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1 Instalacja oprogramowania CTFID
Niniejszy rozdział zawiera instrukcje dotyczące instalacji aplikacji Narzędzie konfiguracyjne do 
urządzeń wizyjnych. Przed połączeniem komputera z kompatybilnym urządzeniem należy 
zainstalować oprogramowanie.

Instalacja oprogramowania 
1. Włożyć dołączoną do zestawu płytę CD do napędu CD-ROM. Jeśli Kreator instalacji nie 

uruchomi się automatycznie, otworzyć płytę CD w trybie ręcznym, klikając Start, 
Uruchom, Przeglądaj. Odszukać i otworzyć plik autorun.exe. Wyświetlone zostanie okno 
dialogowe, w którym należy wybrać jedną z następujących opcji: Install Configuration 
Tool, User Guide, View the Readme file lub Exit. 

Illustracja 1.1 Instalowanie Narzędzia konfiguracyjnego

2. Nacisnąć przycisk Install Configuration Tool, aby zainstalować oprogramowanie 
układowe. 

3. W kolejnym oknie dialogowym automatycznie wyświetlanym przez Kreatora instalacji 
Narzędzia konfiguracyjnego do urządzeń wizyjnych należy wybrać jeden z następujących 
języków: czeski, holenderski, angielski, francuski (standardowy), niemiecki, włoski, 
polski, portugalski (standardowy), hiszpański i rosyjski. 

Illustracja 1.2 Wybór języka



CTFID  Instalacja oprogramowania CTFID | pl 5

Bosch Security Systems, Inc. Instrukcja obsługi F.01U.141.545 | 3.09 | 2009.10

4. Wybrać język, a następnie kliknąć przycisk Dalej.

Illustracja 1.3 Rozpoczęcie konfiguracji Kreatora instalacji

5. Kliknąć przycisk Dalej, aby kontynuować lub przycisk Anuluj, aby przerwać instalację.

Illustracja 1.4 Potwierdzenie Umowy Licencyjnej

6. Kliknąć przycisk Tak, aby zaakceptować warunki Umowy Licencyjnej lub przycisk Nie, aby 
przerwać instalację.

Illustracja 1.5 Określenie folderu docelowego
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7. Aby zatwierdzić wybór domyślny, kliknąć przycisk Dalej. Aby zmienić katalog instalacyjny, 
kliknąć przycisk Przeglądaj i przejść do odpowiedniego katalogu. Następnie kliknąć 
przycisk Dalej.

Illustracja 1.6 Określenie nazwy katalogu programu

8. Kliknąć przycisk Dalej, aby zatwierdzić domyślną nazwę katalogu programu – Bosch 
Narzędzie konfiguracyjne do urządzeń wizyjnych – lub wpisać nową nazwę katalogu i 
kliknąć przycisk Dalej.

Illustracja 1.7 Kopiowanie plików



CTFID  Instalacja oprogramowania CTFID | pl 7

Bosch Security Systems, Inc. Instrukcja obsługi F.01U.141.545 | 3.09 | 2009.10

9. Kliknąć przycisk Dalej, aby rozpocząć kopiowanie plików do wskazanego katalogu lub 
kliknąć przycisk Anuluj, aby przerwać instalację.

Illustracja 1.8 Wybór opcji końcowych

10. Zaznaczyć odpowiednie pole(-a), a następnie kliknąć przycisk Dalej.

Illustracja 1.9 Zakończenie instalacji

11. Kliknąć przycisk Zakończ, aby zakończyć instalację. Jeśli zaznaczone zostaną 
odpowiednie pola wyboru, program CTFID zostanie uruchomiony a instrukcja obsługi i 
plik readme zostaną wyświetlone automatycznie.
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2 Połączenia
Oprogramowanie CTFID jest dostarczane z modułem interfejsu VP-USB, który można dołączyć 
do dowolnego portu USB obsługiwanego przez system operacyjny Windows®. Po wczytaniu 
oprogramowania CTFID interfejs komunikuje się za pośrednictwem sygnału wizyjnego z 
dowolną kamerą obsługującą protokół Bilinx lub z kamerą AutoDome.
Istnieją trzy (3) możliwe typy połączenia oprogramowania CTFID z urządzeniem wizyjnym. 
Dwa pierwsze (2) typy komunikują się poprzez kabel koncentryczny z użyciem protokołu 
Bilinx. Te dwa (2) typy wykorzystują połączenie z portem USB lub portem szeregowym COMM 
komputera PC. Trzeci typ to bezpośrednie połączenie RS-232 pomiędzy portem COMM 
komputera PC a urządzeniem wizyjnym (tylko dla kamer AutoDome).

2.1 Dołączanie modułu interfejsu VP-USB Narzędzia 
konfiguracyjnego
Zaleca się, aby oprogramowanie CTFID było zainstalowane przed dołączeniem modułu 
interfejsu do portu USB komputera. Dodatkowe informacje znajdują się w części 
Punkt 1 Instalacja oprogramowania CTFID, Strona 4. 
Jeśli wymagane jest uzyskanie podglądu obrazu z urządzenia wizyjnego, należy użyć monitora 
CCTV z wejściami przelotowymi lub rozgałęziacza typu T (nie jest dostarczany) 
przeznaczonego do kabla koncentrycznego i dołączyć drugi kabel koncentryczny do monitora 
CCTV. Należy upewnić się, czy monitor posiada automatyczne dopasowanie impedancyjne lub 
ustawioną niską impedancję. Zobacz Rysunek 2.1 jako przykład typowego połączenia z 
monitorem CCTV.

Illustracja 2.1 Dołączanie modułu interfejsu VP-USB Narzędzia konfiguracyjnego

Nr Opis
1 Typowa kamera AutoDome w wersji 5.10 lub wyższej, albo inne urządzenie wizyjne 

obsługujące protokół Bilinx
2 Komputer PC z zainstalowanym oprogramowaniem CTFID
3 Port USB
4 Adapter VP-USB
5 Złącze BNC typu „T”
6 Kabel koncentryczny dołączony do wejścia monitora
7 Typowy monitor CCTV
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Dołączanie modułu interfejsu VP-USB Narzędzia konfiguracyjnego do portu USB komputera 
1. Dołączyć kabel USB Narzędzia konfiguracyjnego do portu USB komputera. Drugi koniec 

kabla USB jest na stałe połączony z modułem sprzętowym. 
2. Podłączyć kabel koncentryczny do gniazda VP-USB i końcówki męskiej złącza BNC typu 

„T”.
3. Podłączyć kabel koncentryczny do wejścia monitora.
4. Podłączyć drugi koniec kabla koncentrycznego monitora do jednej z końcówek żeńskich 

złącza BNC typu „T”.
5. Podłączyć kabel koncentryczny do gniazda kamery i końcówki żeńskiej złącza BNC typu 

„T”.

2.2 Dołączanie modułu sprzętowego VP-RS2BLNX Narzędzia 
konfiguracyjnego
Zaleca się, aby oprogramowanie CTFID było zainstalowane przed dołączeniem modułu 
interfejsu do portu szeregowego komputera. Dodatkowe informacje znajdują się w części 
Punkt 1 Instalacja oprogramowania CTFID, Strona 4. 
Jeśli wymagane jest uzyskanie podglądu obrazu z urządzenia wizyjnego, należy użyć monitora 
CCTV. Dołączyć kabel koncentryczny podłączony do urządzenia wizyjnego do jednego ze złącz 
BNC modułu sprzętowego VP-RS2BLNX. Drugi kabel koncentryczny należy Dołączyć do 
drugiego złącza BNC i monitora CCTV. Należy upewnić się, czy monitor posiada automatyczne 
dopasowanie impedancyjne lub ustawioną niską impedancję. Zobacz Rysunek 2.3 jako 
przykład typowego połączenia z monitorem CCTV.

Illustracja 2.2 Złącza modułu sprzętowego VP-RS2BLNX

Nr Opis
1 Złącze szeregowe i złącze zasilania
2 Wybór trybu i prędkości transmisji
3 Złącza BNC, pasywne wyjście przelotowe, wysoka impedancja, poziom sygnału 

znamionowo 1 Vpp, maks. 2 Vpp
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Dołączanie modułu sprzętowego VP-RS2BLNX (Bilinx)

Illustracja 2.3 Dołączanie modułu sprzętowego VP-RS2BLNX Narzędzia konfiguracyjnego

Dołączanie modułu interfejsu VP-RS2BLNX Narzędzia konfiguracyjnego do komputera 
1. Styk 1 i styk 2 bloku zacisków są przeznaczone dla połączenia z zasilaczami 

zewnętrznymi, nie dołączonymi do zestawu. Zewnętrzne zasilacze powinny być typu 12-
28 VAC (50/60 Hz) lub 12-40 VDC (polaryzacja dowolna). Galwanicznie izolowane od 
sygnału wizyjnego, masy RS-232 i obudowy. 

2. Dołączyć kabel do bloku zacisków modułu interfejsu VP-RS2BLNX i portu szeregowego 
komputera. Poniższa tabela styków zawiera informacje, jak dokonać poprawnych 
połączeń.

Nr Opis
1 Typowa kamera AutoDome w wersji 5.10 lub wyższej, albo inne urządzenie wizyjne 

obsługujące protokół Bilinx
2 Wejście kabla koncentrycznego
3 Blok zacisków
4 VP-RS2BLNX
5 Komputer PC z zainstalowanym oprogramowaniem CTFID
6 RS-232
7 Zasilacz sieciowy (nie dołączony do zestawu)
8 Wyjście kabla koncentrycznego
9 Typowy monitor CCTV

UWAGA! Złącze szeregowe do konwertera interfejsu Bilinx powinno być zasilane 
samoograniczającym się źródłem zasilania o mocy mniejszej niż 15 VA. Między wejściem a 
wyjściem zapewniona jest wzmocniona izolacja dzięki transformatorowi zabezpieczającemu i 
odległościom na płytce drukowanej. USA/Kanada: konwerter złącze szeregowe/Bilinx to 
produkt przeznaczony do wykorzystania wewnątrz budynków. Należy go używać z zasilaczami 
klasy 2 UL.

UWAGA! Moduł interfejsu VP-RS2BLNX może pracować w trybie RS-232 lub RS-485.
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-lub-

Tabela 2.1 Wybór trybu i prędkości transmisji

3. Dołączyć kabel koncentryczny do urządzenia wizyjnego Bilinx i jednego ze złącz BNC 
modułu interfejsu VP-RS2BLNX.

4. Dołączyć drugi kabel koncentryczny do wyjścia przelotowego modułu interfejsu VP-
RS2BLNX i wejścia monitora CCTV.

2.3 Dołączanie kamery AutoDome RS-232 

Illustracja 2.4 Dołączanie kamery AutoDome RS-232 do komputera PC

Styk nr Opis
PC DB9

2 RxD
3 TxD
5 Masa

Blok zacisków VP-RS2BLNX
Styk 3 Masa
Styk 4 TxD
Styk 5 RxD

Styk nr Opis
Blok zacisków VP-RS2BLNX

Styk 6 Tx/Rx+ (B)
Styk 7 Tx/Rx- (A)
Styk 8 Nie dołączać
Styk 9 Nie dołączać
Styk 10 Masa

Mikroprzełącznik Opis
8 Wł.: RS-485, Wył.: RS-232
7 Prędkość transmisji RS-232 (Wł.: 4800, Wył.: 9600 bps)
7-1 Adres RS-485 (0 do 127)

Nr Opis
1 Kamera AutoDome serii 200, 300 i 500
2 Komputer PC z zainstalowanym oprogramowaniem CTFID
3 RS-232
4 Kabel koncentryczny dołączony do wejścia monitora
5 Typowy monitor CCTV
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Dołączanie kamery AutoDome do komputera PC 
1. Utworzyć kabel RS-232 korzystając z tabeli poniżej.

2. Dołączyć złącze DB9 do portu Com komputera PC.
3. Dołączyć złącze P105 do kamery AutoDome.
4. Użyć kabla koncentrycznego, aby połączyć wyjście wizyjne kamery AutoDome z 

monitorem CCTV.
5. Ustawić w odpowiedniej pozycji przełącznik suwakowy znajdujący się na płycie głównej 

kamery. Przesunąć przełącznik suwakowy w stronę głowicy kamery, w kierunku 
przeciwnym do diod LED. Patrz Rysunek 2.5.

Illustracja 2.5 RS-232

2.4 Dostęp do programu CTFID
Narzędzie CTFID wykorzystuje technologię Bilinx, która jest dwukierunkową metodą 
komunikacji realizowaną wraz z transmisją sygnału wizyjnego. Alternatywnie, dla połączenia 
szeregowego dostępny jest protokół BiCom, umożliwiający połączenie z urządzeniem poprzez 
interfejs szeregowy. 
Ustawienia kamery można zmieniać podczas połączenia z urządzeniem w trybie online. Tryb 
offline może być używany do pobierania i zapisywania danych, tak aby można było je 
modyfikować i przesyłać do tego samego lub innych podobnych urządzeń.

Styk nr Opis

PC DB9

2 RxD

3 TxD

5 Masa

P105 (AutoDome 200, 300, 500)

5 RxD

4 TxD

6 Masa
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Dostęp do programu CTFID 
1. Dwukrotnie kliknąć ikonę Narzędzie konfiguracyjne do urządzeń wizyjnych znajdującą 

się na pulpicie.
- lub -

Kliknąć przycisk Start systemu Windows i wybrać opcję Programy. Wybrać katalog 
Narzędzie konfiguracyjne do urządzeń wizyjnych. Następnie wybrać aplikację Narzędzie 
konfiguracyjne do urządzeń wizyjnych.

Illustracja 2.6 Uruchamianie aplikacji

2. Domyślnie, program automatycznie próbuje połączyć się z urządzeniem wizyjnym poprzez 
protokół Bilinx. Przez 20-30 sekund program wyświetla następujący komunikat:

Illustracja 2.7 Sprawdzanie urządzenia

3. Jeśli urządzenie zostanie wykryte, przejść do Rozdziału 4. Jeśli urządzenie nie zostanie 
wykryte w czasie 1 minuty lub jeśli użytkownik przerwie proces, klikając przycisk Anuluj, 
pojawia się okno wyboru alternatywnego inferfejsu lub pracy w trybie offline. 

Illustracja 2.8 Okno dialogowe alternatywnego interfejsu
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4. Aby wybrać alternatywny interfejs, należy zaznaczyć opcję Wybierz Alternatywny 
Interfejs, a następnie kliknąć przycisk Dalej (patrzRysunek 2.8, Strona 13). Następnie 
należy wybrać odpowiedni rodzaj interfejsu i przejść do kroku 5.
- lub -

Aby pracować w trybie offline, należy kliknąć opcję Wczytaj Konfigurację, a następnie 
kliknąć przycisk Dalej i przejść do Kroku 6.

Illustracja 2.9 Wybór interfejsu

5. Program próbuje wykryć urządzenie. Jeśli aplikacja wykryje urządzenie, otwarte zostaje 
okno Przegląd (patrz Rozdział 4). Jeśli urządzenia nie zostanie wykryte, wyświetlone 
zostanie okno Wczytaj Konfigurację. 

Illustracja 2.10 Okno Wczytaj konfigurację

6. Aby otworzyć istniejący plik konfiguracyjny, należy kliknąć opcję Plik Konfiguracyjny, a 
następnie kliknąć przycisk Dalej i przejść do Kroku 7.
- lub -

Aby utworzyć nowy plik konfiguracyjny, należy zaznaczyć opcję Szablon Urzadzenia, a 
następnie kliknąć przycisk Dalej i przejść do Kroku 8.

Illustracja 2.11 Okno dialogowe otwierania pliku
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7. Przejść do pliku konfiguracyjnego, a następnie kliknąć przycisk Otwórz. Przejdź do 
rozdziału 4.

Illustracja 2.12 Wybieranie urządzenia

8. Wybrać urządzenie, dla którego ma zostać utworzony nowy plik konfiguracyjny, 
podświetlając jego nazwę. Następnie wybrać standard sygnału, NTSC lub PAL, i kliknąć 
przycisk Dalej. Aplikacja otwiera okno Przegląd z domyślnymi ustawieniami dla 
wyświetlonego urządzenia.

9. Dokonać zmian szablonu i kliknąć przycisk Zapisz Konfigurację. Aplikacja otwiera okno 
dialogowe Zapisz jako.

10. Przejść do katalogu, w którym ma być zapisany plik konfiguracyjny.
11. Wprowadzić nazwę pliku konfiguracyjnego w polu Nazwa pliku.
12. Kliknąć przycisk Zapisz. Plik konfiguracyjny zostanie zapisany w podanym katalogu.
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3 Korzystanie z Narzędzia konfiguracyjnego
Okno główne narzędzia CTFID zawiera wszystkie opcje potrzebne do zmiany szablonu, 
skonfigurowania obrazu bieżącego, wyświetlania określonych informacji o urządzeniu, 
pobierania informacji, zmiany ustawień urządzenia i sterowania urządzeniem. Domyślnie, po 
uruchomieniu programu narzędzie CTFID otwiera okno Przegląd w centralnym obszarze 
roboczym. Główny ekran jest podzielony na cztery (4) segmenty, co przedstawiono na 
Rysunek 3.1.

Illustracja 3.1 Przegląd/okno główne

Nr 
segmentu

Opis Funkcja

1 Kolumna menu 
głównego 

Kolumna po lewej stronie stanowi menu główne, które 
zawiera przyciski Przegląd, Konf. Offline, Konf. Online, 
Klawiatura, Logs oraz Wyjście. 

2 Centralny obszar 
roboczy 

Cześć środkową stanowi centralny obszar roboczy, gdzie 
wyświetlane są informacje o urządzeniu oraz zapewniony 
jest dostęp do ustawień użytkownika.

3 Informacje 
systemowe

W dolnym segmencie znajdują się informacje systemowe, 
które zawierają m.in.informacje o typie urządzenia, 
alarmach, stanie połączenia oraz ruchu.

4 Kolumna operacji Kolumna operacji zawiera przyciski służące do tworzenia, 
zapisywania, przesyłania, pobierania, przywracania, 
drukowania, zmiany języka oraz dostępu do systemu 
Pomocy. 
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3.1 Przyciski menu głównego

Tabela 3.1 Przyciski menu głównego

3.1.1 Okno Przegląd
Okno Przegląd wyświetla ogólne informacje o urządzeniu, środowisku i stanie aplikacji. Dane 
obejmują informacje określone dla danego urządzenia (zobacz Rysunek 3.1).

Przycisk Opis

Otwiera okno Przegląd. Okno Przegląd wyświetla ogólne informacje o 
urządzeniu, środowisku i stanie aplikacji. Dane obejmują informacje określone 
dla danego urządzenia.

Otwiera okno trybu Offline. Okno trybu Offline umożliwia skonfigurowanie 
ustawień w nowym pliku konfiguracyjnym lub modyfikację ustawień w 
istniejącym pliku konfiguracyjnym. 
Uwaga: Oprogramowanie CTFID umożliwia jednoczesne otwarcie dwóch (2) 
plików: 
– Plik konfiguracyjny w trybie Online: zawiera bieżące ustawienia 

podłączonego urządzenia.
– Plik konfiguracyjny w trybie Offline: zawiera ustawienia zapisane w danym 

pliku konfiguracyjnym lub domyślne ustawienia urządzenia.

Otwiera okno trybu Online. Okno trybu Online wyświetla bieżące ustawienia 
urządzenia połączonego z programem Narzędzie konfiguracyjne. Zmiany ustawień 
dokonane w trybie Online są od razu widoczne w pracy urządzenia.

Otwiera okno Klawiatura Wirtualna. Klawiatura wirtualna kontroluje różne 
ustawienia, w zależności od typu urządzenia. W trybie Online, zmiana ustawień 
na tym ekranie powoduje automatycznie zmianę ustawień w urządzeniu.

Otwiera okno Logs. Okno Logs umożliwia pobieranie informacji diagnostycznych 
z podłączonego urządzenia. Pobrane informacje diagnostyczne mogą być 
zapisane w postaci pliku tekstowego. 
Uwaga: Przycisk Logs jest aktywny tylko w przypadku, gdy program CTFID jest 
połączony z kamerą AutoDome VG4. 

Wyjście z Narzędzia konfiguracyjnego do urządzeń wizyjnych.
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3.1.2 Okno trybu Offline
Okno trybu Offline umożliwia dokonanie ustawień w nowym pliku konfiguracyjnym lub zmian 
ustawień w istniejącym pliku konfiguracyjnym. Aby rozpocząć pobieranie i zapis danych, tak 
aby mogły być zmieniane i przesyłane do innych urządzeń, należy kliknąć przycisk Konf. 
Offline. 

Illustracja 3.2 Okno trybu Offline

Nadpisanie ustawień konfiguracyjnych
Podczas pracy z otwartym plikiem oraz próby otwarcia innego pliku w trybie Offline, pojawia 
się następujące okno dialogowe Informacja:

Illustracja 3.3 Okno dialogowe Informacja

Okno dialogowe Informacja zawiera następujące opcje:
– Kliknąć przycisk Tak, aby otworzyć okno dialogowe Zapisz jako. Wprowadzić nazwę pliku 

i zapisać.
– W przypadku kliknięcia przycisku Nie, zmiany w pliku nie zostaną zapisane. Otworzy się 

okno dialogowe Wczytaj konfigurację. Należy wybrać inny plik lub szablon urządzenia.
– Aby zamknąć okno dialogowe, kliknąć przycisk Anuluj.

UWAGA! Dostępne pozycje i drzewo ustawień są zależne od wybranego urządzenia. Aby 
uzyskać szczegółowe informacje o możliwych ustawieniach, patrz instrukcja instalacji dla 
wybranego urządzenia.
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3.1.3 Okno trybu Online
Okno trybu Online umożliwia przeglądanie bieżących ustawień urządzenia połączonego z 
Narzędziem konfiguracyjnym do urządzeń wizyjnych. W przypadku zmiany ustawień w trybie 
Online zmiany te są natychmiast przekazywane do urządzenia zdalnego. Aby uzyskać dostęp 
do okna trybu Online, należy kliknąć przycisk Konf. Online. 

Illustracja 3.4 Okno trybu Online

3.1.4 Okno Klawiatura wirtualna
Aby uzyskać dostęp do okna Klawiatura wirtualna, należy kliknąć przycisk Klawiatura. Okno 
Klawiatury wirtualnej umożliwia dostosowywanie ustawień. Jeśli do urządzenia podłączony 
jest monitor PC, możliwy jest podgląd efektów zmian. 

Obrót/Pochylenie kamery AutoDome VG4
Umieścić kursor na sterowniku obrotu/pochylenia kamery (zobacz #1 na ilustracji 
Rysunek 3.5), a następnie nacisnąć i przytrzymać lewy przycisk myszy. W przypadku 
urządzenia o zmiennej prędkości pracy, im dalej od środka sterownika jest umieszczony 
kursor, tym szybciej urządzenie będzie się wykonywało obrót/pochylenie. Dwukrotnie kliknąć 
lewym przyciskiem myszy, aby zablokować kursor na sterowniku. Od tej chwili ruch myszy 
wywoła ruch urządzenia. Pojedyncze kliknięcie lewego przycisku myszy odblokowuje kursor.

UWAGA! Dostępne pozycje i drzewo ustawień są zależne od wybranego urządzenia. Aby 
uzyskać szczegółowe informacje o możliwych ustawieniach, patrz instrukcja instalacji dla 
wybranego urządzenia.

UWAGA! Układ okna Klawiatura wirtualna różni się w zależności od modelu urządzenia. 
Opisana tutaj funkcjonalność może nie być dostępna we wszystkich urządzeniach.
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Illustracja 3.5 Okno Klawiatura wirtualna kamery AutoDome VG4

Nr Przycisk Opis
1 Obrót/Pochylenie Steruje ruchem urządzenia. 
2 AUX Otwiera okno dialogowe Polecenia AUX.
3 Ogniskowanie Rozszerza zakres ogniskowania kamery.
4 Ogniskowanie Zmniejsza zakres ogniskowania kamery.
5 Zoom Przybliża obraz obiektu.
6 Zoom Oddala obraz i rozszerza pole widzenia.
7 Przysłona Zwiększa zakres przysłony dla uzyskania lepszego naświetlenia.
8 Przysłona Zmniejsza zakres przysłony dla uzyskania lepszego naświetlenia.
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Klawiatura wirtualna Dinion
Umieścić kursor na przycisku Enter w sterowniku (zobacz #5 na ilustracji Rysunek 3.6), 
następnie kliknąć raz, aby otworzyć menu Mode; kliknąć raz, aby otworzyć podmenu. Kliknąć i 
przytrzymać przycisk, aby otworzyć menu Install; kliknąć raz, aby otworzyć podmenu. 

Illustracja 3.6 Okno Klawiatury wirtualnej Dinion 

3.1.5 Okno dialogowe Polecenia AUX
Po kliknięciu przycisku AUX, otwarte zostaje okno dialogowe Polecenia AUX. Okno dialogowe 
Polecenia AUX zaprojektowane zostało tak, aby naśladować klawiaturę sprzętową oraz 
umożliwia bezpośrednie wprowadzanie poleceń AUX (sterujących). 

Nr Przycisk Opis
1 Obrót/Pochylenie Przesuwa kursor do góry.
2 Obrót/Pochylenie Przesuwa kursor w prawo.
3 Obrót/Pochylenie Przesuwa kursor w dół.
4 Obrót/Pochylenie Przesuwa kursor w lewo.
5 Enter Otwiera menu i funkcje, podobnie jak przycisk Enter na 

standardowej klawiaturze.
6 AUX Otwiera okno dialogowe Polecenia AUX.
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Aby wprowadzić polecenie AUX: 
1. Wybrać przycisk radiowy rodzaju polecenia po lewej stronie.
2. Wprowadzić czterocyfrowy numer w polu Prepozycja nr (lub kliknąć cztery cyfry na 

klawiaturze numerycznej).
3. Kliknąć przycisk Enter. 

– Polecenie zostaje wysłane do urządzenia. Aby uzyskać listę poleceń klawiaturowych 
dla kamer AutoDome i Dinion, patrz Rozdział 8. 

– Mimo że przycisk AUX jest aktywny dla kamer serii FlexiDome i Unity Dome, 
polecenia dodatkowe nie są dla nich dostępne. 

– Przycisk AUX jest wyłączony dla modeli kamer Dinion Mid-Range (Dinion LTC 0355, 
Dinion LTC 0356, Dinion LTC 0435, Dinion LTC 0455, FlexiDome VF VDM-345, 
FlexiDome XT VDM-355, FlexiDome VF VDC-445, FlexiDome XT VDC-455).

Illustracja 3.7 Okno dialogowe Polecenia AUX

3.1.6 Okno Logs 
Aby uzyskać dostęp do okna Logs, należy kliknąć przycisk Logs. Okno Logs umożliwia 
pobieranie i przeglądanie diagnostycznych informacji zawartych w rejestrze podłączonego 
urządzenia. 

Nr Opis
1 Inicjuje ruch kamery do wybranego ujęcia. Ujęcie zostaje wybrane przez 

wprowadzenie czterocyfrowego numeru w polu Prepozycja nr.
2 Definiuje ujęcie.
3 Włącza dodatkową funkcję kamery.
4 Wyłącza dodatkową funkcję kamery.
5 Wyświetla wprowadzone numerycznie polecenia AUX.
6 Klawiatura numeryczna.

UWAGA! Okno Logs jest aktywne tylko w przypadku, gdy z programem CTFID połączona jest 
kamera AutoDome serii VG4. Opisana tutaj funkcjonalność może nie być dostępna we 
wszystkich urządzeniach.
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Illustracja 3.8 Okno Logs

Sposób pobierania i zapisywania informacji diagnostycznych zawartych w rejestrze 
urządzenia
1. Kliknąć przycisk Pobierz. 
2. Kliknąć przycisk Zapisz logi. Otwarte zostaje okno dialogowe Zapisz jako.

Illustracja 3.9 Okno dialogowe Zapisz jako

3. Przejść do katalogu, w którym ma być zapisany plik rejestru.
4. Wprowadzić nazwę pliku rejestru w polu Nazwa pliku.
5. Kliknąć przycisk Zapisz. Plik konfiguracyjny zostanie zapisany w podanym katalogu.
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3.2 Centralny obszar roboczy
W centralnym obszarze roboczym wyświetlane są okna menu głównego. Na przykład, po 
kliknięciu przycisku Konf. Offline, gdy wybrany został plik konfiguracyjny lub szablon 
urządzenia, wyświetlane jest dwuczęściowe okno. Drzewo ustawień oraz okna w głównym 
obszarze roboczym różnią się w zależności od wybranego urządzenia. Ustawienia są 
podzielone na różne grupy. Aby uzyskać szczegółowe informacje o możliwych ustawieniach, 
patrz instrukcja instalacji dla wybranego urządzenia. 

Illustracja 3.10 Konfiguracja Offline, drzewo ustawień i ustawienia urządzenia

3.3 Informacje systemowe
Obszar Informacje systemowe zawiera informacje o urządzeniu, alarmach i ruchu. Pole 
tekstowe stanu w trybie Online wyświetla szczegółowe informacje na temat podłączonego 
urządzenia. 

Illustracja 3.11 Informacje systemowe
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Nr Opis

1 Wskazuje nazwę urządzenia aktualnie połączonego w trybie Online.

2 Wskazuje standard sygnału wizyjnego urządzenia aktualnie połączonego w trybie 
Online.

3 Potwierdza, że urządzenie ustanowiło połączenie z Narzędziem konfiguracyjnym do 
urządzeń wizyjnych. 
Gdy urządzenie nie jest połączone, widoczny jest czerwony symbol X.  

4 Potwierdza, że program wyświetla ustawienia aktualnie podłączonego urządzenia. 
Jakiekolwiek zmiany dokonane w ustawieniach natychmiast wpływają na pracę 
urządzenia. Inne komunikaty to m.in.:
– Komunikat potwierdzenia: Kiedy użytkownik zmienia ustawienia urządzenia, 

zmiany są odnotowywane w tym polu. Jeśli nie pojawia się żaden komunikat, 
oznacza to, że urządzenie wizyjne nie odebrało informacji o zmianie.

– Komunikat o błędzie: Jeśli wystąpi problem w działaniu urządzenia, w polu 
stanu pojawi się komunikat o błędzie. Prawdopodobnymi przyczynami mogą 
być problemy z połączeniem lub niekompatybilność.

5 Wykrywa stan alarmowy podłączonego urządzenia (ikona zmienia kolor na 
czerwony). Należy kliknąć ikonę, aby potwierdzić alarm. Ikona zmienia wtedy kolor 
na domyślny szary. 
Uwaga: Gdy kamera AutoDome serii VG4 wykryje stan alarmowy, kolor ikony 
zmienia się na czerwony i pozostaje taki do momentu, aż stan alarmowy zostanie 
wyzerowany. W przypadku kamery serii VG4 nie jest możliwe potwierdzenie alarmu 
przez kliknięcie ikony.
Uwaga: Ikona alarmu jest wyświetlana zawsze, ale jej funkcjonalność może nie być 
dostępna dla wszystkich urządzeń. 

6 Wykrywa ruch podłączonego urządzenia (kolor ikony zmienia się na czerwony). 
Należy kliknąć ikonę, aby potwierdzić ruch. Wtedy ikona zmienia kolor na domyślny 
szary.
Uwaga: Ikona ruchu jest wyświetlana zawsze, ale jej funkcjonalność może nie być 
dostępna dla wszystkich urządzeń.
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3.4 Kolumna operacji

Tabela 3.2 Przyciski obsługi

Przycisk Opis

Tworzy nowy lub otwiera istniejący plik konfiguracyjny. Podczas pracy w trybie Online plik 
konfiguracyjny otwierany jest domyślnie w trybie Offline.

Zapisuje edytowany plik konfiguracyjny.

Przesyła otwarty plik konfiguracyjny do urządzenia wizyjnego. Przycisk Prześlij Konfigurację jest 
aktywny tylko w trybie Offline.

Pobiera plik konfiguracyjny z urządzenia wizyjnego do trybu Offline. 
Uwaga: W przypadku kliknięcia tego przycisku podczas pracy w trybie Offline i braku połączenia z 
urządzeniem, pojawia się następujący komunikat: Aktualnie nie jest dołączone kompatybilne 
urządzenie.

Przesyła aktualizację oprogramowania układowego bezpośrednio do urządzenia wizyjnego. Uwaga: 
Funkcja nie jest dostępna dla następujących modeli: Dinion LTC 0355, Dinion LTC 0356, Dinion LTC 
0435, Dinion LTC 0455, FlexiDome VF serii VDM-345, FlexiDome XT serii VDM-355, FlexiDome VF serii 
VDC-445, FlexiDome XT serii VDC-455.

Przywraca w urządzeniu wszystkie domyślne ustawienia fabryczne. Następnie Narzędzie 
konfiguracyjne do urządzeń wizyjnych pobiera z urządzenia wszystkie ustawienia.
Uwaga: Wyżej opisana funkcjonalność jest dostępna tylko w przypadku, gdy do Narzędzia 
konfiguracyjnego do urządzeń wizyjnych podłączona jest kamera AutoDome serii VG4.

Drukuje ustawienia konfiguracji offline podczas pracy w trybie Offline.

Przenosi bieżące ustawienia offline lub online z jednej kamery AutoDome do innej kamery AutoDome. 

Automatycznie zaznacza wszystkie pola wyboru i przesyła wszystkie zmiany do urządzenia (opcja 
dostępna tylko podczas pracy w trybie Offline).
Aby przesłać tylko niektóre nastawy urządzenia, należy kliknąć odpowiednie pola wyboru. 
Zaznaczenie pól wyboru precyzuje, które zmiany nastaw mają być przesłane do urządzenia. Jest to 
bardzo pomocne, jeśli zmienione mają zostać tylko niektóre nastawy. Przesłanie wszystkich nastaw 
może być dość długą operacją.
– Aby przesłać wszystkie nastawy, należy kliknąć przycisk Zaznacz Wszystkie; automatycznie 

zostaną zaznaczone wszystkie pola wyboru. Przycisk zmienia swój opis na Odznacz wszystkie. 
– Aby usunąć zaznaczenia, należy kliknąć przycisk Odznacz Wszystkie.

Zmienia język wyświetlany w oprogramowaniu Narzędzie konfiguracyjne do urządzeń wizyjnych. 
Uwaga: Aby została dokonana zmiana języka programu, aplikacja musi być uruchomiona ponownie.

Zapewnia dostęp do systemu Pomocy ekranowej aplikacji Narzędzie konfiguracyjne.
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4 Ustawienia konfiguracyjne
Przyciski konfiguracyjne umożliwiają przesyłanie oraz pobieranie zmian nastaw urządzenia. 
Bardziej wydajne jest pobieranie/przesyłanie tylko tych nastaw, które były zmieniane.

4.1 Pobieranie ustawień konfiguracyjnych
1. Kliknąć przycisk Konf. Offline lub przycisk Konf. Online. W centralnym obszarze 

roboczym otwarte zostaje okno  Konfiguracja Offline lub Konfiguracja Online.

Illustracja 4.1 Okno Konfiguracja Offline

2. Kliknąć przycisk Zaznacz Wszystkie lub zaznaczyć odpowiednie pola wyboru dla 
pojedynczych ustawień. Jeśli przed zaznaczeniem pól wyboru zostanie naciśnięty 
przycisk Pobierz Konfigurację, pojawi się komunikat o błędzie.

3. Kliknąć przycisk Pobierz Konfigurację. Ustawienia urządzenia są automatycznie 
pobierane do aplikacji i wyświetlane w oknie Konfiguracja Offline. 
Ta operacja może trwać dość długo. Na dole okna wyświetlany jest pasek postępu, 
wskazujący stan operacji.

Illustracja 4.2 Pasek postępu

4. Program CTFID wyświetla komunikat potwierdzenia.
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4.2 Przesyłanie/pobieranie określonych zmian ustawień
1. W trybie Offline należy otworzyć plik konfiguracyjny zawierający bieżące ustawienia 

urządzenia. 

Illustracja 4.3 Przesyłanie i pobieranie określonych zmian

2. Przejść do ustawienia lub ustawień, które mają zostać zmienione. Na przykład, aby 
zmienić ustawienie Maks. Poziom Wzmocn. dla kamery AutoDome Security, należy 
przejść do okna Konfiguracja Offline, Camera Grupa Ustawień 1.

3. Przesunąć suwak Maks. poziom wzmocn. z pozycji od 2 do 6.
4. Kliknąć pole(-a) wyboru w kolumnie Wybierz.
5. Kliknąć przycisk Prześlij lub Pobierz konfigurację. 

Zostanie otwarte okno dialogowe potwierdzenia, w którym należy zdecydować, czy 
wybrane ustawienia pliku konfiguracyjnego offline mają zostać zastąpione określonymi 
bieżącymi ustawieniami urządzenia. Przesyłane lub pobierane są tylko wybrane 
ustawienia. 

6. Kliknąć Tak, aby rozpocząć przesyłanie lub pobieranie ustawień. Ponieważ w zależności 
od liczby dokonanych zmian konfiguracyjnych, może być to dość długa operacja, na dole 
okna wyświetlany jest pasek postępu wskazujący stan postępu operacji (zobacz 
Rysunek 4.2). 

7. Wyświetlony zostaje komunikat potwierdzenia.

UWAGA! W przypadku, gdy użytkownik nie posiada takiego pliku, należy ustanowić połączenie 
z urządzeniem w trybie Online. Podczas połączenia bieżące ustawienia urządzenia są 
pobierane automatycznie. Kliknąć przycisk Zapisz, aby wyświetlić okno dialogowe Zapisz jako. 
Przejść do katalogu, w którym plik ma zostać zapisany. Wprowadzić nazwę pliku i kliknąć 
przycisk OK. W trybie Offline otworzyć zapisany plik konfiguracyjny.
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4.3 Zmiana istniejącego pliku konfiguracyjnego
1. Otworzyć plik konfiguracyjny.
2. Przejść do okna zawierającego ustawienie(-a), które mają zostać zmienione. 

Illustracja 4.4 Okno drzewa ustawień

3. Kliknąć przycisk Zapisz Konfigurację.

4.4 Przesyłanie do urządzenia wszystkich ustawień 
konfiguracyjnych
1. W trybie Offline utworzyć nowy plik konfiguracyjny lub otworzyć plik konfiguracyjny 

zawierający ustawienia, które mają zostać przesłane.
2. Kliknąć przycisk Zaznacz Wszystkie. Zaznaczone zostają wszystkie pola wyboru.
3. Kliknąć przycisk Prześlij Konfigurację. 

Zostanie otwarte okno dialogowe potwierdzenia, w którym należy potwierdzić, że chcemy 
zastąpić bieżące ustawienia pliku konfiguracyjnego ustawieniami pliku konfiguracyjnego 
offline.

4. Kliknąć Tak, aby rozpocząć przesyłanie ustawień. Ze względu na liczbę dokonanych zmian 
konfiguracyjnych na dole okna wyświetlany jest pasek postępu wskazujący stan postępu 
operacji. 

Illustracja 4.5 Pasek postępu

5. Program CTFID wyświetla komunikat potwierdzenia. 

UWAGA! W przypadku wielu urządzeń, które wymagają tych samych zmian ustawień, można 
przełączać się z jednego urządzenia do drugiego, pozostawiając otwarty program oraz 
przesyłając lub pobierając te same zaznaczone ustawienia z pliku konfiguracyjnego w trybie 
Offline. Zaznaczone pola wyboru NIE są zapisywane podczas zapisywania i zamykania pliku 
konfiguracyjnego.
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4.5 Przenoszenie ustawień konfiguracyjnych
Funkcja Migracja umożliwia operatorowi pobranie ustawień konfiguracyjnych z jednej kamery 
AutoDome i następnie ich przesłanie do innej kamery AutoDome. Funkcja ta zapewnia, że 
ustawienia każdej kamery AutoDome pracującej w systemie dozorowym są skonfigurowane w 
ten sam sposób. 
Program CTFID zapisuje pobrane ustawienia w pliku konfiguracyjnym (.ctm) w komputerze 
operatora. Aby przesłać ustawienia zapisane w pliku .ctm, operator powinien połączyć inną 
kamerę AutoDome z komputerem, w którym zainstalowany jest program CTFID oraz który 
posiada dostęp do pliku konfiguracyjnego. Następnie należy użyć narzędzia Migration upload, 
aby skopiować ustawienia pliku konfiguracyjnego do kamery AutoDome.
Uwaga: Funkcja migracji jest dostępna wyłącznie w przypadku przesyłania ustawień między 
kamerami AutoDome. W przypadku próby przenoszenia ustawień między kamerą AutoDome a 
innym urządzeniem wizyjnym lub między dwoma urządzeniami wizyjnymi innymi niż kamera 
AutoDome, program CTFID wyświetla komunikat informujący, że urządzenia wizyjne są 
niekompatybilne.
1. Połączyć kamerę AutoDome z komputerem, w którym jest zainstalowane 

oprogramowanie CTFID.
Upewnić się, że możliwe jest połączenie tego komputera z kamerą AutoDome w celu 
przesłania do niej ustawień konfiguracyjnych.

2. Uruchomić program CTFID w komputerze, który można połączyć z innymi kamerami 
AutoDome.

3. Skonfigurować ustawienia offline lub online dla kamery AutoDome przy użyciu ekranu 
głównego programu CTFID.

4. Kliknąć przycisk Migracja.

Illustracja 4.6 Okno Migracja

5. Wybrać przycisk radiowy Pobierz ,a następnie kliknąć przycisk OK. 
Program CTFID gromadzi parametry dla każdego ustawienia kamery AutoDome, a 
następnie otwiera okno dialogowe Zapisz jako.

Illustracja 4.7 Okno dialogowe Migracja Zapisz jako
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6. Przejść do katalogu, w którym ma być zapisany plik konfiguracyjny (.ctm).
7. Wprowadzić nazwę pliku w polu Nazwa pliku i kliknąć przycisk Zapisz. 

Następuje powrót do głównego ekranu programu CTFID.

8. Odłączyć kamerę AutoDome od komputera.
9. Połączyć z komputerem kamerę AutoDome, do której mają zostać przesłane ustawienia.
10. Uruchomić program CTFID i upewnić się, że Narzędzie konfiguracyjne jest połączone z 

kamerą AutoDome.
11. Kliknąć przycisk Migracja i wybrać przycisk radiowy Prześlij.

Illustracja 4.8 Okno Migracja

12. Kliknąć przycisk OK.
Program CTFID otwiera okno dialogowe Otwórz.

Illustracja 4.9 Okno dialogowe Migracja Otwórz

13. Przejść do katalogu, w którym zapisany jest plik konfiguracyjny, a następnie zaznaczyć 
plik (.ctm) i kliknąć przycisk Otwórz.
Program CTFID rozpoczyna przesyłanie ustawień zapisanych w pliku konfiguracyjnym do 
kamery AutoDome.
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4.6 Pobieranie informacji diagnostycznych zapisanych w rejestrze 
urządzenia
Okno Logs umożliwia pobieranie i przeglądanie diagnostycznych informacji zawartych w 
rejestrze podłączonego urządzenia. 
1. Kliknąć przycisk Logs. 

Illustracja 4.10 Okno Logs, pobieranie informacji diagnostycznych zapisanych w rejestrze.

2. Kliknąć przycisk Pobierz. 
3. Kliknąć przycisk Zapisz logi.

UWAGA! Okno Logs jest aktywne tylko w przypadku, gdy do Narzędzia konfiguracyjnego do 
urządzeń wizyjnych podłączona jest kamera AutoDome serii VG4. Opisana tutaj 
funkcjonalność może nie być dostępna we wszystkich urządzeniach.
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4.7 Przesyłanie oprogramowania układowego do urządzenia
Aby przesłać do urządzenia oprogramowanie układowe, należy pobrać aktualizację ze strony 
internetowej boschsecurity.com lub skontaktować się z działem obsługi technicznej firmy, aby 
uzyskać informacje, jak otrzymać płytę CD-ROM. 
1. Kliknąć przycisk Prześlij Oprogr. Układowe. 

Illustracja 4.11 Okno dialogowe Otwórz plik

2. Przejść do katalogu, w którym zapisany jest plik .img.
3. Dwukrotnie kliknąć plik .img, aby przeprowadzić aktualizację. Proces usuwa istniejące 

oprogramowanie układowe i zapisuje w urządzeniu nowe oprogramowanie układowe.

4.8 Przesyłanie oprogramowania układowego do kamery 
AutoDome serii VG4
Aby przesłać do urządzenia oprogramowanie układowe, należy pobrać aktualizację ze strony 
internetowej boschsecurity.com lub skontaktować się z działem obsługi technicznej firmy, aby 
uzyskać informacje, jak otrzymać płytę CD-ROM. Patrz Podręcznik aktualizacji oprogramowania 
układowego VG4, aby uzyskać dalsze informacje na temat aktualizacji oprogramowania dla 
kamery AutoDome serii VG4 przy pomocy narzędzia CTFID.
1. Kliknąć przycisk Prześlij Oprogr. Układowe. 

Illustracja 4.12 Okno dialogowe Service Pack



34 pl | Ustawienia konfiguracyjne CTFID

F.01U.141.545 | 3.09 | 2009.10 Instrukcja obsługi Bosch Security Systems, Inc.

2. Przejść do katalogu Service Pack.
3. Kliknąć przycisk Wybierz. 

Illustracja 4.13 Okno dialogowe wyboru oprogramowania układowego do przesłania

4. Wybrać subkomponenty, które mają zostać zaktualizowane.
5. Kliknąć przycisk Prześlij Oprogr. Układowe. Proces usuwa istniejące oprogramowanie 

układowe i zapisuje w urządzeniu nowe oprogramowanie układowe.
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5 Opcje Drzewa ustawień
Opcje dostępne w drzewie ustawień różnią się w zależności od wybranego urządzenia. 
Dostępne funkcje są przedstawione w tabeli poniżej.

Funkcja Opis Urządzenie Domyślnie Opcje

Reakcja Umożliwia wybór trybu pracy, gdy 
włączony jest alarm.

DinionXF Brak Brak, Tryb 1, Tryb 
2, Tryb 3

Aktywny Kontroluje sposób aktywowania 
wejścia alarmowego. 
Dostępne opcje:
Brak: Niedostępny
Wysoki: Alarm jest włączany, gdy 
próg poziomu logicznego jest 
wysoki.
Niski: Alarm jest włączany, gdy 
próg poziomu logicznego jest 
niski.

DinionXF Brak Brak, Wysoki, 
Niski

Adres Umożliwia sterowanie 
odpowiednią kamerą za 
pośrednictwem adresu 
numerycznego w systemie 
sterowania. Adres może być 
ustawiony lokalnie za pomocą 
transmisji Bilinx i aplikacji 
Narzędzie konfiguracyjne do 
urządzeń wizyjnych (CTFID) lub 
zdalnie za pomocą funkcji Fast 
Address (patrz Szybkie 
adresowanie).

Seria G3A, seria ENV, 
seria VG4

0000 (brak)

Działanie 
alarmowe

Wybór trybu pracy kamery po 
uaktywnieniu wejścia 
alarmowego.

Dinion 2X Brak Brak, Tryb 1, Tryb 
2, Tryb 3, Tryb 4, 
Tryb 5, Tryb 6, 
Mono

Wejście alarmowe Wyzwala alarm, gdy zmienia się 
stan wejścia alarmowego.
Dostępne opcje:
N.O. (normalnie rozwarte, styki 
beznapięciowe)
N.C. (normalnie zwarte, styki 
beznapięciowe)
N.C.S. (styki nadzorowane 
normalnie zwarte, dostępne tylko 
dla wejścia alarmowego 1 i 2)
N.O.S. (styki nadzorowane 
normalnie rozwarte, dostępne 
tylko dla wejścia alarmowego 1 i 
2).

Seria VG4 N.O. N.O., N.C., 
N.C.S., N.O.S.
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Wejścia alarmowe Wybierz Brak, aby wyłączyć 
wejście alarmowe. Wybierz opcję 
akt p. wysoki lub akt p. niski dla 
złącza wejścia alarmowego.

Dinion 2X, seria UPH Brak Brak, Wysoki, 
Niski, Tryb 1, 
Tryb 2, Tryb 3

Wyjscie alarm. Wizyjna detekcja ruchu: zwarcie 
wyjścia przekaźnikowego w 
przypadku alarmu WDR.
Urządzenie zewnętrzne: 
udostępnianie wyjścia 
przekaźnikowego na potrzeby 
urządzeń komunikacji zdalnej.
Tryb nocny aktywny: zwarcie 
wyjścia przekaźnikowego 
podczas pracy kamery w trybie 
monochromatycznym.
Przełączanie filtra: zwarcie 
wyjścia przekaźnikowego tuż 
przed ruchem filtra podczerwieni 
i otwarcie po ustabilizowaniu 
poziomu sygnału wizyjnego (od 2 
do 3 sekund).

Dinion 2X, seria UPH Wizyjna 
detekcja 
ruchu

Urządzenie 
zewnętrzne, 
Wizyjna detekcja 
ruchu, Tryb Mono 
aktywny, 
Przełączanie 
filtra IR, 
Przekaźnik

Poziom ALC 
(Automatic Light 
Control)

Automatycznie dostosowuje 
kamerę w zależności od poziomu 
oświetlenia w monitorowanym 
miejscu.

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

0 -15 ÷ +15

Prędkość ALC 
(Automatic Light 
Control)

Steruje prędkością działania 
automatycznej przysłony.

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

Średnia Szybko
Średnia
Powoli

Wybór obszaru Umożliwia wybór ćwiartki obrazu 
do edycji.

DinionXF, seria UPH 1 1 do 4

Stan obszaru Aktywnie monitoruje ruch w 
zdefiniowanym obszarze.

DinionXF, seria UPH Wł Wł, Wył

Automatyczna 
prędkość 
transmisji

Aktywacja funkcji Automatycznej 
prędkości transmisji.

Seria VG4 Wł Wł, Wył

Auto poziom 
czerni

Zwiększa poziom sygnału 
wizyjnego w celu uzyskania 
pełnej amplitudy, nawet jeśli 
kontrast sceny jest mniejszy niż 
pełny zakres (np. odblaski, 
zadymienie, mgła itp.). 
Najciemniejsza część obrazu jest 
ustawiona na kolor czarny, 
natomiast najjaśniejsza część na 
kolor biały, co powoduje 
zwiększenie kontrastu.

DinionXF

Dinion
FlexiDome 2X
FlexiDome
Unity
Seria UPH

Wł Wł, Wył

Funkcja Opis Urządzenie Domyślnie Opcje
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Auto Focus W sposób ciągły automatycznie 
reguluje ogniskowanie obiektywu 
w celu uzyskania ostrego obrazu.
Dostępne opcje:
Na punkt: automatycznie 
dostosowuje ostrość do 
centralnego punktu obrazu. 
Stały: automatycznie 
dostosowuje ostrość do całego 
obrazu. 
Ręczny: wyłącza automatyczną 
regulację ostrości i umożliwia 
ręczne ustawienie ostrości.

Seria G3A, seria ENV, 
seria VG4

Ręczny Na punkt, 
Stały, Ręczny

Auto Iris Automatycznie reguluje stopień 
otwarcia przysłony w celu 
prawidłowego oświetlenia 
przetwornika kamery. Ten typ 
obiektywu jest zalecany w 
przypadku słabego lub 
zmiennego oświetlenia.
Dostępne opcje:
Stała: ustawia dla funkcji 
automatycznej przysłony stałą 
wartość. 
Ręczna: wyłącza funkcję 
automatycznej przysłony i 
umożliwia jej ręczną regulację.

Seria G3A, seria ENV, 
seria VG4

Stała Stała, Ręczna

Poziom Auto Iris Zwiększa lub zmniejsza 
jaskrawość w zależności od 
oświetlenia.

Seria G3A, seria ENV, 
seria VG4

8 1 do 15

Prędkość auto 
obrotu

Obraca kamerę w sposób ciągły z 
wyznaczoną prędkością między 
prawym i lewym ograniczeniem.

Seria G3A, seria ENV, 
seria VG4

30 1 do 60

Automatyczne 
odwracanie

Pochyla kamerę w płaszczyźnie 
pionowej, gdy jest ona obracana, 
w celu zachowania prawidłowej 
orientacji obrazu. 

Seria G3A, seria ENV, 
seria VG4

Wł Wł, Wył

Auto SensUP Max 
(Auto SensUP 
maks.):

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

Seria VG4 15x 2x, 4x, 7,5x, 15x

AUX Powoduje wyświetlenie pola 
dialogowego Polecenie Aux, za 
pomocą którego można przesłać 
komendy sterowania do kamery.

Seria VG4 0 0-99, patrz 
Punkt 7 Polecenia 
klawiaturowe 
AUX, Strona 55.

Funkcja Opis Urządzenie Domyślnie Opcje
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Wzm. B Reguluje wzmocnienie składowej 
niebieskiej w celu optymalizacji 
punktu bieli.

Dinion 2X,

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

0 -5 ÷ +5

Kompensacja tła Optymalizuje poziom sygnału 
wizyjnego dla wybranego obszaru 
obrazu. Obraz poza tym 
obszarem może być 
niedoświetlony lub 
prześwietlony. 

Seria G3A, seria ENV,
Seria VG4,

DinionXF, Dinion
FlexiDome, Unity

Wył Wł, Wył

Prędkość 
transmisji

Prędkość przesyłania danych, 
mierzona w bajtach na sekundę 
(bps).

Seria G3A, seria ENV, 
seria VG4*

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

BiPhase/Fonia Włączenie i wyłączenie funkcji 
BiPhase/Fonia. (Uwaga: Fonia 
jest przewidziana dla kamery VG4 
z modułem Ethernet. Wybór opcji 
Fonia powoduje wyłączenie 
komunikacji Biphase.)

Seria VG4 BiPhase BiPhase, Fonia

Poziom czerni Poziom sygnału wizyjnego 
odpowiadający maksymalnym 
ograniczeniom czarnych 
obszarów obrazu.

Dinion 2X, DinionXF

FlexiDome 2X, seria UPH

0 -55 ÷ +55

Wygaszanie Odcina wiązkę elektronową w 
przetworniku kamery lub 
kineskopie w czasie ruchu 
powrotnego. Sygnał wygaszania 
składa się z impulsów 
powtarzających się z 
częstotliwością linii i pól. Celem 
tej funkcji jest głównie ukrycie 
ruchu powrotnego wiązki 
elektronów w przetworniku lub 
kineskopie.

Seria G3A, seria ENV, 
seria VG4

Brak 
wygaszania

Brak wygaszania, 
Wygaszanie

Funkcja Opis Urządzenie Domyślnie Opcje
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Poziom komp. tła Elektronicznie kompensuje 
wysoki poziom oświetlenia tła w 
celu uzyskania szczegółów, w 
miejscu których normalnie byłyby 
widoczne tylko kontury.

DinionXF

Unity, seria UPH

0 -15 ÷ +15

Tryb komp. tła Przełącza kompensację 
wysokiego poziomu oświetlenia 
tła w celu uzyskania szczegółów, 
w miejscu których normalnie 
byłyby widoczne tylko kontury.

Seria UPH Wył Wł, Wył

Poziom komp. 
kabla

Zapobiega pogorszeniu jakości 
obrazu spowodowanego utratą 
sygnału wizyjnego podczas 
transmisji przez kable o znacznej 
długości.

Dinion 2X, DinionXF (nieaktywn
y)

0 do 15

Typ komp. kabla Umożliwia wybór używanego 
kabla koncentrycznego. Jeśli nie 
jest znany, należy wybrać opcję 
Domyślnie. Uwaga: Kabel o 
długości powyżej 305 m może 
powodować pogorszenie jakości 
obrazu.

Dinion 2X, DinionXF Wył Wył, Domyślna, 
RG59,
COAX 12, COAX 
6

Przyciski kamery Zablokowanie przycisków chroni 
przed nieautoryzowanymi 
zmianami w nastawach kamery.

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

Dostępny Dostępny, 
Niedost.

Wysokość kamery Umożliwia regulację wysokości 
kamery względem monitorowanej 
powierzchni.

Seria G3A, seria ENV, 
seria VG4 500

3,6 m 2,4 m do 30,5 m

Kamera ID Możliwość wyświetlania 
składającej się z 16 znaków 
nazwy kamery zgodnie z 
położeniem nazwy.

Dinion 2X, DinionXF

FlexiDome 2X, seria UPH

(puste 
pole)

(puste pole)

Pozycja ID kamery Określa położenie oznaczenia 
identyfikacyjnego kamery na 
ekranie.

Dinion 2X, FlexiDome 2X Wył Wył
Góra, lewa 
strona
Góra, prawa 
strona
Dół, lewa strona
Dół, prawa 
strona

Potwierdzenie 
OSD

Włącza lub wyłącza wyświetlanie 
informacji ekranowych kamery z 
obrazu bieżącego.

Seria G3A, seria ENV, 
seria VG4

Wł Wł, Wył

Funkcja Opis Urządzenie Domyślnie Opcje
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Impuls synch. 
koloru

Wył: impuls synchronizacji koloru 
w sygnale wizyjnym jest 
wyłączony w trybie 
monochromatycznym.
Wł: impuls synchronizacji koloru 
jest aktywny nawet w trybie 
monochromatycznym (wymagane 
przez niektóre cyfrowe 
rejestratory wizyjne i nadajniki 
sieciowe).

Dinion 2X,
FlexiDome 2X

Wył Wł, Wył

Custom Tour 
Period

Określa okres trasy użytkownika. Seria VG4 3 s 3-5 s, 10, 15, 20, 
25, 30, 40, 50 s, 
1-5 min, 10 min

Dualny Kamera jest wyposażona w filtr 
podczerwieni sterowany 
silnikiem. Mechaniczny filtr 
podczerwieni można usuwać przy 
słabym oświetleniu lub przy 
oświetleniu w podczerwieni przy 
użyciu ustawień 
konfiguracyjnych. 

Dinion 2X, 

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

Auto Auto, Kolor, 
Monochromat.

Migawka 
domyślna

Umożliwia ustawienie wysokiej 
prędkości migawki w celu 
wyeliminowania rozmycia obrazu 
oraz zapewnienia szczegółowego 
i wyraźnego obrazu z szybko 
poruszającymi się obiektami, jeśli 
oświetlenie jest wystarczające. 
Przy spadku poziomu oświetlenia 
i braku możliwości dokonania 
innych regulacji, nastawy 
migawki powracają do wartości 
standardowych w celu 
zachowania czułości.

Seria G3A, seria ENV,
Dinion 2X

DinionXF,
FlexiDome, 
FlexiDome 2X,
Unity, seria UPH

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

Digital Zoom Włącza lub wyłącza możliwość 
powiększenia lub pomniejszenia 
wielkości obrazu.

Seria G3A, seria ENV, 
seria VG4

Wł Wł, Wył

Display Position Kontroluje położenie menu 
ekranowego (OSD). 

Seria G3A, seria ENV, 
seria VG4

0 0 do 16
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DVR/nadajnik IP Wł: sygnał kamery jest 
optymalizowany pod kątem 
połączenia z cyfrowym 
rejestratorem wizyjnym lub 
nadajnikiem sieciowym w celu 
zrekompensowania metod 
kompresji.
Wył: sygnał kamery jest 
optymalizowany pod kątem 
połączenia z systemem 
analogowym (krosownica) lub 
monitorem.

Dinion 2X,
FlexiDome 2X

Wył Wł, Wył

Dynamiczna 
redukcja szumów

Dokonuje pomiaru szumów 
(artefaktów) w obrazie i 
automatycznie je redukuje.

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

Auto Auto, Wył

Mechanizm 
dynamiczny

Wył: wyłączone zostaną 
wszystkie automatyczne funkcje 
poprawy szczegółów sceny i 
poprawy jakości obrazu (zalecane 
tylko w przypadku testowania).
XF-DYN: włączone zostanie 
dodatkowe przetwarzanie 
wewnętrzne kompensujące niski 
poziom oświetlenia (np. ruch 
itp.).
2X-DYN: funkcja 2X-Dynamic 
umożliwia podwójną w stosunku 
do funkcji XF-DYN ekspozycję 
czujników. W przypadku trudnych 
warunków oświetleniowych 
obraz tworzony jest z pikseli 
każdej z ekspozycji w celu 
uzyskania większej ilości 
szczegółów (z funkcji 2X-DYN 
warto korzystać, gdy nie jest 
wymagana funkcja SmartBLC).
SmartBLC: umożliwia 
automatyczne definiowanie 
obszaru funkcji kompensacji tła i 
współczynnika korekty. Kamera 
dynamicznie dostosowuje te 
wartości w przypadku zmiany 
warunków oświetleniowych. 
Zawiera wszystkie zalety opcji 2X-
DYN.

Dinion 2X,
FlexiDome 2X

Wył,
XF Dyn, 
2X-Dyn,
(funkcja 2X-DYN 
jest dostępna 
wyłącznie w 
modelach 
LTC 0498)
SmartBLC

Filtermove Funkcja jest włączona podczas 
zmiany filtra.

DinionXF 
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Focus Polarity Możliwość odwrócenia sposobu 
działania przycisku sterowania 
ogniskowaniem na kontrolerze.

Seria G3A, seria ENV, 
seria VG4

Zwykła Zwykła, 
Odwrócona

Focus Speed Określa, jak szybko automatyczne 
ogniskowanie przywróci ostry 
obraz po tym, jak została 
utracona jego ostrość.

Seria G3A, seria ENV, 
seria VG4

2 1 do 8

Wstrzymanie Zatrzymanie obrazu zapisanego 
na zaprogramowanej pozycji 
podczas przechodzenia do innej 
pozycji. Zatrzymanie obrazu 
zostanie anulowane po przejściu 
do nowej sceny.

Seria VG4 Wł Wł, Wył

Wzm. G Reguluje wzmocnienie składowej 
zielonej w celu optymalizacji 
punktu bieli.

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

0 -50 ÷ +50

Wzmocn. Wzrost napięcia lub mocy, zwykle 
wyrażany w decybelach (dB).

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

AGC AGC, Stałe

Gain Control Kamera automatycznie ustawia 
wzmocnienie na najniższą 
możliwą wartość wymaganą do 
uzyskania dobrego obrazu. 

Seria G3A, seria ENV,
Seria VG4,
Dinion, FlexiDome

Wł Wł, Wył

Idź do prepozycji Funkcja ustawia kamerę w 
predefiniowanym ujęciu.

Seria G3A, seria ENV 1 0 do 99

Grzałka Wewnętrzna grzałka 
rekompensująca zewnętrzne 
warunki atmosferyczne.

FlexiDome, 
FlexiDome 2X

Wył Wł, Wył

Faza poz. Reguluje przesunięcie w 
poziomie.

Dinion 2X, DinionXF, 
Dinion

0 25 do 125

Brak aktyw. Określa zachowanie kamery, gdy 
sterowanie kamerą jest 
nieaktywne.  
Dostępne opcje:
Wył.: należy wybrać wtedy, gdy 
kamera powinna pozostać w 
swoim położeniu. 
Scena 1: należy wybrać, gdy 
kamera powinna przejść do 
położenia Scena 1. 
Poprzednie polecenie: należy 
wybrać, gdy kamera powinna 
przejść do wartości 
poprzedniego polecenia.

Seria G3A, seria ENV, 
seria VG4

Wył Wył, Scena 1, 
Poprzednie 
polecenie
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Inactivity Period Wybiera pozycję kamery w czasie, 
kiedy nie można nią sterować, 
zanim nastąpi zdarzenie braku 
aktywności.   

Seria G3A, seria ENV, 
seria VG4

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

Ograniczenie ID Powoduje umieszczenie 
obramowania wokół 
identyfikatora kamery na ekranie.

Dinion 2X, FlexiDome 2X Wył Wł, Wył

Nazwa pozycji Określa położenie nazwy ID 
kamery.

DinionXF, seria UPH Wył Wył, Góra, Dół

Kontrast IR Optymalizuje kontrast kamery.
Dostępne opcje:
Rozszerzony: kamera 
optymalizuje kontrast w 
zastosowaniach przy wysokim 
natężeniu promieniowania 
podczerwonego.
Normalny: kamera optymalizuje 
kontrast w trybie 
monochromatycznym przy 
oświetleniu światłem widzialnym.

Dinion 2X,

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

Normalny Rozszerzony, 
Normalny

Iris Polarity Możliwość odwrócenia sposobu 
działania przycisku sterowania 
przysłoną na kontrolerze.

Seria G3A, seria ENV, 
seria VG4

Normalny Zwykła, 
Odwrócona

Iris Speed Określa, jak szybko kamera 
dostosuje otwór przysłony do 
oświetlenia miejsca.

Seria G3A, seria ENV, 
seria VG4

5 1 do 10

Wejście Umożliwia wybór typu wejścia 
alarmowego.

Seria G3A, seria ENV Wył Wył, N.O., N.C.

Wejście #/Wyjście 
#

Określają typy wejść i wyjść 
fizycznych.

Seria VG4 1 1 - 4

Opcje wejścia/
wyjścia

Określa listę wejść i wyjść 
alarmowych dla reguły 
alarmowej.

Seria VG4 Brak Wejscia 
alarmowe 1-7, 
Wyjscia 
alarmowe 1-3, 
Przekaz. Alarm., 
OSD, Ujecie, 
Brak Uwaga: 
opcje różnią się 
w zależności od 
konfiguracji VG4

In Tour Określa, czy scena wchodzi w 
skład zaprogramowanej trasy.

Seria G3A, seria ENV, 
seria VG4

Nie Tak, Nie
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Język Umożliwia wybór języka menu 
ekranowego (OSD).

Seria G3A, seria ENV, 
seria VG4*,
Dinion 2X, FlexiDome 2X

angielski angielski, 
francuski, 
hiszpański, 
niemiecki, 
portugalski, 
polski, 
włoski*, 
holenderski*, 
czeski, rosyjski

Opóźnienie fazow. Reguluje pionowe opóźnienie 
fazy w zakresie od 0° do 359°.

Seria G3A, seria ENV, 
seria VG4

0 0 do 359°

Niskie ciśnienie Informuje o ciśnieniu urządzenia. Seria VG4 z obudową 
ciśnieniową

Wł Wł

Adres MAC Wyświetlenie adresu MAC 
(ustawienie fabryczne, nie można 
wprowadzić zmian).

Dinion 2X, Flexidome 2X brak 
domyślnych

brak wyboru

Maska aktywna Włączenie lub wyłączenie każdej 
z czterech masek.

Dinion 2X, FlexiDome 2X Wył Wł, Wył

Wybór maski Określa jeden z czterech 
obszarów, które będą 
maskowane.

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

Maks. prędk. 
zoomu

Określa prędkość zbliżania. Seria G3A, seria ENV, 
seria VG4

Wolno Wolno, Średnio, 
Szybko

Maks. poziom 
wzmocn.

Określa maksymalną wartość 
wzmocnienia podczas działania 
funkcji ARW (automatycznej 
regulacji wzmocnienia).

Seria G3A, seria ENV,
Seria VG4,

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

6
6
20
20

1 do 6
1 do 6
0 do 30
0 do 28

Tryb ID Nazwa składająca się z 10 
znaków.

DinionXF, Dinion 2X, seria 
UPH

24-godz.

Pozycja ID trybu Określa położenie oznaczenia 
identyfikacyjnego trybu na 
ekranie.

Dinion 2X, FlexiDome 2X Wył Wył
Góra, lewa 
strona
Góra, prawa 
strona
Dół, prawa 
strona
Dół, lewa strona
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Burst w sygnale 
monochromatyczn
ym

Reguluje impuls Burst w sygnale 
kolorowym.
Dostępne opcje:
Wł: impuls Burst w sygnale 
kolorowym jest aktywny nawet w 
trybie monochromatycznym.
Wył: impuls Burst w sygnale 
kolorowym jest wyłączony w 
trybie monochromatycznym.

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

Wył Wł, Wył

Motion Poziom czułości używany przez 
kamerę w polu widzenia.

DinionXF 0 Brak

Tryb nocny Pozwala określić sposób 
działania filtra kamery.
Dostępne opcje*:
Auto: włącza filtr podczerwieni w 
zależności od poziomu 
naświetlenia sceny. 
Wł.: usuwa filtr podczerwieni, 
zapewniając pełną czułość na 
promieniowanie podczerwone. 
Wył.: udostępnia filtr 
podczerwieni dla pracy w trybie 
kolorowym.

Seria G3A, seria ENV,
Seria VG4,
Dinion,
Unity

Auto
Auto
Auto
Auto

Wył, Wł, Auto
Wył, Wł, Auto
Wył, Wł, Auto
Wył, Wymuszony, 
Auto

Kolor tryb nocny Włącza automatyczny filtr 
podczerwieni w trybie 
monochromatycznym.

Seria G3A, seria ENV, 
seria VG4

Wył Wł, Wył

Próg trybu 
nocnego (IRE)

Reguluje automatyczny poziom 
sygnału wizyjnego, przy którym 
kamera przełącza się do trybu 
monochromatycznego.

Seria G3A, seria ENV, 
seria VG4

30 10 do 55

NightSense Uaktywnia metodę zwiększenia 
czułości kolorowych kamer 
Bosch o wysokiej rozdzielczości o 
9 dB (3-krotnie) poprzez 
połączenie składowych obrazu 
kolorowego w jeden obraz 
monochromatyczny.

Seria UPH Auto Wył, Wymuszony, 
Auto

Filtr zaporowy Włączenie lub wyłączenie filtra 
zaporowego. Filtr zaporowy może 
usunąć prążki mory lub kolorowe 
artefakty wynikające z małych 
odstępów między liniami lub 
obiektami (np. poziome 
poprzeczki zabezpieczające nad 
oknami).

Dinion 2X, FlexiDome 2X Wył Wł, Wył
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Orientation Umożliwia odwrócenie obrazu o 
180 stopni (funkcja przydatna 
przy montażu kamery w pozycji 
odwróconej).

Seria VG4 Normalna Normalna, 
Odwrócona

OSD (on-screen 
display)

Tekst komunikatu ekranowego 
wyświetlanego na ekranie 
(maksymalnie 16 znaków).

Seria G3A, seria ENV,

DinionXF, Dinion,
FlexiDome, Unity

Wł Wł, Wył

Tekst alarmowy 
OSD

Tekst o długości maksymalnie 17 
znaków wyświetlany na 
monitorze w przypadku 
wyzwolenia przez kamerę alarmu 
detekcji ruchu.

Dinion 2X, FlexiDome 2X brak 
domyślnych

WYKRYTO RUCH

Jasność OSD Pozwala ustawić jasność dla 
informacji wyświetlanych na 
ekranie. Wartość 0 oznacza 
wyświetlanie przyciemnione, a 
wartość 10 rozjaśnione.

Seria G3A, seria ENV, 
seria VG4

0 0 do 10

Potwierdz. OSD Dinion 2X, FlexiDome 2X,
Seria UPH

Wł Wł, Wył

Czas wyjścia Określa czas aktywności 
przekaźnika wyjściowego.
Podazaj: wyjście alarmowe 
pozostaje włączone tak długo, jak 
długo aktywowane jest wejście 
alarmowe.
Zatrzaśnięte: alarm pozostaje 
aktywny do momentu, gdy 
zostanie wyłączony przez 
operatora.

Seria G3A, seria ENV, 
seria VG4

Podążaj Podazaj, 1-5 s, 
10, 15, 30 s, 1-5 
min, 10 min 
Zatrzaśnięte

Hasło Kontroluje dostęp do 
zablokowanych menu poleceń. 

Seria G3A, seria ENV, 
seria VG4

0000 (brak)

Wzór Wybór wzoru wszystkich masek. Dinion 2X, FlexiDome 2X Czarny Czarny, Szary, 
Biały, Szumy

Szczytowy średni Reguluje balans pomiędzy 
szczytowym i średnim 
wysterowaniem sygnału 
wizyjnego. Przy ustawieniu 0 
kamera steruje poziomem 
wartości średniej, a przy +15 
poziomem wartości szczytowej 
sygnału wizyjnego. 

Dinion 2X, 

DinionXF,
FlexiDome 2X,
Unity, seria UPH

0 -15 ÷ +15
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Odwr. szczytu 
bieli

Mechanizm odwracania 
szczytowych wartości bieli 
pozwala zredukować odbicia 
powodowane przez ekrany 
monitorów kineskopowych i LCD. 
W zastosowaniach z systemami 
ANPR/LPR pozwala zredukować 
poświatę pochodzącą od 
reflektorów (należy wykonać 
próbę na miejscu, aby upewnić 
się, że daje korzystny efekt i nie 
przeszkadza operatorom systemu 
monitorowania).

Dinion 2X,
FlexiDome 2X

Wył Wł, Wył

Wstępna 
kompensacja

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

Seria VG4 1 1-10

Priority Dostępny tylko w trybie 
automatycznym dualnym. Funkcja 
umożliwia rejestrację obrazu 
wizyjnego w podanych poniżej 
trybach tak długo, jak pozwalają 
na to warunki oświetleniowe.
Dostępne opcje:
Kolor: wyświetla obraz kolorowy 
tak długo, jak długo pozwala na 
to poziom oświetlenia.
Ruch: pozwala uniknąć rozmycia 
obiektów w ruchu tak długo, jak 
długo pozwala na to poziom 
oświetlenia.

Dinion 2X, 

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

Kolor Ruch, Kolor

Stała prędkość 
PTZ

Reguluje stałą wartość prędkości 
obrotu, pochylania i zoomu 
kamery.

Seria G3A, seria ENV, 
seria VG4

4 1 do 15

Wzm. R Reguluje wzmocnienie składowej 
czerwonej w celu optymalizacji 
punktu bieli.

Dinion 2X,

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

0 -5 ÷ +5
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Nasycenie Reguluje nasycenie kolorów. 
Ustawienie -15 daje obraz 
monochromatyczny.

Dinion 2X, 

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

0 -15 ÷ +5

Scena nr Umożliwia przełączanie scen. Seria G3A, seria ENV, 
seria VG4

1 1 do 99

Sektor nr Umożliwia przełączanie 
sektorów.

Seria G3A, seria ENV, 
seria VG4

1 1 do 16

Wybierz Wyzwalacz wyjścia alarmowego. DinionXF VMD Wizyjna detekcja 
ruchu, Przekaźnik

Czułość Określa jakie natężenie ruchu 
wykryte w zdefiniowanym 
obszarze jest wymagane, aby 
wyzwolić alarm. 

Dinion 0 0 do 100

Podnies. czułości Funkcja, która zwiększa czułość 
kamery przez wydłużenie czasu 
integracji w przetworniku CCD. 
Jest to osiągane przez integrację 
sygnału z kilku kolejnych ramek w 
celu zredukowania szumów.

DinionXF,
Unity, seria UPH

4x Wył, 2x, 3x, 4x, 
5x, 6x, 7x, 8x, 9x, 
10x

SensUp (Auto 
SensUp)

Funkcja, która zwiększa czułość 
kamery przez wydłużenie czasu 
integracji w przetworniku CCD. 
Jest to osiągane przez integrację 
sygnału z kilku kolejnych ramek w 
celu zredukowania szumów.

Dinion 2X,
FlexiDome 2X,
Seria VG4

4x
15x

15x, 10x, 9x, 8x, 
7.5x, 7x, 6x, 5x, 
4x, 3x, 2x, Wył

Ostrość Reguluje ostrość obrazu. Seria G3A, seria ENV, 
seria VG4,
Dinion 2X, FlexiDome 2X

6
6

1 do 16

Sharpness Level Reguluje ostrość obrazu. DinionXF,
Unity, seria UPH

0 -15 ÷ +15

Pokaż ID kamery Wyświetla identyfikator kamery 
na monitorze.

Dinion 2X, FlexiDome 2X Wył Wł, Wył

Pokaż wzory 
testowe

Wybierz wymagany wzór testowy, 
aby usprawnić instalację i 
wyszukiwanie usterek.

Dinion 2X, FlexiDome 2X Pasek koloru 
100%,
Płaszczyzna UV,
Piła 2H,
11-st. skala 
szarości,
Siatka,
Szachownica
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Migawka / AGC Reguluje czas otwarcia migawki 
elektronicznej (AES). Określa 
czas, przez który światło jest 
odbierane przez przetwornik.
Dostępne opcje*:
Auto: funkcja umożliwia kamerze 
automatyczne ustawienie 
prędkości migawki. 
AES: kamera utrzymuje wybraną 
prędkość migawki tak długo, jak 
pozwala na to poziom światła w 
danym miejscu.
FL (Bez migotania): tryb bez 
migotania zabezpiecza przed 
zakłóceniami pochodzącymi od 
źródeł światła (zalecany tylko do 
obiektywów z przysłoną 
sterowaną sygnałem wizyjnym 
lub napięciem DC).
Stała: umożliwia ustawienie 
prędkości migawki przez 
użytkownika.

Seria G3A, seria ENV,
Seria VG4 300 i 500,
Dinion 2X, Dinion, 

DinionXF

FlexiDome,
FlexiDome 2X
Unity, seria UPH

1/60
1/60
AES
AES
Stała
AES

Auto, 60x, 30x, 
15x, 7,5x, 4x, 2x, 
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, Stała, 
AES, FL*

Czas otwarcia 
migawki

Włączenie lub wyłączenie funkcji 
Auto SensUP.

Seria VG4 Auto 
SensUp 
(Seria VG4 
300 i 500)

Auto SensUp, 
Wył

Stabilizacja Algorytm, który eliminuje 
wstrząsy kamery w płaszczyźnie 
pionowej i poziomej, co daje 
wyjątkowo wyraźny obraz 
(zobacz też Stabilizacja obrazu).

Seria G3A, seria ENV, 
seria VG4

Wł Wł, Wył

Okres trasy 
standardowej

Czas oczekiwania przed 
przejściem do następnego 
segmentu trasy.

Seria VG4 5 s 3-5 s, 10, 15, 20, 
25, 30, 40, 50 s, 
1-5 min, 10 min

Podnośna fazy W trybie Genlock umożliwia 
zmianę podnośnej fazy w 
odstępie co 1 stopień. Dostępny 
tylko w urządzeniu Genlock.

Dinion 2X, DinionXF, 
Dinion

0 0 do 358

Poziom 
przełączania

Reguluje automatyczny poziom 
sygnału wizyjnego, przy którym 
kamera przełącza się do trybu 
monochromatycznego.

Dinion 2X, 

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

0 -15 do 15

Funkcja Opis Urządzenie Domyślnie Opcje
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We synchr. Impulsy elektroniczne, które są 
zawarte w sygnałe wizyjnym w 
celu umieszczenia informacji o 
obrazie w odpowiednim miejscu. 

Dinion 2X, DinionXF, 
Seria UPH

Wysokoom Wysokoom, 
75 Ohm

Sync Mode Umożliwia wybór metody 
synchronizacji dla kamery.
Dostępne opcje:
Wewnętrzna: synchronizacja 
wewnętrznym generatorem 
kwarcowym kamery (ustawienie 
domyślne). 
Siecią zasilającą: synchronizacja 
siecią zasilającą eliminująca 
zakłócenia w wyświetlaniu 
obrazu w systemach 
wielokamerowych.

Seria G3A, seria ENV,
Seria VG4

DinionXF,
Dinion,
FlexiDome,
Unity

Wewnętrzn
a

Sieć zas., 
Kryształ - I,
Wewnętrzna, 
Genlock*

Synchronizacja Umożliwia wybór metody 
synchronizacji dla kamery.

Dinion 2X, DinionXF, 
Dinion, FlexiDome, Unity

0 Siecią zasilającą, 
Wewnętrzna, 
Genlock, 
Sygnałem HV*

Pasek taktowania Pasek taktowania bezustannie się 
przesuwa, informując o tym, że 
obraz jest przekazywany na żywo 
(nie jest zamrożony lub 
odtwarzany).

Dinion 2X, FlexiDome 2X Wył Wł, Wył

Nazwa Nazwa sceny o długości 16 
znaków, która jest wyświetlana, 
gdy kamera ustawi się na scenie 
(wyświetlanie nazwy można 
włączyć lub wyłączyć za pomocą 
funkcji Nazwa OSD).

Seria G3A, seria ENV, 
seria VG4

(puste 
pole)

(puste pole)

Nazwa OSD Funkcja steruje sposobem 
wyświetlania nazw sektorów i 
scen. 
Dostępne opcje:
Wył: wyświetlanie nazw 
wyłączone.
Wł: wyświetlanie nazw zawsze 
włączone.
Chwilowo: nazwy są wyświetlane 
przez kilka sekund, a następnie 
znikają z ekranu (ustawienie 
domyślne).

Seria G3A, seria ENV, 
seria VG4

Chwilowo Wł, Wył, 
Chwilowo

Opóźnienie Określa czas oczekiwania przed 
przestawieniem kamery na 
następną scenę.

Seria G3A, seria ENV, 
seria VG4

5 s 3 s do 10 min

Funkcja Opis Urządzenie Domyślnie Opcje



CTFID  Opcje Drzewa ustawień | pl 51

Bosch Security Systems, Inc. Instrukcja obsługi F.01U.141.545 | 3.09 | 2009.10

Ślad Opcja wejścia alarmowego 
włączająca moduł śledzenia 
ruchu, gdy wyzwalany jest alarm.

Seria G3A, seria ENV Wył Wł, Wył

AutoTrack Zautomatyzowany system 
śledzenia ruchu.

Seria G3A, seria ENV, 
seria VG4 500

Wył Wł, Wył

Komunikacja z 
AutoTrack

Włącza lub wyłącza komunikację 
między kamerą a modułem 
śledzenia ruchu.

Seria G3A, seria ENV Wł Wł, Wył

Czas alarmu 
AutoTrack

Reguluje okres czasu, w którym 
włączony jest moduł śledzenia 
ruchu.
Zgodnie z wejściem: moduł 
śledzenia ruchu jest włączony 
przez ten sam okres czasu, w 
jakim włączone jest wejście 
alarmowe.
Zatrzaśnięte: moduł śledzenia 
ruchu pozostaje aktywny do 
momentu, gdy zostanie 
wyłączony przez operatora.

Seria G3A, seria ENV, Zgodnie z 
wejściem

Zgodnie z 
wejściem, 
1 s do 10 min,
Zatrzaśnięte

Transmisja Opcja wejścia alarmowego 
umożliwiająca przesyłanie 
komunikatów alarmowych 
poprzez protokół Bilinx do 
urządzenia końcowego.

Seria G3A, seria ENV Wył Wł, Wył

Wyzwalanie Opcja wyjścia alarmowego 
służąca do wyboru wejścia 
sterującego wyjściem 
alarmowym.

Seria G3A, seria ENV (brak 
ustawienia 
domyślneg
o)

Wejście 1, 
Wejście 2, 
Wejście 3, 
Wejście 4

Faza pion. Reguluje przesunięcie w pionie. Dinion 2X, DinionXF, 
FlexiDome, FlexiDome 2X, 
Unity

0 0 do 358

Tryb VMD Porównuje obraz bieżący z 
obrazem odniesienia i oblicza 
liczbę pikseli, które zmieniły się 
pomiędzy dwoma obrazami. Jeśli 
liczba pikseli przekracza 
zdefiniowany przez użytkownika 
próg, wyzwalany jest alarm.

Dinion 2X, DinionXF

Dinion,
FlexiDome 2X, seria UPH

Wył Wł, Wył, Cichy, 
OSD

Funkcja Opis Urządzenie Domyślnie Opcje
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*Modele i/lub opcje mogą różnić się w zależności od produktu.

Obszar WDR Bieżący obszar jest wyświetlany z 
migającym lewym, górnym 
rogiem. Migający róg obrazu 
można teraz przesuwać przy 
użyciu przycisków w górę, w dół, 
w lewo i w prawo. Naciśnięcie 
przycisku Wybierz spowoduje 
przeniesienie migającego kursora 
do przeciwległego narożnika i 
przesuwanie go. Ponowne 
naciśnięcie przycisku Wybierz 
spowoduje ustalenie obszaru i 
zamknięcie menu obszaru.

Dinion 2X, FlexiDome 2X

Balans bieli Pozwala dostosować ustawienia 
kolorów w celu utrzymania 
jakości białych obszarów obrazu. 

Seria G3A, seria ENV, 
seria VG4

Auto ATW, 
Wewnętrzny,
Zewnętrzny, 
Stały AWB, 
Rozszerzony

Unity, Dinion 2X, Dinion,
FlexiDome 2X, seria UPH

ATW ATW, 
Stały AWB, 
Ręczny*

Prędkość balansu 
bieli

Reguluje prędkość sterowania 
balansem bieli. 

Dinion 2X, FlexiDome 2X, 
seria UPH

Średnia Duża, Średnia, 
Wolna

Szeroki zakres 
dynamiczny

Włączenie lub wyłączenie funkcji 
szerokiego zakresu dynamiki. 

Seria VG4 300 i 500 Wył Wł, Wył

XF Dynamic Optymalne uchwycenie 
szczegółów obrazu zarówno w 
silnie, jak i słabo oświetlonych 
obszarach sceny, co daje 
maksimum informacji zapisanych 
w obrazie.

DinionXF,
Unity, seria UPH

Średnia Wył, Niska, 
Średnia, Wysoka

Biegunowość 
zoomu

Możliwość odwrócenia sposobu 
działania przycisku sterowania 
zoomem na kontrolerze.

Seria G3A, seria ENV, 
seria VG4

Normalna Normalna, 
Odwrotna

Funkcja Opis Urządzenie Domyślnie Opcje
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6 Rozwiązywanie problemów
Niniejszy rozdział zawiera informacje umożliwiające potwierdzenie, że oprogramowanie CTFID 
funkcjonuje prawidłowo. 

6.1 Potwierdzenie połączenia systemowego pomiędzy komputerem 
i urządzeniem wizyjnym.
Po uruchomieniu oprogramowania Narzędzie konfiguracyjne aplikacja automatycznie wykrywa 
i łączy się z dołączonym urządzeniem. Po wykryciu połączonego urządzenia uaktywnia się 
przycisk Konf. Online. Ustawienia tego urządzenia powinny zostać pobrane do aplikacji. 
Aby potwierdzić, że urządzenie jest połączone z aplikacją uruchomioną na komputerze PC, 
należy:
1. Sprawdzić, czy aplikacja pracuje w trybie Online (tło przycisku Konf. Online powinno być 

żółte).
2. Sprawdzić, czy ikona wskaźnika stanu połączenia (wyświetlona w obszarze informacji 

systemowych) wskazuje, że połączenie zostało nawiązane.
Jeśli aplikacja nie wykrywa podłączonego urządzenia, należy:
1. Sprawdzić, czy urządzenie działa prawidłowo.
2. Sprawdzić, czy nie ma luźnych połączeń między modułem interfejsu a komputerem PC 

oraz modułem interfejsu a urządzeniem. 
3. Sprawdzić, czy w module interfejsu świeci zielona dioda LED.
4. Jeśli jest to konieczne, odłączyć moduł interfejsu od komputera PC, a następnie dołączyć 

go ponownie.
5. Sprawdzić informacje wyświetlane w polu tekstowym stanu w obszarze informacji 

systemowych (pole tekstowe umieszczone w dolnej części ekranu głównego). Jeśli 
aplikacja jest połączona z urządzeniem, wyświetlane będą komunikaty z prośbą o 
potwierdzenie pobierania.

Illustracja 6.1 Okno konfiguracji Online, pole tekstowe stanu 

6.2 Błąd urządzenia
W przypadku próby otwarcia pliku, który został skonfigurowany dla innego urządzenia, 
zostanie wyświetlony komunikat ostrzegawczy. Należy kliknąć przycisk OK i otworzyć 
prawidłowo skonfigurowany plik.

Illustracja 6.2 Błąd typu urządzenia
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6.3 Informacja o wersji oprogramowania
1. Aby uzyskać informację o wersji oprogramowania CTFID, należy kliknąć ikonę znajdującą 

się w górnym lewym rogu aplikacji. 

Illustracja 6.3 Ikona CTFID

2. Następnie kliknąć opcję O programie.
Na przykład, jeśli aktualną wersją oprogramowania jest 3.01.00.01, ekran O programie 
wyświetli wersję 3.01.

Illustracja 6.4 Ekran O programie
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7 Polecenia klawiaturowe AUX
Zablok
owane

Klawisz 
funkcyjny

Nr 
polecenia

Polecenie Opis Seria 

200

Seria 

300

Seria 

500i

G3A 
ENV

Wł. / wył. 1 Skanowanie 360° Automatyczny obrót bez 
ograniczeń

• • • •

Wł. / wył. 2 Automatyczny obrót Automatyczny obrót z 
ograniczeniami

• • • •

• Wł. / wył. 3 Regulacja przysłony Przejście do menu (auto, ręcz.) • • • •

• Wł. / wył. 4 Regulacja ostrości Przejście do menu (po zatrzym., 
auto, ręcz.)

• • • •

Wł. / wył. 7 Odtwórz trasę 
niestandardową

Włączenie/wyłączenie • •

Wł. / wył. 8 Odtwórz trasę Włączenie/wyłączenie • • • •

• Wł. / wył. 9 Tryb braku aktywności Przejście do menu (Wył., Powrót 
do sceny 1, Przywołaj poprzednie 
polecenie PTZ)

• • • •

• Wł. / wył. 11 Ustaw automatyczny 
poziom przysłony

Przejście do menu Regulacja 
poziomu przysłony

• • • •

Wł. / wył. 14 Ustaw prędkość 
automatycznego obrotu 
i skanowania

Wł. — zwiększenie
Wył. — zmniejszenie, regulacja 
również za pomocą suwaka

• • • •

Wł. / wył. 15 Ustaw czas oczekiwania 
na trasie

Wł. — wydłużenie czasu 
oczekiwania
Wył. — skrócenie czasu 
oczekiwania

• • • •

• Wł. / wył. 18 Włącz funkcję AutoPivot Włączanie/wyłączanie funkcji 
AutoPivot

• • • •

Wł. / wył. 20 Kompensacja tła Kompensacja tła • • • •

• Wł. / wył. 23 Migawka elektroniczna Przejście do menu Czas otwarcia 
migawki

• • • •

Wł. / wył. 24 Stabilizacja Elektroniczna stabilizacja obrazu • •

• Wł. / wył. 35 Tryb balansu bieli Przejście do menu Balans bieli • • • •

• Wł. 40 Przywróć ustawienia 
kamery

Przywrócenie domyślnych 
wartości wszystkich ustawień

• • • •

• Wł. / wył. 41 Synchronizacja siecią 
zasilającą z regulacją 
fazy

Wł. — zwiększenie opóźnienia 
synchronizacji siecią zasilającą
Wył. — zmniejszenie opóźnienia 
synchronizacji siecią zasilającą

• • • •

• Wł. / wył. 42 Sync Mode Wł. — siecią zasilającą
Wył. — wewnętrzna

• • • •

• Wł. / wył. 43 Automatyczna regulacja 
wzmocnienia

AGC — Wł, Auto, Wył • • • •

• Wł. / wył. 44 Ostrość Przejście do menu Ostrość • • • •

• Wł. 46 Menu Zaawansowane Przejście do głównego Menu 
ustawień

• • • •
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Wł. 47 Wyświetl ustawienia 
fabryczne

Wyświetlenie wszystkich 
ustawień domyślnych

• • • •

Wł. / wył. 50 Odtwarzanie A, ciągłe Włączenie/wyłączenie • • •

Wł. / wył. 51 Odtwarzanie A, 
jednokrotne

Włączenie/wyłączenie • • •

Wł. / wył. 52 Odtwarzanie B, ciągłe Włączenie/wyłączenie • • •

Wł. / wył. 53 Odtwarzanie B, 
jednokrotne

Włączenie/wyłączenie • • •

Wł. / wył. 56 Menu Tryb nocny Wł, Wył, Auto (tylko modele 
dualne)

• • • •

Wł. / wył. 57 Ustawienie trybu 
nocnego

Wł, Wył, Auto (tylko modele 
dualne)

• • • •

• Wł. / wył. 58 Próg dzień/noc Wł. — menu (tylko modele 
dualne)

• • • •

• Wł. / wył. 60 Menu OSD Wł. — włączone
Wył. — wyłączone

• • • •

• Wł. 61 Regulacja obrazu Regulacja wyświetlanego obrazu • • • •

Wł. 62 Menu Nazwa prepozycji Przejście do menu nazwy 
zaprogramowanego położenia

• • • •

• Wł. 63 Menu Nazwa strefy Przejście do menu Nazwa strefy • • • •

Wł. 64 Stan alarmu Przejście do menu Stan alarmu • • •

Wył 65 Potwierdzenie alarmu Potwierdzenie przyjęcia alarmu 
lub dezaktywacja wejść 
fizycznych

• • •

Wł. 66 Wyświetl wersję 
oprogramowania

Wyświetlenie numeru wersji 
oprogramowania

• • • •

Wł. 72 Ponów inicjalizację 
kamery

Ponowne zainicjowanie kamery/
obiektywu

• • • •

Wł. / wył. 78 AutoTrack Włączenie i wyłączenie funkcji 
AutoTrack

• •

• Wł. 79 Wysokość kamery Przejście do menu Wysokość 
kamery

• •

• Wł. / wył. 80 Blokada zoomu 
cyfrowego

Włączanie i wyłączanie zoomu 
cyfrowego

• • •

Wł. / wył. 81 Wyjście fizyczne 1 Wł. — włączenie wyjścia
Wył. — wyłączenie wyjścia

• •

Wł. / wył. 82 Wyjście fizyczne 2 Wł. — włączenie wyjścia
Wył. — wyłączenie wyjścia

• •

Wł. / wył. 83 Wyjście fizyczne 3 Wł. — włączenie wyjścia
Wył. — wyłączenie wyjścia

• •

Wł. / wył. 84 Wyjście fizyczne 4 Wł. — włączenie wyjścia
Wył. — wyłączenie wyjścia

• •

Zablok
owane

Klawisz 
funkcyjny

Nr 
polecenia

Polecenie Opis Seria 

200

Seria 

300

Seria 

500i

G3A 
ENV
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• Wł. / wył. 86 Maskowanie sektora Przejście do menu Maskowanie 
sektorów

• • •

• Wł. / wył. 87 Maskowanie strefy 
prywatności

Przejście do menu Maskowanie 
stref pryw.

• • •

Wł. / wył. 90 Blokowanie/
odblokowanie poleceń

Wł. — blokada włączona
Wył. — blokada wyłączona

• • • •

• Wł. / wył. 91 Menu Polaryzacja 
obiektywu

Wł. — odwrotna
Wył. — zwykła

• • • •

• Wł. / wył. 92 Menu Polaryzacja 
obiektywu

Wł. — odwrotna
Wył. — zwykła

• • • •

• Wł. / wył. 93 Menu Polaryzacja 
obiektywu

Wł. — odwrotna
Wył. — zwykła

• • • •

Wł. / wył. 100 Zapis A Włączenie/wyłączenie • • •

Wł. / wył. 101 Zapis B Włączenie/wyłączenie • • •

Wł. 997 FastAddress, 
wyświetlenie

Wyświetlenie bieżącego adresu • • • •

Wł. 998 FastAddress, wszystkie 
urządzenia

Wyświetlanie i programowanie 
bieżącego adresu

• • • •

Wł. 999 FastAddress, kamery 
bez adresów

Wyświetlanie i programowanie 
kamer AutoDome bez 
przypisanych adresów

• • • •

Nastawa „1-99” Programowanie położeń Nastawa nr – programowanie 
położenia

1-64 • • •

Ujęcie „1-99” Przywoływanie położeń Ujęcie nr — przywołanie 
zaprogramowanego położenia

1-64 • • •

Nastawa 100 Menu Prepozycja Przejście do menu 
zaprogramowanych położeń

• • • •

Nastawa/
Ujęcie

101 Limit automatycznego 
obrotu w lewo

Nastawa — programowanie limitu 
obrotu w lewo
Ujęcie — wyświetlenie limitu

• • • •

Nastawa/
Ujęcie

102 Limit automatycznego 
obrotu w prawo

Nastawa — programowanie limitu 
obrotu w prawo
Ujęcie — wyświetlenie limitu

• • • •

Nastawa 110 Fabryczna pozycja 
wyjściowa P/T

Nastawa — ponowna kalibracja 
pozycji wyjściowej

• • • •

• Nastawa 802 Edycja hasła Przejście do menu edycji haseł • • •

• Nastawa 899 Resetuj wszystko Przywrócenie domyślnych 
wartości wszystkich ustawień i 
skasowanie wszystkich ustawień 
zaprogramowanych przez 
użytkownika

• • • •

Nastawa 900 Edycja trasy 1 
(standardowej)

Przejście do menu sceny trasy 
standardowej

• •

Zablok
owane

Klawisz 
funkcyjny

Nr 
polecenia

Polecenie Opis Seria 

200

Seria 

300

Seria 

500i

G3A 
ENV
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Ujęcie 900 Edycja trasy 2 
(niestandardowej)

Przejście do menu sceny trasy 
niestandardowej

• • • •

Nastawa/
Ujęcie

901-999 Dodawanie/usuwanie 
zaprogramowanego 
ujęcia trasy 1

Nastawa nr — dodanie ujęcia
Ujęcie nr — usunięcie ujęcia

901-
964

• • •

Zablok
owane

Klawisz 
funkcyjny

Nr 
polecenia

Polecenie Opis Seria 

200

Seria 

300

Seria 

500i

G3A 
ENV

Nr polecenia Opis

142 Wartości VLH debugowania 
wyświetlane na ekranie

143 Wartości WBH debugowania 
wyświetlane na ekranie

144 Wartości VLH/WBH debugowania 
wyświetlane na ekranie

145 Tabela kolorów

146 Liczba pikseli balansu bieli

UWAGA! Mimo że przycisk AUX jest aktywny dla kamer serii FlexiDome i Unity Dome, 
polecenia dodatkowe nie są dla nich dostępne.
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