno pouze v případě, že je k softwaru Konfigurační 
nástroj pro zařízení pro snímání obrazu připojena kamera AutoDome řady VG4. Popsané 
funkce nemusí být dostupné pro všechna zařízení.
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4.7 Odeslání firmwaru do zařízení
Chcete-li odeslat firmware do zařízení, můžete použít aktualizace, které jsou dostupné na 
webu boschsecurity.com nebo které obdržíte na disku CD-ROM. Pokud potřebujete získat 
informace k disku CD-ROM, obraťte se telefonicky na technickou podporu. 
1. Klikněte na tlačítko Odeslat firmware. 

Obrázek 4.11 Dialogové okno Open (Otevřít)

2. Přejděte do složky, která obsahuje soubor .img.
3. Dvojím kliknutím na soubor .img proveďte aktualizaci. Proces odesílání vymaže stávající 

firmware a načte do zařízení nový firmware.

4.8 Odeslání firmwaru do systému AutoDome řady VG4
Chcete-li odeslat firmware do zařízení, můžete použít aktualizace, které jsou dostupné na 
webu boschsecurity.com nebo které obdržíte na disku CD-ROM. Pokud potřebujete získat 
informace k disku CD-ROM, obraťte se telefonicky na technickou podporu. Další informace o 
aktualizaci firmwaru systému AutoDome řady VG4 pomocí aplikace Konfigurační nástroj pro 
zařízení pro snímání obrazu naleznete v příručce VG4 Firmware Update Manual.
1. Klikněte na tlačítko Odeslat firmware. 

Obrázek 4.12 Dialogové okno Aktualizace
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2. Přejděte do složky obsahující aktualizace.
3. Klikněte na tlačítko Vybrat. 

Obrázek 4.13 Dialogové okno pro výběr odesílaného firmwaru

4. Zvolte dílčí součásti, které chcete aktualizovat.
5. Klikněte na tlačítko Odeslat firmware. Proces odesílání vymaže stávající firmware a načte 

do zařízení nový firmware.
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5 Možnosti ve stromu nastavení
Možnosti dostupné ve stromu nastavení se budou lišit v závislosti na zvoleném zařízení. 
Dostupné funkce naleznete v níže uvedené tabulce.

Funkce Popis Zařízení Výchozí Možnosti

Akce Umožňuje zvolit provozní režim, 
jenž se nastaví, když je aktivován 
poplach.

DinionXF Žádný Žádný, Režim 1, 
Režim 2, Režim 3

Aktivní Umožňuje ovládat způsob 
aktivace poplachového vstupu. 
Zahrnuje možnosti:
Žádná: Deaktivována.
Vysoká úroveň: Poplach se 
aktivuje při přijetí vysoké úrovně 
(logické úrovně High).
Nízká úroveň: Poplach se 
aktivuje při přijetí nízké úrovně 
(logické úrovně Low).

DinionXF Žádná Žádná, Vysoká 
úroveň, Nízká 
úroveň

Adresa Umožňuje ovládání příslušného 
systému s kopulovým krytem 
v řídicím systému pomocí číselné 
adresy. Adresu lze nastavit 
místně pomocí softwaru 
Konfigurační nástroj pro zařízení 
pro snímání obrazu 
podporujícího technologii Bilinx 
nebo dálkově pomocí funkce Fast 
Address (viz Fast Address).

Řada G3A, řada ENV, řada 
VG4

0000 (žádná)

Akce při poplachu Zvolte provozní režim kamery pro 
případ, že je poplachový vstup 
aktivní.

Dinion 2X Žádný Žádný, Režim 1, 
Režim 2, 
Režim 3, 
Režim 4, 
Režim 5, 
Režim 6, 
Černobíle
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Poplachový vstup Umožňuje spustit poplach, když 
se změní stav vstupu.
Zahrnuje možnosti:
N.O. – Normálně rozpojený 
ovládací kontakt
N.C. – Normálně sepnutý 
ovládací kontakt
N.C.S. – Normálně sepnutý 
sledovaný kontakt (k dispozici 
pouze pro poplachové vstupy 1 a 
2)
N.O.S. – Normálně rozpojený 
sledovaný kontakt (k dispozici 
pouze pro poplachové vstupy 1 a 
2)

Řada VG4 N.O. N.O., N.C., 
N.C.S., N.O.S.

Poplachové vstupy Chcete-li poplachový vstup 
deaktivovat, zvolte možnost 
Žádný. Zvolte aktivaci vysokou 
nebo nízkou úrovní pro konektor 
poplachového vstupu.

Dinion 2X, řada UPH Žádný Žádný, Vysoká 
úroveň, Nízká 
úroveň, Režim 1, 
Režim 2, Režim 3

Poplachový výstup Videodetekce pohybu (VMD): 
výstupní relé se sepne při 
poplaších aktivovaných 
videodetekcí pohybu.
Externí zařízení: zpřístupní 
výstupní relé pro vzdálená 
komunikační zařízení.
Aktivní režim Noc (Night mode 
active): výstupní relé se sepne, 
když je kamera nastavena do 
černobílého režimu.
Přepnutí filtru (Filter toggle): 
výstupní relé se sepne těsně 
předtím, než se infračervený filtr 
začne pohybovat, a rozpojí se po 
stabilizaci úrovně videosignálu (2 
až 3 sekundy).

Dinion 2X, řada UPH Videodetek
ce pohybu 
(VMD)

Externí zařízení, 
Videodetekce 
pohybu (VMD), 
Aktivní černob. 
režim, Přepnutí 
infrač.filtru, 
Vzdálený

Úroveň ALC 
(Automatické 
řízení světla)

Funkce automaticky upravuje 
nastavení kamery podle jasu 
scény.

Dinion 2X, DinionXF, 
Dinion
FlexiDome, FlexiDome 2X
Unity, řada UPH

0 −15 až +15

Rychlost ALC 
(Automatické 
řízení světla)

Slouží k ovládání rychlosti 
regulační smyčky úrovně 
videosignálu.

Dinion 2X, DinionXF,
FlexiDome 2X,
Unity, řada UPH

Střední Vysoká
Střední
Nízká

Výběr oblasti Slouží k výběru kvadrantu, jenž 
upravujete.

DinionXF, řada UPH 1 1 až 4

Funkce Popis Zařízení Výchozí Možnosti
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Stav oblasti Zajišťuje aktivní kontrolu pohybu 
v předdefinované oblasti.

DinionXF, řada UPH Zapnuto Zapnuto, 
Vypnuto

AutoBaud Aktivuje automatické nastavení 
přenosové rychlosti.

Řada VG4 Zapnuto Zapnuto, 
Vypnuto

Automatická černá Funkce zvyšuje úroveň 
videosignálu na plnou amplitudu i 
v případě, že kontrast scény je 
menší než plný rozsah (např. při 
oslnění, mlze, mžení apod.). 
Nejtmavší část signálu je 
nastavena jako černá barva a 
nejsvětlejší část jako bílá barva, 
čímž se zvýší kontrast.

DinionXF

Dinion
FlexiDome 2X
FlexiDome
Unity
Řada UPH

Zapnuto Zapnuto, 
Vypnuto

Automatické 
zaostření

Zajišťuje nepřetržitou 
automatickou úpravu nastavení 
objektivu tak, aby byl správně 
zaostřen a poskytoval nejostřejší 
obraz.
Zahrnuje možnosti:
Bodové: Nastavuje automatické 
zaostřování na střed obrazu. 
Nepřetržité: Nastavuje 
automatické zaostřování na celý 
obraz. 
Manuální: Deaktivuje 
automatické zaostřování a 
nastavuje manuální ovládání 
zaostřování.

Řada G3A, řada ENV, řada 
VG4

Manuální Bodové, 
Nepřetržité, 
Manuální

Automatická clona Zajišťuje automatické nastavení 
objektivu tak, aby umožnil 
správné osvětlení snímacího 
prvku kamery. Tento typ 
objektivu je doporučován pro 
použití v prostředích se slabým 
osvětlením nebo s proměnlivými 
světelnými podmínkami.
Zahrnuje možnosti:
Nepřetržitá: Nastavuje funkci 
automatické clony na konstantní 
hodnotu pro činnost automatické 
clony. 
Manuální: Deaktivuje funkci 
automatické clony a nastavuje 
manuální ovládání clony.

Řada G3A, řada ENV, řada 
VG4

Nepřetržitá Nepřetržitá, 
Manuální

Úroveň 
automatické clony

Funkce zvyšuje nebo snižuje jas 
podle množství světla.

Řada G3A, řada ENV, řada 
VG4

8 1 až 15

Funkce Popis Zařízení Výchozí Možnosti
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Rychlost autom. 
otáčení

Slouží k nastavení rychlosti 
nepřetržitého otáčení kamery 
mezi nastavenou pravou a levou 
mezní polohou.

Řada G3A, řada ENV, řada 
VG4

30 1 až 60

Automatické 
otáčení

Funkce naklání kameru ve svislém 
směru, když se kamera otáčí, aby 
zachovala správnou orientaci 
obrazu. 

Řada G3A, řada ENV, řada 
VG4

Zapnuto Zapnuto, 
Vypnuto

Max. autom. 
zvýšení citlivosti

Slouží k nastavení meze pro 
citlivost, pokud je nastaven režim 
závěrky Autom. zvýšení citlivosti.

Řada VG4 15× 2×, 4×, 7,5×, 15×

AUX Zobrazuje dialogové okno Příkazy 
AUX, z kterého můžete odesílat 
řídicí příkazy do kamery.

Řada VG4 0 0 až 99 (viz 
Oddíl 7 Příkazy 
AUX klávesnice, 
Strana 54).

Zisk B Umožňuje upravit zisk modré 
složky pro optimalizaci bílého 
bodu.

Dinion 2X,

DinionXF LTC 0485,
LTC 0610,
LTC 0495, 
LTC 0620,
Dinion LTC 0435,
LTC 0455,
FlexiDome VF VDC-445 a 
XT, FlexiDome 2X
VDC-455, Unity Dome, 
řada UPH

0 −5 až +5

Kompenzace 
protisvětla

Zajišťuje optimalizaci úrovně 
videosignálu pro zvolenou oblast 
obrazu. Části obrazu vně této 
oblasti mohou být 
podexponované nebo 
přeexponované. 

Řada G3A, řada ENV,
řada VG4,

DinionXF, Dinion
FlexiDome, Unity

Vypnuto Zapnuto, 
Vypnuto

Přenosová 
rychlost

Rychlost, kterou jsou přenášena 
data při dálkovém spojení. Udává 
se v bajtech za sekundu (bajt/s).

Řada G3A, řada ENV, řada 
VG4*

9600 9600, 19200, 
38400, 57600
2400*, 4800*, 
9600*, 19800*, 
38400*, 57600*

BiPhase/Zvuk Slouží k zapínání a vypínání 
komunikace BiPhase nebo 
přenosu zvuku. (Poznámka: 
Funkce Zvuk je určena pro 
systémy VG4 s modulem 
Ethernet. Při výběru funkce Zvuk 
se deaktivuje komunikace 
BiPhase.)

Řada VG4 BiPhase BiPhase, Zvuk

Funkce Popis Zařízení Výchozí Možnosti
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Úroveň černé Úroveň videosignálu, která 
odpovídá horním mezím černých 
oblastí obrazu.

Dinion 2X, DinionXF

FlexiDome 2X, řada UPH

0 −55 až +55

Zatemnění Umožňuje přerušit svazek 
elektronů ve snímacím zařízení 
kamery nebo v obrazovce během 
doby zpětného běhu paprsků. 
Jedná se o signál, který je složen 
z periodických impulzů 
s řádkovým a půlsnímkovým 
kmitočtem. Je určen především 
pro zajištění neviditelného 
zpětného běhu paprsků ve 
snímacím zařízení nebo 
v obrazovce.

Řada G3A, řada ENV, řada 
VG4

Nezatemně
ný

Nezatemněný, 
Zatemněný

Úroveň BLC Funkce elektronicky kompenzuje 
příliš intenzivní osvětlení pozadí, 
aby zajistila detaily, které by 
normálně vypadaly jako siluety.

DinionXF

Unity, řada UPH

0 −15 až +15

Režim BLC Funkce přepíná kompenzaci příliš 
intenzivního osvětlení pozadí, aby 
zajistila detaily, které by 
normálně vypadaly jako siluety.

Řada UPH Vypnuto Zapnuto, 
Vypnuto

Úroveň 
kompenzace 
kabelu

Funkce zabraňuje zhoršení 
obrazu způsobenému ztrátami 
signálu při přenosu videosignálu 
dlouhými kabely.

Dinion 2X, DinionXF (neaktivní) 0 až 15

Komp. dle typu 
kabelu

Umožňuje zvolit typ použitého 
koaxiálního kabelu. Pokud jej 
neznáte, zvolte možnost Výchozí. 
Poznámka: Délka přesahující 
300 metrů může způsobit snížení 
kvality obrazu.

Dinion 2X, DinionXF Vypnuto Vypnuto, Výchozí, 
RG59,
Coax 12 
(Koaxiální 
kabel 12), Coax 6 
(Koaxiální 
kabel 6)

Tlačítka kamery Umožňuje zabránit neoprávněné 
změně nastavení kamery 
deaktivací tlačítek.

Dinion 2X, DinionXF,
Dinion,
FlexiDome, FlexiDome 2X,
Unity, řada UPH

Aktivována Aktivována, 
Deaktivována

Výška kamery Přímá výška ve svislém směru 
vzhledem k sledovanému 
povrchu.

Řada G3A, řada ENV, řada 
VG4 500

12 stop 
(3,64 m)

8 až 100 stop 
(2,43 až 30,4 m)

ID kamery Název kamery tvořený až 
16 znaky, který se může 
zobrazovat podle nastavení 
funkce Poloha ID.

Dinion 2X, DinionXF

FlexiDome 2X, řada UPH

(prázdné 
pole)

(prázdné pole)

Funkce Popis Zařízení Výchozí Možnosti
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Poloha ID kamery Identifikuje umístění ID štítku 
kamery na výstupní obrazovce.

Dinion 2X, FlexiDome 2X Vypnuto Vypnuto
Vlevo nahoře
Vpravo nahoře
Vlevo dole
Vpravo dole

Zobrazení 
informací o 
kameře

Umožňuje povolit nebo potlačit 
zobrazení informací o kameře 
v živém obrazu na obrazovce.

Řada G3A, řada ENV, řada 
VG4

Zapnuto Zapnuto, 
Vypnuto

Synchr. impulz 
barvy

Vypnuto: Generování 
synchronizačních impulzů barvy 
ve videosignálu je v černobílém 
režimu vypnuto.
Zapnuto: Generování 
synchronizačních impulzů barvy 
zůstává aktivní i v černobílém 
režimu (vyžadováno některými 
videorekordéry a kodéry IP).

Dinion 2X,
FlexiDome 2X

Vypnuto Zapnuto, 
Vypnuto

Prodleva vlastní 
pochůzky

Umožňuje určit časový interval 
pro vlastní pochůzku kamery.

Řada VG4 3 s 3 až 5 s, 10, 15, 
20, 25, 30, 40, 
50 s, 1 až 5 min, 
10 min

Den/Noc Kamera je vybavena 
infračerveným filtrem 
s motorovým pohonem. 
Mechanický infračervený filtr lze 
v aplikacích se slabým nebo 
infračerveným osvětlením 
vyjmout pomocí konfiguračních 
nastavení. 

Dinion 2X, 

DinionXF LTC 0495,
LTC 0610,
FlexiDome 495,
FlexiDome 2X,
UnityDome DN VG4-162 a 
VG4-164, DN VG4-152 a 
VG4-154

Automatick
y

Automaticky, 
Barvy, Černobíle

Výchozí závěrka Funkce umožňuje nastavit 
vysokou rychlost závěrky, aby 
eliminovala rozmazání způsobené 
pohybem a zajišťovala detailní a 
čisté obrazy rychle se 
pohybujících objektů při 
dostatečném osvětlení. Pokud 
poklesne úroveň osvětlení a 
vyčerpají se všechny možnosti 
ostatních nastavení, obnoví se 
standardní nastavení rychlosti 
závěrky, aby byla zachována 
citlivost.

Řada G3A, řada ENV,
Dinion 2X

DinionXF,
FlexiDome, 
FlexiDome 2X,
Unity, řada UPH

1/60 1/60,
1/100,
1/120, 
1/250, 
1/500, 
1/1000, 
1/2000, 
1/5000, 
1/10000

Digitální 
transfokace

Aktivuje nebo deaktivuje 
schopnost zvětšit nebo zmenšit 
velikost obrazu.

Řada G3A, řada ENV, řada 
VG4

Zapnuto Zapnuto, 
Vypnuto

Poloha zobrazení Slouží k nastavení místa pro 
zobrazení značek na obrazovce. 

Řada G3A, řada ENV, řada 
VG4

0 0 až 16

Funkce Popis Zařízení Výchozí Možnosti
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Dig.videorek./
kodér IP

Zapnuto: Výstup z kamery je 
optimalizován pro připojení 
k digitálnímu videorekordéru 
nebo kodéru IP, aby byly 
kompenzovány metody 
komprese.
Vypnuto: Výstup z kamery je 
optimalizován pro připojení 
k analogovému systému 
(maticovému přepínači nebo 
monitoru).

Dinion 2X,
FlexiDome 2X

Vypnuto Zapnuto, 
Vypnuto

Dynamické 
potlačení šumu

Funkce měří šum (nežádoucí 
prvky obrazu) v obraze a 
automaticky jej omezuje.

Dinion 2X, DinionXF,
FlexiDome 2X,
Unity, řada UPH

Automatick
y

Automaticky, 
Vypnuto

Dynamický modul Vypnuto: Zajišťuje vypnutí všech 
automatických funkcí pro 
zobrazení detailů ve scéně a 
vylepšení obrazu (doporučeno 
pouze pro testování).
XF-DYN: Pro aplikace se slabým 
osvětlením (doprava atd.) je 
aktivováno dodatečné vnitřní 
zpracování.
2X-DYN: Funkce 2X-Dynamic je 
funkce XF-DYN doplněná o 
dvojitou expozici snímacího 
prvku. V nevlídných světelných 
podmínkách se kombinují 
obrazové body z jednotlivých 
expozic, aby byl poskytován 
podrobnější obraz (funkci 2X-DYN 
použijte, pokud není vyžadována 
inteligentní kompenzace 
protisvětla SmartBLC).
SmartBLC: Automaticky se určí 
okénko a váhový koeficient pro 
kompenzaci protisvětla BLC. 
Kamera tyto hodnoty dynamicky 
upravuje podle měnících se 
světelných podmínek. Tato 
funkce obsahuje všechny výhody 
funkce 2X-DYN.

Dinion 2X,
FlexiDome 2X

Vypnuto,
XF Dyn, 
2X-Dyn
(možnost 2X-DYN 
je k dispozici 
pouze u modelů 
LTC 0498),
SmartBLC

Změna filtru Aktivuje se při změnách filtru. DinionXF 

Polarita zaostření Umožňuje obrátit funkci tlačítka 
pro zaostření na řídicí jednotce.

Řada G3A, řada ENV, řada 
VG4

Normální Normální, 
Obrácená

Funkce Popis Zařízení Výchozí Možnosti
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Rychlost zaostření Slouží k ovládání rychlosti, 
s jakou automatické zaostřování 
znovu upraví nastavení, když se 
rozostří zaostřený obraz.

Řada G3A, řada ENV, řada 
VG4

2 1 až 8

Zmrazit snímek Zajišťuje uchování videosnímku 
z přednastavené polohy, zatímco 
se kamera přesouvá do další 
přednastavené polohy. Zmrazení 
obrazu se zruší, jakmile je 
dosažena nová scéna.

Řada VG4 Zapnuto Zapnuto, 
Vypnuto

Zisk G Umožňuje upravit zisk zelené 
složky pro optimalizaci bílého 
bodu.

DinionXF LTC 0485,
LTC 0610,
LTC 0495, 
LTC 0620, Unity, 
řada UPH

0 −50 až +50

Zisk Zvýšení napětí nebo výkonu, 
obvykle se vyjadřuje v dB.

Dinion 2X, DinionXF, 
FlexiDome 2X, Unity, 
řada UPH

AGC AGC, Pevný

Řízení zisku Funkce automaticky nastaví zisk 
na nejnižší možnou hodnotu, 
která je potřebná pro zachování 
kvalitního obrazu. 

Řada G3A, řada ENV,
řada VG4,
Dinion, FlexiDome

Zapnuto Zapnuto, 
Vypnuto

Přejít na záběr Slouží k přepnutí na 
předdefinovaný záběr.

Řada G3A, řada ENV 1 0 až 99

Vyhřívání Interní vyhřívání, které 
kompenzuje venkovní prostředí.

FlexiDome, 
FlexiDome 2X

Vypnuto Zapnuto, 
Vypnuto

Fáze řádkového 
kmitočtu

Umožňuje upravit posun fáze 
řádkového kmitočtu.

Dinion 2X, DinionXF, 
Dinion

0 −25 až 125

Nečinnost Určuje chování systému 
s kopulovým krytem, když je jeho 
ovládání neaktivní.
Zahrnuje možnosti:
Vypnuto: Možnost Vypnuto 
zvolte, pokud by měl systém 
s kopulovým krytem zůstat ve 
stejné poloze. 
Scéna 1: Možnost Scéna 1 zvolte, 
když by se měl systém 
s kopulovým krytem přesunout 
na scénu 1. 
Předchozí AUX: Možnost 
Předchozí AUX zvolte, když by 
měl systém s kopulovým krytem 
přejít do stavu určeného poslední 
hodnotou AUX.

Řada G3A, řada ENV, řada 
VG4

Vypnuto Vypnuto, 
Scéna 1, 
Předchozí AUX

Funkce Popis Zařízení Výchozí Možnosti
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Doba nečinnosti Umožňuje zvolit dobu, po kterou 
nesmí být systém s kopulovým 
krytem ovládán, aby se 
uskutečnila událost nastavená 
pro případ nečinnosti.  

Řada G3A, řada ENV, řada 
VG4

2 min 3 až 5 s, 10, 15, 
20, 25, 30, 40, 
50 s, 1 až 5 min, 
10 min

ID rámečku Umístí rámeček kolem ID kamery 
na výstupní obrazovce.

Dinion 2X, FlexiDome 2X Vypnuto Zapnuto, 
Vypnuto

Poloha ID Určuje polohu pro zobrazení 
názvu kamery (ID kamery).

DinionXF, řada UPH Vypnuto Vypnuto, Dole, 
Nahoře

Kontrast IR Umožňuje optimalizovat kontrast 
kamery.
Zahrnuje možnosti:
Zvýšený: Kamera optimalizuje 
kontrast v aplikacích s vysokými 
úrovněmi infračerveného 
osvětlení.
Normální: Kamera optimalizuje 
kontrast v černobílé aplikaci 
s osvětlením viditelným světlem.

Dinion 2X,

DinionXF LTC 0495,
LTC 0610,
FlexiDome 495, 
Flexidome 2X, 
UnityDome DN VG4-162 
a VG4-164, 
DN VG4-152 a 
VG4-154

Normální Zvýšený, 
Normální

Polarita clony Umožňuje obrátit funkci tlačítka 
pro nastavení clony na řídicí 
jednotce.

Řada G3A, řada ENV, řada 
VG4

Normální Normální, 
Obrácená

Rychlost clony Slouží k ovládání rychlosti, 
s jakou se upraví otvor clony 
podle osvětlení scény.

Řada G3A, řada ENV, řada 
VG4

5 1 až 10

Vstup Umožňuje zvolit typ 
poplachového vstupu.

Řada G3A, řada ENV Deaktivová
n

Deaktivován, 
N.O., N.C.

Vstup č. / Výstup 
č.

Umožňuje definovat typ fyzického 
vstupu nebo výstupu.

Řada VG4 1 1 až 4

Možnost vstupu / 
Možnost výstupu

Umožňuje definovat seznam 
poplachových vstupů nebo 
výstupů pro poplachové pravidlo.

Řada VG4 Žádná Poplachové 
vstupy 1–7, 
Poplachové 
výstupy 1–3, 
Poplachové relé, 
Zobrazení, Záběr, 
Žádný
Poznámka: 
Dostupné 
možnosti se liší 
podle 
konfigurace 
systému VG4.

V pochůzce Určuje, zda je scéna zahrnuta do 
přednastavené pochůzky.

Řada G3A, řada ENV, řada 
VG4

Ne Ano, Ne

Funkce Popis Zařízení Výchozí Možnosti
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Jazyk Slouží k nastavení jazyka pro 
zobrazení na obrazovce.

Řada G3A, řada ENV, 
řada VG4*,
Dinion 2X, FlexiDome 2X

Angličtina Angličtina, 
Francouzština, 
Španělština, 
Němčina, 
Portugalština, 
Polština, 
Italština*, 
Holandština*, 
Čeština, Ruština

Zpoždění síťového 
kmitočtu

Umožňuje upravit fázové 
zpoždění pro synchronizaci 
snímkového kmitočtu síťovým 
kmitočtem v rozsahu od 0° do 
359°.

Řada G3A, řada ENV, řada 
VG4

0 0 až 359°

Low Pressure 
(Nízký tlak)

Udává, zda je jednotka 
hermeticky uzavřená.

Řada VG4 s hermetickým 
krytem pro venkovní 
použití

Zapnuto Zapnuto

Adresa MAC Zobrazuje adresu MAC (je 
nastavena výrobcem a nelze ji 
změnit).

Dinion 2X, FlexiDome 2X žádné 
výchozí 
nastavení

žádný výběr

Aktivní maska Umožňuje zapnout nebo vypnout 
každou ze čtyř masek.

Dinion 2X, FlexiDome 2X Vypnuto Zapnuto, 
Vypnuto

Výběr masky Identifikuje jednu ze čtyř různých 
oblastí k maskování.

Dinion 2X, FlexiDome 2X 1 1, 2, 3, 4

Max. rychlost 
transfokace

Slouží k ovládání rychlosti 
transfokace.

Řada G3A, řada ENV, řada 
VG4

Nízká Nízká, Střední, 
Vysoká

Max. úroveň zisku Slouží k ovládání maximální 
hodnoty zisku, která může být 
dosažena při automatickém řízení 
zisku.

Řada G3A, řada ENV,
řada VG4,

Dinion 2X, DinionXF, 
FlexiDome 2X, Unity, 
řada UPH

6
6
20
20

1 až 6
1 až 6
0 až 30
0 až 28

ID režimu Název tvořený až 10 znaky. DinionXF, Dinion 2X, řada 
UPH

24 Hour 
(24 hodin)

Režim Poloha ID 
(Mode ID 
Position)

Identifikuje umístění štítku ID 
režimu na výstupní obrazovce.

Dinion 2X, FlexiDome 2X Vypnuto Vypnuto
Vlevo nahoře
Vpravo nahoře
Vpravo dole
Vlevo dole

Funkce Popis Zařízení Výchozí Možnosti
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Černobílý signál Umožňuje upravit synchronizační 
impulz barvy.
Zahrnuje možnosti:
Zapnuto: Generování 
synchronizačních impulzů barvy 
zůstane aktivní i po přepnutí 
kamery do černobílého režimu.
Vypnuto: Po přepnutí kamery do 
černobílého režimu se generování 
synchronizačních impulzů barvy 
ve videosignálu vypne.

DinionXF LTC 0495,
LTC 0610,
FlexiDome 495, 
UnityDome DN VG4-162
a VG4-164, 
DN VG4-152 a VG4-154

Vypnuto Zapnuto, 
Vypnuto

Pohyb Číselná hodnota udávající 
citlivost pro detekci pohybu 
kamerou v aktivní oblasti.

DinionXF 0 Žádná

Režim Noc Umožňuje nastavit použití filtru 
kamery.
Zahrnuje možnosti*:
Automaticky: Filtr se přepíná 
v závislosti na intenzitě osvětlení 
scény. 
Zapnuto: Zajišťuje odstranění 
infračerveného filtru, a tím 
umožňuje plnou citlivost na 
infračervenou část spektra. 
Vypnuto: Umožňuje, aby byl 
infračervený filtr k dispozici pro 
barevný režim.

Řada G3A, řada ENV,
řada VG4,
Dinion,
Unity

Automatick
y
Automatick
y
Automatick
y
Automatick
y

Vypnuto, 
Zapnuto, 
Automaticky
Vypnuto, 
Zapnuto, 
Automaticky
Vypnuto, 
Zapnuto, 
Automaticky
Vypnuto, 
Vynucený, 
Automaticky

Barvy v režimu Noc Funkce přepíná automatický 
infračervený filtr v černobílém 
režimu.

Řada G3A, řada ENV, řada 
VG4

Vypnuto Zapnuto, 
Vypnuto

Práh režimu Noc 
(IRE)

Umožňuje upravit úroveň, při 
které se kamera automaticky 
přepne do černobílého režimu.

Řada G3A, řada ENV, řada 
VG4

30 10 až 55

NightSense Aktivuje metodu zvýšení citlivosti 
barevných kamer Bosch 
s vysokým rozlišením o 9 dB 
(faktor 3) sloučením signálu 
barevného obrazu do jediného 
černobílého obrazu.

Řada UPH Automatick
y

Vypnuto, 
Vynucený, 
Automaticky

Funkce Popis Zařízení Výchozí Možnosti
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Úzkopásmová 
zádrž

Umožňuje zapnout nebo vypnout 
úzkopásmovou zádrž. 
Úzkopásmová zádrž může 
odstranit vzory označované jako 
moiré nebo nežádoucí barevné 
prvky, které jsou způsobeny 
svislými liniemi nebo objekty 
umístěnými v těsné blízkosti 
(např. svislými bezpečnostními 
mřížemi na oknech).

Dinion 2X, FlexiDome 2X Vypnuto Zapnuto, 
Vypnuto

Orientace Zajišťuje otočení obrazu o 
180 stupňů (ideální při 
připevnění kamery horní stranou 
dolů).

Řada VG4 Normální Normální, 
Obrácená

Zobrazení Text pro zobrazení poplachu na 
obrazovce (maximálně 16 znaků).

Řada G3A, řada ENV,

DinionXF, Dinion,
FlexiDome, Unity

Zapnuto Zapnuto, 
Vypnuto

Text popl. na 
obraz.

Text o 17 znacích, který se 
zobrazí na monitoru ve chvíli, kdy 
kamera spustí poplach detekce 
pohybu.

Dinion 2X, FlexiDome 2X žádné 
výchozí 
nastavení

DETEKOVÁN 
POHYB (MOTION 
DETECTED)

Jas zobrazení Umožňuje upravit jas pro 
zobrazení na obrazovce. 
Hodnota 0 odpovídá tmavému 
zobrazení, hodnota 10 světlému 
zobrazení.

Řada G3A, řada ENV, řada 
VG4

0 0 až 10

Zpětná vazba 
zobrazení

Dinion 2X, FlexiDome 2X,
řada UPH

Zapnuto Zapnuto, 
Vypnuto

Doba výstupu Umožňuje ovládat délku doby, po 
kterou je aktivováno výstupní 
relé.
Sleduje vstup: Poplachový výstup 
zůstane aktivován po stejnou 
dobu, po kterou bude aktivován 
poplachový vstup.
Blokovaný: Poplach zůstane 
aktivní, dokud jej operátor 
nezruší.

Řada G3A, řada ENV, řada 
VG4

Sleduje 
vstup 

Sleduje vstup, 1 
až 5 s, 10, 15, 
30 s, 1 až 5 min, 
10 min, 
Blokovaný

Heslo Umožňuje řídit přístup 
k zablokovaným nabídkám 
příkazů. 

Řada G3A, řada ENV, řada 
VG4

0000 (žádné)

Obrazec Umožňuje zvolit vzor pro všechny 
masky.

Dinion 2X, FlexiDome 2X Černá Černá, Šedá, 
Bílá, Šum

Funkce Popis Zařízení Výchozí Možnosti
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Špička – průměr Umožňuje upravit vyvážení mezi 
řízením špičkové a střední úrovně 
videosignálu. Při nastavení 
hodnoty 0 řídí kamera střední 
úroveň videosignálu, při 
nastavení hodnoty +15 řídí 
špičkovou úroveň videosignálu. 

Dinion 2X, 

DinionXF,
FlexiDome 2X,
Unity, řada UPH

0 −15 až +15

Inverze 
špičk.úr.bílé

Inverzi špičkové úrovně bílé 
použijte ke zmírnění oslnění 
z obrazovek CRT nebo displejů 
LCD. 
Funkci použijte v aplikacích 
automatického rozpoznávání 
registračních značek a snímání 
registračních značek k omezení 
oslňujícího světla předních 
světlometů. (Testováním na místě 
se přesvědčte, zda přináší 
aplikaci užitek a nerozptyluje 
operátory zabezpečovacího 
systému.)

Dinion 2X,
FlexiDome 2X

Vypnuto Zapnuto, 
Vypnuto

Předkompenzace Umožňuje zvýšit zesílení 
videosignálu, aby se 
kompenzovaly ztráty u dlouhých 
vedení kabelů.

Řada VG4 1 1 až 10

Priorita Funkce je k dispozici pouze pro 
automatické přepínání režimů 
Den a Noc. Čím vyšší hodnota pro 
níže uvedenou prioritu je zvolena, 
tím více se sníží mezní úroveň 
osvětlení.
Zahrnuje možnosti:
Barvy: Kamera poskytuje barevný 
obraz, dokud to dovoluje úroveň 
osvětlení.
Pohyb:Kamera potlačuje 
rozmazání obrazu způsobené 
pohybem, dokud to dovoluje 
úroveň osvětlení.

Dinion 2X, 

DinionXF LTC 0495,
LTC 0610,
FlexiDome 495, 
FlexiDome 2X, 
UnityDome DN VG4-162
a VG4-164, 
DN VG4-152 a 
VG4-154

Barvy Pohyb, Barvy

Stálá rychlost PTZ Umožňuje ovládat otáčení, 
naklánění a transfokaci se stálou 
rychlostí.

Řada G3A, řada ENV, řada 
VG4

4 1 až 15

Funkce Popis Zařízení Výchozí Možnosti
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Zisk R Umožňuje upravit zisk červené 
složky pro optimalizaci bílého 
bodu.

Dinion 2X,

DinionXF LTC 0485,
LTC 0610, LTC 0495,
LTC 0620, 
Dinion LTC 0435,
LTC 0455,
FlexiDome VF VDC-455 a 
XT VDC-455, 
FlexiDome 2X, Unity, 
řada UPH

0 −5 až +5

Sytost Umožňuje upravit sytost barev. 
Hodnota −15 vede k černobílému 
obrazu.

Dinion 2X, 

DinionXF LTC 0485,
LTC 0610, LTC 0495,
LTC 0620,
FlexiDome 2X, Unity, 
řada UPH

0 −15 až +5

Scéna č. Slouží k přepínání mezi scénami. Řada G3A, řada ENV, řada 
VG4

1 1 až 99

Sektor č. Slouží k přepínání mezi názvy 
sektorů.

Řada G3A, řada ENV, řada 
VG4

1 1 až 16

Vybrat Umožňuje zvolit spouštěcí 
událost pro poplachový výstup.

DinionXF VMD VMD, Vzdálený

Citlivost Určuje rozsah pohybu 
detekovaného v předdefinované 
oblasti, který je vyžadován 
k aktivaci poplachového výstupu. 

Dinion 0 0 až 100

Zvýšení citlivosti Kamera zvyšuje citlivost 
prodloužením doby integrace na 
snímacím prvku CCD. Zvýšení 
citlivosti slouží k omezení šumu 
v signálu a dosahuje se integrací 
signálu z určitého počtu po sobě 
následujících videosnímků.

DinionXF,
Unity, řada UPH

4× Vypnuto, 2×, 3×, 
4×, 5×, 6×, 7×, 8×, 
9×, 10×

Zvýšení citlivosti 
(Autom. zvýšení 
citlivosti)

Kamera zvyšuje citlivost 
prodloužením doby integrace na 
snímacím prvku CCD. Zvýšení 
citlivosti slouží k omezení šumu 
v signálu a dosahuje se integrací 
signálu z určitého počtu po sobě 
následujících videosnímků.

Dinion 2X,
FlexiDome 2X,
Řada VG4

4×
15×

15×, 10×, 9×, 8×, 
7,5×, 7×, 6×, 5×, 
4×, 3×, 2×, 
Vypnuto

Ostrost Umožňuje upravit ostrost obrazu. Řada G3A, řada ENV, řada 
VG4,
Dinion 2X, FlexiDome 2X

6
6

1 až 16

Úroveň ostrosti Umožňuje upravit ostrost obrazu. DinionXF,
Unity, řada UPH

0 −15 až +15

Funkce Popis Zařízení Výchozí Možnosti
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Zobrazit ID kamery Zobrazí ID kamery na monitoru. Dinion 2X, FlexiDome 2X Vypnuto Zapnuto, 
Vypnuto

Zobrazit test. 
obrazce

Zvolte požadovaný testovací 
obrazec, jenž vám pomůže při 
instalaci a hledání závad.

Dinion 2X, FlexiDome 2X Barevný 
pruh 100% 
(Color Bar 
100%),
UV rovina,
Pilovitý 2H 
(Sawtooth 2H),
11 odstínů šedé,
Šrafovaný,
Šachovnicový

Závěrka/AGC Umožňuje upravit rychlost 
elektronické závěrky (AES). 
Ovládá dobu, po kterou dopadá 
světlo na snímací prvek.
Zahrnuje možnosti*:
Automaticky: Umožňuje kameře 
automaticky nastavit rychlost 
závěrky. 
AES: Kamera zachová zvolenou 
rychlost závěrky, dokud to 
dovoluje úroveň osvětlení scény.
Bez blikání: Světelně ustálený 
režim zabraňuje rušení 
způsobenému světelnými zdroji 
(doporučen pro použití pouze 
s objektivy opatřenými video 
clonou nebo clonou DC).
Pevná: Umožňuje uživateli 
definovat rychlost závěrky.

Řada G3A, řada ENV,
řady VG4 300 a 500,
Dinion 2X, Dinion, 

DinionXF

FlexiDome,
FlexiDome 2X
Unity, řada UPH

1/60
1/60
AES
AES
Pevná
AES

Automaticky, 
60×, 30×, 15×, 
7,5×, 4×, 2×, 1/1, 
1/2, 1/4, 1/8, 
1/15, 1/30, 1/60, 
1/90, 1/100, 
1/125, 1/180, 
1/250, 1/350,
1/500, 1/1000, 
1/1500, 
1/2000, 
1/3000, 
1/4000, 
1/6000, 
1/10000, Pevná, 
AES, Bez blikání*

Režim závěrky Zapíná nebo vypíná automatické 
zvýšení citlivosti Auto SensUP.

Řada VG4 Autom. 
zvýšení 
citlivosti 
(řady 
VG4 300 a 
500)

Autom. zvýšení 
citlivosti, 
Vypnuto

Stabilizace Algoritmus, který prakticky 
potlačuje vliv chvění kamery ve 
směru vertikální i horizontální 
osy, a tím zajišťuje výjimečnou 
čistotu obrazu (viz také 
Stabilizace obrazu).

Řada G3A, řada ENV, řada 
VG4

Zapnuto Zapnuto, 
Vypnuto

Prodleva 
standardní 
pochůzky

Umožňuje změnit časovou 
prodlevu mezi přednastavenými 
záběry během obchůzky.

Řada VG4 5 s 3 až 5 s, 10, 15, 
20, 25, 30, 40, 
50 s, 1 až 5 min, 
10 min

Funkce Popis Zařízení Výchozí Možnosti
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Fáze dílčí nosné Umožňuje upravit posun 
pomocné nosné v krocích po 
1 stupni, pokud je zvolen 
synchronizační režim S externím 
zdrojem. Funkce je k dispozici 
pouze pro synchronizační režim 
S externím zdrojem.

Dinion 2X, DinionXF, 
Dinion

0 0 až 358

Úroveň přepnutí Umožňuje upravit úroveň, při 
které se kamera automaticky 
přepne do černobílého režimu.

Dinion 2X, 

DinionXF LTC 0495,
LTC 0610,
FlexiDome 495, 
FlexiDome 2X, 
UnityDome DN VG4-162 
a VG4-164, 
DN VG4-152 a 
VG4-154

0 −15 až 15

Synchronizační 
vstup

Elektronické impulzy, které jsou 
vkládány do videosignálu za 
účelem sestavení dat obrazu do 
správné polohy. 

Dinion 2X, DinionXF, 
řada UPH

Vysoká 
úroveň

Vysoká úroveň, 
75 ohmů

Synchronizační 
režim

Umožňuje zvolit metodu 
synchronizace pro kameru.
Zahrnuje možnosti:
Crystal (Krystal): Kamera je 
synchronizována interním 
krystalem (výchozí režim). 
Síťovým kmitočtem: Kamera je 
synchronizována střídavým 
napájením. Tento režim potlačuje 
ujíždění obrazu v systémech 
s více kamerami.

Řada G3A, řada ENV,
Řada VG4

DinionXF,
Dinion,
FlexiDome,
Unity

Interní Síťovým 
kmitočtem, 
Crystal - I 
(Krystal – I),
Interní, 
S externím 
zdrojem*

Synchronizace Umožňuje zvolit metodu 
synchronizace pro kameru.

Dinion 2X, DinionXF, 
Dinion, FlexiDome, Unity

0 Síťovým 
kmitočtem, 
Interní, 
S externím 
zdrojem, 
HV*

Ukazatel aktivity Ukazatel aktivity se nepřetržitě 
pohybuje, čímž ukazuje, že obraz 
je živý nebo je přehráván a není 
zastaven.

Dinion 2X, FlexiDome 2X Vypnuto Zapnuto, 
Vypnuto

Funkce Popis Zařízení Výchozí Možnosti
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Název Název scény tvořený až 16 znaky, 
který se zobrazuje, když se 
systém s kopulovým krytem 
přesune na příslušnou scénu (lze 
aktivovat nebo deaktivovat 
prostřednictvím funkce Zobrazení 
názvů).

Řada G3A, řada ENV, řada 
VG4

(prázdné 
pole)

(prázdné pole)

Zobrazení názvů Umožňuje ovládat způsob, jakým 
kamera zobrazuje na obrazovce 
názvy sektorů a scén. 
Zahrnuje možnosti:
Vypnuto: Na obrazovce se 
nezobrazí žádné názvy.
Zapnuto: Na obrazovce jsou vždy 
zobrazeny názvy.
Krátkodobě: Názvy se zobrazí na 
obrazovce na několik sekund a 
pak se skryjí (výchozí nastavení).

Řada G3A, řada ENV, řada 
VG4

Krátkodobě Zapnuto, 
Vypnuto, 
Krátkodobě

Prodleva pochůzky Umožňuje ovládat dobu, po 
kterou systém s kopulovým 
krytem čeká, než se přesune na 
další scénu.

Řada G3A, řada ENV, řada 
VG4

5 s 3 s až 10 min

Stopa Možnost pro poplachový vstup, 
která zajistí spuštění sledovacího 
zařízení, když je aktivován 
poplach.

Řada G3A, řada ENV Vypnuto Zapnuto, 
Vypnuto

Sledovací zařízení Automatizovaný systém sledování 
pohybu.

Řada G3A, řada ENV, řada 
VG4 500

Vypnuto Zapnuto, 
Vypnuto

Komunikace se 
sled. zařízením

Aktivuje nebo deaktivuje 
komunikaci mezi kamerou a 
sledovacím modulem.

Řada G3A, řada ENV Zapnuto Zapnuto, 
Vypnuto

Doba sledování Umožňuje ovládat délku doby, po 
kterou je aktivováno sledovací 
zařízení.
Sleduje vstup: Sledovací zařízení 
zůstane aktivováno po stejnou 
dobu, po kterou bude aktivován 
poplachový vstup.
Blokovaný: Sledovací zařízení 
zůstane zapnuto, dokud je 
operátor nevypne.

Řada G3A, řada ENV, Sleduje 
vstup

Sleduje vstup, 
1 s až 10 min,
Blokovaný

Přenést Možnost pro poplachový vstup, 
která umožňuje přenést 
poplachovou zprávu Bilinx do 
koncového zařízení.

Řada G3A, řada ENV Vypnuto Zapnuto, 
Vypnuto

Funkce Popis Zařízení Výchozí Možnosti
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*Modely a možnosti se mohou lišit v závislosti na produktu.

Spouštěcí událost Možnost pro poplachový výstup, 
která umožňuje zvolit vstup pro 
řízení poplachového výstupu.

Řada G3A, řada ENV (nezvolena) Vstup 1, Vstup 2, 
Vstup 3, Vstup 4

Fáze snímkového 
kmitočtu

Umožňuje upravit posun fáze 
snímkového kmitočtu.

Dinion 2X, DinionXF, 
FlexiDome, FlexiDome 2X, 
Unity

0 0 až 358

Režim VMD 
(Videodetekce 
pohybu)

Funkce porovnává aktuální obraz 
s referenčním obrazem a zjišťuje 
počet pixelů, které se mezi 
oběma obrazy změnily. Poplach 
je generován, pokud počet změn 
pixelů překročí uživatelem 
nakonfigurovanou prahovou 
hodnotu.

Dinion 2X, DinionXF

Dinion,
FlexiDome 2X, řada UPH

Vypnuto Zapnuto, 
Vypnuto, Tichý, 
Zobrazení

Oblast pro VMD Aktuální oblast je zobrazena 
s blikajícím levým horním rohem 
Blikající roh obrazu lze přesunout 
pomocí tlačítek se šipkami 
Nahoru, Dolů, Vlevo a Vpravo. 
Stisknutím tlačítka Nabídka/
Vybrat se blikající kurzor přesune 
do protějšího rohu, který lze nyní 
přesunout. Po opětovném 
stisknutí tlačítka Nabídka/Vybrat 
se oblast zmrazí a ukončí se 
nabídka oblastí.

Dinion 2X, FlexiDome 2X

Vyvážení bílé Funkce upravuje nastavení barev, 
aby byla zachována kvalita bílých 
oblastí v obraze. 

Řada G3A, řada ENV, řada 
VG4

Automatick
y

ATW, Uvnitř,
Venku, AWB 
Hold, Rozšířené

Unity, Dinion 2X, Dinion,
FlexiDome 2X, řada UPH

ATW ATW, 
AWB Hold, 
Manuální*

Rychlost vyvážení 
bílé

Umožňuje upravit rychlost 
regulační smyčky vyvážení bílé. 

Dinion 2X, FlexiDome 2X, 
řada UPH

Střední Vysoká, Střední, 
Nízká

Široký dynamický 
rozsah

Zapíná nebo vypíná funkci pro 
široký dynamický rozsah. 

Řady VG4 300 a 500 Vypnuto Zapnuto, 
Vypnuto

XF Dynamic Funkce zajišťuje optimální 
zachycení detailů současně 
v oblastech scény s vysokou i 
nízkou úrovní osvětlení, a tím 
maximalizuje informace viditelné 
v obraze.

DinionXF,
Unity, řada UPH

Střední Vypnuto, Nízká, 
Střední, Vysoká

Polarita 
transfokace

Umožňuje obrátit funkci tlačítka 
pro nastavení transfokace na 
řídicí jednotce.

Řada G3A, řada ENV, řada 
VG4

Normální Normální, 
Obrácená

Funkce Popis Zařízení Výchozí Možnosti



52 cs | Odstraňování potíží CTFID

F.01U.031.931 | 3.09 | 2009.10 Uživatelská příručka Bosch Security Systems, Inc.

6 Odstraňování potíží
Následující část poskytuje podrobné informace, které vám umožní potvrdit, zda aplikace 
Konfigurační nástroj pro zařízení pro snímání obrazu pracuje správně. 

6.1 Potvrzení systémového propojení mezi počítačem a zařízením
Konfigurační software po spuštění automaticky detekuje připojené zařízení a naváže s ním 
spojení. Po detekci připojeného zařízení se aktivuje se tlačítko Konfig. online. Do aplikace by 
se měla načíst nastavení tohoto zařízení. 
Potvrzení, že zařízení je připojeno k aplikaci v počítači:
1. Ověřte, zda pracujete v režimu online (tlačítko Konfig. online by mělo mít žluté pozadí).
2. Ověřte, zda ikona stavu připojení (je zobrazena v oblasti Zpětná vazba systému) 

signalizuje, že bylo provedeno připojení.
Pokud aplikace nedetekuje připojené zařízení:
1. Zkontrolujte zařízení, abyste se přesvědčili, zda pracuje správně.
2. Ověřte, zda nejsou uvolněny spoje mezi hardwarem konfiguračního nástroje a počítačem 

a hardwarem konfiguračního nástroje a zařízením. 
3. Ověřte, zda svítí zelený indikátor na hardwaru konfiguračního nástroje.
4. V případě potřeby odpojte hardware konfiguračního nástroje od počítače a znovu jej 

připojte.
5. Zkontrolujte textové pole Stav v části Zpětná vazba systému (spodní textové pole na 

hlavní obrazovce). Pokud je aplikace připojena k zařízení, zobrazí se zprávy potvrzující 
načtení.

Obrázek 6.1 Okno konfigurace online, textové pole Stav 

6.2 Chyba zařízení
Pokud se pokusíte otevřít soubor, který byl nakonfigurován pro odlišné zařízení, zobrazí se 
varovná zpráva. Klikněte na tlačítko OK a otevřete správně nakonfigurovaný soubor.

Obrázek 6.2 Chyba typu zařízení
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6.3 Zjištění verze
1. Verzi softwaru Konfigurační nástroj pro zařízení pro snímání obrazu můžete zjistit 

kliknutím na ikonu v levém horním rohu okna aplikace. 

Obrázek 6.3 Ikona softwaru Konfigurační nástroj pro zařízení pro snímání obrazu

2. Projděte nabídku a klikněte na příkaz About (O aplikaci).
Pokud je aktuální verze softwaru Konfigurační nástroj pro zařízení pro snímání obrazu 
například 3.08.00.01, zobrazí se v okně O aplikaci jako 3.08.

Obrázek 6.4 Okno O aplikaci
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7 Příkazy AUX klávesnice
Blokováno Funkční 

tlačítko
Číslo 
příkazu

Příkaz Popis Řada 

200

Řada 

300

Řada 

500i

G3A 
ENV

On/Off 1 Prohledávání v rozsahu 
360°

Automatické otáčení bez mezí • • • •

On/Off 2 Automatické otáčení Automatické otáčení v rozsahu 
mezí

• • • •

• On/Off 3 Řízení clony Zobrazuje nabídku (automatické, 
manuální)

• • • •

• On/Off 4 Zaostřování Zobrazuje nabídku (bodové, 
automatické, manuální)

• • • •

On/Off 7 Přehrát vlastní 
obchůzku 
z přednastavených 
poloh

Aktivace/deaktivace • •

On/Off 8 Přehrát obchůzku 
z přednastavených 
poloh

Aktivace/deaktivace • • • •

• On/Off 9 Režim nečinnosti Zobrazuje nabídku (vypnout, 
návrat na scénu 1, vyvolat 
předchozí příkaz PTZ)

• • • •

• On/Off 11 Upravit úroveň pro 
automatickou clonu

Zobrazuje nabídku Iris Level 
Adjustment (Úprava úrovně clony)

• • • •

On/Off 14 Nastavit rychlost 
automatického otáčení a 
prohledávání

On – zvyšuje rychlost
Off – snižuje rychlost nebo 
upravuje nastavení posuvníku

• • • •

On/Off 15 Nastavit prodlevu pro 
obchůzku 
z přednastavených 
poloh

On – prodlužuje prodlevu
Off – zkracuje prodlevu

• • • •

• On/Off 18 Aktivovat AutoPivot Aktivuje nebo deaktivuje funkci 
AutoPivot

• • • •

On/Off 20 Kompenzace protisvětla Kompenzace protisvětla • • • •

• On/Off 23 Elektronická závěrka Zobrazuje nabídku Shutter Speed 
(Rychlost závěrky)

• • • •

On/Off 24 Stabilizace Elektronická stabilizace • •

• On/Off 35 Režim vyvážení bílé Zobrazuje nabídku Vyvážení bílé • • • •

• On 40 Obnovit nastavení 
kamery

Obnovuje původní výchozí 
hodnoty všech nastavení

• • • •

• On/Off 41 Upravit fázi pro 
synchronizaci síťovým 
kmitočtem

On – prodlužuje zpoždění pro 
synchronizaci síťovým kmitočtem
Off – zkracuje zpoždění pro 
synchronizaci síťovým kmitočtem

• • • •

• On/Off 42 Synchronizační režim On – síťovým kmitočtem
Off – interní

• • • •
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• On/Off 43 Automatické ovládání 
zesílení

AGC – Zapnuto, Automaticky, Off • • • •

• On/Off 44 Ostrost Zobrazuje nabídku Ostrost • • • •

• On 46 Nabídka Pokročilé Zobrazuje hlavní nabídku 
Nastavení

• • • •

On 47 Zobrazit nastavení od 
výrobce

Zobrazuje výchozí nastavení pro 
všechny nabídky

• • • •

On/Off 50 Přehrávat A, nepřetržitě Aktivace/deaktivace • • •

On/Off 51 Přehrát A, jednou Aktivace/deaktivace • • •

On/Off 52 Přehrávat B, nepřetržitě Aktivace/deaktivace • • •

On/Off 53 Přehrát B, jednou Aktivace/deaktivace • • •

On/Off 56 Noční režim Vypnuto, zapnuto, automaticky 
(pouze modely Den/Noc)

• • • •

On/Off 57 Nastavení nočního 
režimu

Vypnuto, zapnuto, automaticky 
(pouze modely Den/Noc)

• • • •

• On/Off 58 Práh režimu Den/Noc On – nabídka (pouze kamery typu 
Den/Noc)

• • • •

• On/Off 60 Zobrazení na obrazovce On – aktivuje
Off – deaktivuje

• • • •

• On 61 Úprava zobrazení Umožňuje upravit zobrazení na 
obrazovce

• • • •

On 62 Název přednastavené 
polohy

Zobrazuje nabídku Pre-position 
Title (Název přednastavené 
polohy)

• • • •

• On 63 Název zóny Zobrazuje nabídku Zone Title 
(Název zóny)

• • • •

On 64 Stav poplachu Zobrazuje nabídku Alarm Status 
(Stav poplachu)

• • •

Off 65 Potvrzení poplachu Potvrzuje poplach nebo deaktivuje 
fyzické výstupy

• • •

On 66 Zobrazení verze 
softwaru

Zobrazuje číslo verze softwaru • • • •

On 72 Znovu inicializovat 
kameru

Provede funkce opětovné 
inicializace kamery a objektivu

• • • •

On/Off 78 Automatické sledování 
(AutoTrack)

Zapíná nebo vypíná automatické 
sledování

• •

• On 79 Výška kamery Zobrazuje nabídku Camera Height 
(Výška kamery)

• •

• On/Off 80 Blokování digitální 
transfokace

Zapíná nebo vypíná digitální 
transfokaci

• • •

On/Off 81 Fyzický výstup 1 On – aktivuje výstup
Off – deaktivuje výstup

• •

Blokováno Funkční 
tlačítko

Číslo 
příkazu

Příkaz Popis Řada 

200

Řada 

300

Řada 

500i

G3A 
ENV
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On/Off 82 Fyzický výstup 2 On – aktivuje výstup
Off – deaktivuje výstup

• •

On/Off 83 Fyzický výstup 3 On – aktivuje výstup
Off – deaktivuje výstup

• •

On/Off 84 Fyzický výstup 4 On – aktivuje výstup
Off – deaktivuje výstup

• •

• On/Off 86 Zatemňování sektorů Zobrazuje nabídku Sector 
Blanking (Zatemňování sektorů)

• • •

• On/Off 87 Maskování privátních 
zón

Zobrazuje nabídku Privacy 
Masking (Maskování privátních 
zón)

• • •

On/Off 90 Zablokovat/odblokovat 
příkazy

On – blokuje
Off – ruší blokování

• • • •

• On/Off 91 Polarita objektivu On – obrácená
Off – normální

• • • •

• On/Off 92 Polarita objektivu On – obrácená
Off – normální

• • • •

• On/Off 93 Polarita objektivu On – obrácená
Off – normální

• • • •

On/Off 100 Záznam A Aktivace/deaktivace • • •

On/Off 101 Záznam B Aktivace/deaktivace • • •

On 997 FastAddress, zobrazit Zobrazuje aktuální adresu • • • •

On 998 FastAddress, všechny 
jednotky

Umožňuje zobrazit a nastavit 
aktuální adresu

• • • •

On 999 FastAddress, systémy 
s kopulovými kryty bez 
adres

Umožňuje zobrazit a nastavit 
systémy AutoDome bez přiřazené 
adresy

• • • •

Set „1–99“ Programování 
přednastavených poloh

Set ## – programuje 
přednastavený záběr

1–
64

• • •

Shot „1–99“ Vyvolat přednastavenou 
polohu

Shot ## – vyvolává 
naprogramovanou 
přednastavenou polohu

1–
64

• • •

Set 100 Přednastavená poloha Zobrazuje nabídku Pre-position 
(Přednastavená poloha)

• • • •

Set/Shot 101 Levá mez pro 
automatické otáčení

Set – programuje levou mezní 
polohu
Shot – zobrazuje mezní polohu

• • • •

Set/Shot 102 Pravá mez pro 
automatické otáčení

Set – programuje pravou mezní 
polohu
Shot – zobrazuje mezní polohu

• • • •

Set 110 Výchozí poloha P/T 
podle výrobce

Set – provádí novou kalibraci 
výchozí polohy

• • • •

• Set 802 Upravit heslo Zobrazuje nabídku Edit Password 
(Upravit heslo)

• • •

Blokováno Funkční 
tlačítko

Číslo 
příkazu

Příkaz Popis Řada 

200

Řada 

300

Řada 

500i

G3A 
ENV
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• Set 899 Obnovit vše Obnoví původní výchozí hodnoty 
všech nastavení a vymaže veškerá 
uživatelem naprogramovaná 
nastavení

• • • •

Set 900 Upravit obchůzku 1 
(standardní)

Zobrazuje nabídku Standard Tour 
Scene (Scéna standardní 
obchůzky)

• •

Shot 900 Upravit obchůzku 2 
(vlastní)

Zobrazuje nabídku Custom Tour 
Scene (Scéna vlastní obchůzky)

• • • •

Set/Shot 901–
999

Přidat/odebrat 
přednastavený záběr 
obchůzky 1

Set ### – přidá přednastavenou 
polohu
Shot ### – odebere 
přednastavenou polohu

901
–
964

• • •

Blokováno Funkční 
tlačítko

Číslo 
příkazu

Příkaz Popis Řada 

200

Řada 

300

Řada 

500i

G3A 
ENV

Číslo příkazu Popis

142 Zobrazení hodnot ladění VLH

143 Zobrazení hodnot ladění WBH

144 Zobrazení hodnot ladění VLH/WBH

145 Tabulka barev

146 Pixely pro vyvážení bílé

POZNÁMKA! Ačkoliv je tlačítko AUX aktivní pro řady FlexiDome i Unity Dome, nejsou pro ně 
dostupné žádné doplňkové příkazy.
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