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1 Ostrzeżenia

1.1 Ogólne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa
Należy przestrzegać następujących środków bezpieczeństwa:

Przeczytać, stosować i zachować niniejsze instrukcje
Przed przystąpieniem do instalacji urządzenia należy przeczytać i zastosować wszystkie 
instrukcje dotyczące bezpieczeństwa i obsługi. Instrukcje należy zachować, aby były dostępne 
w przyszłości. 

Ostrzeżenia
Należy zwrócić uwagę na wszystkie oznaczenia ostrzegawcze umieszczone na urządzeniu oraz 
w Instrukcji instalacji sprzętu.

Urządzenia dodatkowe
Nie należy używać żadnych dodatkowych urządzeń, które nie są zalecane przez producenta, 
gdyż może to zagrażać bezpieczeństwu.

Uwagi dotyczące instalacji
– Urządzenia nie należy umieszczać na niestabilnym mocowaniu, trójnogu itp. Urządzenie 

mogłoby spaść i poważnie zranić użytkownika lub ulec uszkodzeniu.
– Należy używać wyłącznie akcesoriów zalecanych przez producenta lub dostarczanych w 

zestawie z urządzeniem.
– Zamocować urządzenie zgodnie z instrukcjami producenta.
– Należy zachować szczególną ostrożność podczas transportu urządzenia na wózku. 

Raptowne hamowanie, nieprawidłowy rozkład obciążeń i nierówna nawierzchnia mogą 
spowodować przewrócenie się wózka.

– Przestrzeń wokół systemu należy utrzymywać w czystości i bez zbędnych przedmiotów.
– Górną pokrywę obudowy i inne podzespoły systemu należy po wymontowaniu umieścić z 

dala od urządzenia lub na stole, tak aby nie można było przez przypadek na nie nadepnąć.
– Podczas pracy przy systemie nie należy mieć na sobie luźnych elementów ubioru, jak 

krawaty czy niezapięte rękawy koszuli, które mogą zetknąć się z obwodami elektrycznymi 
lub zostać wciągnięte w wentylator chłodzący.

– Zdjąć biżuterię lub metalowe przedmioty, które stanowią dobre przewodniki prądu 
elektrycznego, mogące powodować zwarcia w przypadku zetknięcia się z płytkami 
drukowanymi lub elementami przewodzącymi prąd elektryczny.

– Po uzyskaniu dostępu do wnętrza systemu, zamknąć jego tylną pokrywę i zamocować ją 
do szafy Rack, upewniając się wcześniej, że wszystkie połączenia zostały wykonane 
prawidłowo.

– System z pełnym wyposażeniem jest ciężki. System powinien być podnoszony przez dwie 
osoby trzymające go z przeciwległych stron i stojące na lekko rozstawionych nogach, aby 
ciężar ciała rozkładał się równomiernie na obie stopy. Należy utrzymywać plecy w pozycji 
wyprostowanej i podczas podnoszenia uginać i wyprostowywać tylko nogi.

Czyszczenie
Przed przystąpieniem do czyszczenia odłączyć urządzenie od zasilania. Należy postępować 
zgodnie z instrukcjami. Zazwyczaj do czyszczenia można użyć wilgotnej szmatki. Nie stosować 
środków czyszczących w płynie ani w rozpylaczu. 
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Serwis
Czynności serwisowych dotyczących urządzenia nie należy wykonywać samodzielnie. 
Otwarcie lub zdjęcie obudowy grozi porażeniem elektrycznym i innymi niebezpieczeństwami. 
Czynności serwisowe mogą być wykonywane jedynie przez wykwalifikowany personel 
serwisowy. 

Uszkodzenia wymagające naprawy.
Odłączyć urządzenie od zasilania i powierzyć wykwalifikowanej osobie zajmującej się 
serwisem w następujących przypadkach:
– jeżeli została uszkodzona wtyczka lub przewód zasilania;
– jeżeli do urządzenia przedostały się płyny lub ciała obce;
– jeżeli urządzenie miało kontakt z wodą i/lub było wystawione na działania trudnych 

warunków pogodowych (np. deszczu, śniegu itd.); 
– jeżeli urządzenie nie działa poprawnie pomimo postępowania zgodnie z instrukcją 

obsługi, dozwolone jest wprowadzanie zmian jedynie do elementów opisanych w 
instrukcji obsługi. Wprowadzanie niewłaściwych zmian do innych elementów do innych 
elementów obsługi może spowodować uszkodzenia wymagające przeprowadzenia 
poważnych napraw przez wykwalifikowany personel serwisowy. 

– jeżeli urządzenie spadło lub obudowa została uszkodzona;
– jeżeli zaobserwowano znaczącą zmianę w działaniu urządzenia. W takim wypadku 

urządzenie należy poddać czynnościom serwisowym. 

Części zamienne
Jeżeli konieczna jest wymiana części, personel serwisowy powinien korzystać z części 
zamiennych zalecanych przez producenta lub ich zamienników. Stosowanie niewłaściwych 
części zamiennych może spowodować pożar, porażenie prądem lub inne niebezpieczeństwa.

Test bezpieczeństwa
Po zakończeniu czynności serwisowych lub naprawczych należy poprosić personel serwisowy 
o przeprowadzenie testu bezpieczeństwa w celu upewnienia się, że urządzenie działa 
prawidłowo. 

Źródło zasilania
Urządzenie może pracować jedynie po podłączeniu do źródła zasilania podanego na etykiecie. 
Jeśli nie ma pewności odnośnie zastosowanego źródła zasilania, należy zasięgnąć porady 
sprzedawcy lub dostawcy energii.
W przypadku urządzeń wymagających zastosowania zasilania zewnętrznego należy stosować 
wyłącznie zalecane lub testowane zasilacze.
W przypadku urządzeń wymagających ograniczonego źródła zasilania, zasilacz musi spełniać 
wymaganie normy EN 60950. Inne zasilacze mogą spowodować uszkodzenie urządzenia lub 
porażenie prądem elektrycznym.

Uziemienie kabla koncentrycznego
Jeżeli do urządzenia jest podłączony zewnętrzny system przewodów, należy upewnić się, że 
został on uziemiony. Dotyczy modeli dostępnych jedynie w Stanach Zjednoczonych: część 810 
kodeksu National Electrical Code, ANSI/NFPA nr 70-1981, zawiera informacje na temat 
prawidłowego uziemienia instalacji, uziemienia kabla koncentrycznego do odgromnika, 
przekrojów przewodów uziemiających, umiejscowienia odgromnika, dołączenia do uziomów i 
wymagań stawianych uziomom. 

Uziemienie lub polaryzacja
Urządzenie może być wyposażone w spolaryzowaną wtyczkę AC (wtyczkę z jednym wtykiem 
szerszym od drugiego). Dzięki temu wtyczkę można włożyć do gniazdka tylko w określony 
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sposób. Jeżeli wystąpi problem z włożeniem wtyczki całkowicie do gniazdka, należy ją obrócić 
i spróbować ponownie. Jeżeli w dalszym ciągu występują problemy z włożeniem wtyczki, 
należy poprosić elektryka o wymianę gniazdka na nowszy model. Nie należy próbować 
stosować innych rozwiązań zamiast spolaryzowanej wtyczki. 
Urządzenie może być wyposażone w 3-fazową wtyczkę z uziemieniem z trzecim bolcem 
(uziemiającym). Dzięki temu wtyczkę można włożyć jedynie do gniazdka z uziemieniem. Jeżeli 
występują problemy z włożeniem wtyczki do gniazdka, należy poprosić elektryka o wymianę 
gniazdka na nowszy model. Nie należy próbować stosować innych rozwiązań zamiast wtyczki z 
uziemieniem. 

Wyładowania atmosferyczne
W celu zapewnienia dodatkowej ochrony urządzenia podczas burzy lub w przypadku 
niekorzystania z niego przez dłuższy czas należy je odłączyć od zasilania sieciowego oraz 
odłączyć system przewodów. Chroni to urządzenie przed uszkodzeniami spowodowanymi 
przez wyładowania atmosferyczne lub udary napięcia. 

Lokalizacja
Urządzenie należy umieścić w mało uczęszczanym miejscu z ograniczonym dostępem.

Urządzenia do zastosowań wewnętrznych 
Woda i wilgoć — nie należy umieszczać urządzenia w pobliżu wody (np. w wilgotnej piwnicy) 
lub w wilgotnych miejscach.
Obecność ciał obcych i płynów — nie należy dopuszczać do przedostania się do otworów 
urządzenia ciał obcych, gdyż może to spowodować ich zetknięcie się z elementami pod 
napięciem lub doprowadzić do zwarcia, co może być przyczyną porażenia prądem 
elektrycznym. Na urządzenie nie wolno wylewać żadnych cieczy.
Kabel zasilający i osłona kabla zasilającego — w przypadku urządzeń pracujących po 
napięciem 230 V AC, 50 Hz, wejściowe i wyjściowe przewody zasilające muszą być zgodne z 
postanowieniami publikacji IEC 227 lub IEC 245. Przewody zasilające powinny być 
poprowadzone w taki sposób, aby nikt nie mógł na nie nadepnąć. Nie należy też stawiać ani 
opierać o nie żadnych przedmiotów. W szczególności zabezpieczyć przewody, wtyczki i 
gniazda oraz otwory w urządzeniu.
Przeciążenie — nie dopuszczać do przeciążenia gniazd i przewodów przedłużających, gdyż 
może to spowodować pożar lub porażenie prądem.

Urządzenia do montażu typu Rack 
Wentylacja — urządzenia nie wolno instalować w miejscu, gdzie nie będzie miało 
zapewnionej odpowiedniej wentylacji lub nie będą spełnione zalecenia producenta. Nie 
wolno przekraczać maksymalnej temperatury roboczej urządzenia.
Obciążenia mechaniczne — podczas montażu urządzenia w szafie typu Rack zachować 
ostrożność ze względu na zagrożenia spowodowane nierównomiernymi obciążeniami 
mechanicznymi. 

OSTRZEZENIE! 
Zanik zasilania sieciowego:
Napięcie jest dostarczane do urządzenia natychmiast po włożeniu wtyczki do gniazda sieci 
zasilającej.
Urządzenia wyposażone w wyłącznik zasilania są gotowe do pracy po jego ustawieniu w 
pozycji WŁ. Po wyciągnięciu wtyczki zasilania sieciowego z gniazda dopływ zasilania do 
urządzenia zostanie odcięty.
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1.2 Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa – instalacja elektryczna
Aby uchronić się przed obrażeniami, a system przed uszkodzeniem, przestrzegać 
podstawowych, ogólnych zaleceń dotyczących bezpieczeństwa prac przy instalacjach 
elektrycznych:
– Zapoznać się z umiejscowieniem wyłącznika zasilania na obudowie, jak również z 

lokalizacją głównego wyłącznika awaryjnego w pomieszczeniu, bądź odłącznikiem 
gniazda elektrycznego. Dzięki tym wyłącznikom można szybko odłączyć zasilanie 
elektryczne od systemu w razie awarii lub wypadku związanego z instalacją elektryczną.

– Podczas prac przy podzespołach pod wysokim napięciem powinna uczestniczyć druga 
osoba.

– Napięcie powinno być odłączone przez cały czas trwania demontażu lub montażu 
głównych podzespołów systemu, jak np. płyty głównej, modułów pamięci i stacji 

OSTRZEZENIE! 
Wymontowywanie obudowy:
Aby uniknąć porażenia prądem, obudowę może wymontować jedynie wykwalifikowany 
personel serwisowy.
Przed wymontowaniem obudowy należy wyjąć wtyczkę z gniazda zasilania sieciowego i nie 
podłączać jej do momentu zakończenia czynności. Czynności serwisowe mogą być 
wykonywane jedynie przez wykwalifikowany personel serwisowy. Użytkownikowi nie wolno 
przeprowadzać napraw na własną rękę.

OSTRZEZENIE! 
Akumulator litowy:
Niewłaściwie włożone akumulatory mogą być przyczyną eksplozji. Należy zawsze wymieniać 
zużyte akumulatory na akumulatory tego samego typu lub zamienniki zalecane przez 
producenta.
Zużyte akumulatory należy usuwać zgodnie z instrukcjami producenta.

UWAGA! 
Urządzenie wrażliwe na wyładowania elektrostatyczne:
W celu uniknięcia wyładowań elektrostatycznych należy poprawnie przeprowadzić proces 
zabezpieczania dla urządzeń CMOS/MOSFET.
Podczas kontaktu z płytkami drukowanymi wewnątrz urządzenia, należy zakładać paski 
uziemiające na nadgarstki i przestrzegać zasad ostrożności i bezpieczeństwa.

UWAGA! 
Instalacja powinna być wykonywana wyłącznie przez wykwalifikowanych pracowników, 
zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi urządzeń elektrycznych.

Utylizacja
Niniejszy produkt marki Bosch został skonstruowany i wyprodukowany z najwyższej jakości 
materiałów i podzespołów, które mogą zostać ponownie wykorzystane.
Symbol ten oznacza, że wyrzucanie urządzeń elektrycznych i elektronicznych wycofanych z 
eksploatacji wraz z odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych jest zabronione.
W UE istnieją osobne systemy zbiórki zużytych produktów elektrycznych i elektronicznych. 
Urządzenia takie powinny być utylizowane w lokalnym punkcie zbiórki odpadów lub w 
odpowiednich zakładach przetwórczych.
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dyskietek. Chcąc odłączyć zasilanie, należy w pierwszej kolejności wyłączyć system 
operacyjny, a następnie odłączyć przewody zasilania od wszystkich zasilaczy systemu.

– Podczas prac w pobliżu nieosłoniętych obwodów elektrycznych powinna asystować 
druga osoba zaznajomiona z działaniem wyłączników zasilania, która będzie mogła w 
razie konieczności odłączyć zasilanie.

– Podczas pracy przy podłączonych do zasilania urządzeniach elektrycznych wymagane 
czynności wykonywać tylko jedną ręką. Ma to na celu zapobieganie utworzeniu drogi 
przepływu prądu elektrycznego przez ciało, co skutkowałoby porażeniem prądem 
elektrycznym. Zachowywać szczególną ostrożność podczas używania metalowych 
narzędzi, które mogą łatwo uszkodzić podzespoły elektryczne lub płytki drukowane w 
przypadku bezpośredniego kontaktu.

– Do ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym nie używać mat chroniących przed 
wyładowaniami elektrostatycznymi. Zamiast tego używać mat gumowych, 
zaprojektowanych specjalnie jako izolatory prądu elektrycznego.

– Przewody zasilania muszą być wyposażone w żyłę uziemiającą i należy je podłączać 
wyłącznie do uziemionych gniazd elektrycznych. W urządzeniu znajduje się więcej niż 
jeden przewód zasilania. Przed rozpoczęciem prac serwisowych należy odłączyć oba 
przewody zasilania.

– Wymienne bezpieczniki przylutowane do płyty głównej: samoczynnie resetujące się PTC 
(dodatni współczynnik temperatury) bezpieczniki na płycie głównej mogą być 
wymieniane wyłącznie przez odpowiednio przeszkolonych techników serwisu. Nowy 
bezpiecznik musi być taki sam jak wymieniany lub stanowić jego odpowiednik. Wszelkie 
informacje oraz pomoc można uzyskać, kontaktując się z działem pomocy technicznej.

1.3 Ważne uwagi

UWAGA! 
Bateria płyty głównej: w przypadku zainstalowania baterii na płycie w sposób nieprawidłowy i 
zamiany biegunów miejscami, może dojść do eksplozji. Baterię należy wymieniać wyłącznie na 
element dokładnie tego samego typu lub na baterię zamienną, zalecaną przez producenta 
(CR2032). Zużyte baterie należy utylizować zgodnie z instrukcjami producenta.

UWAGA! 
Laser w napędzie DVD-ROM: niektóre układy są wyposażone w napęd DVD-ROM. Aby nie 
wystawić się na bezpośrednie działanie wiązki lasera i niebezpiecznego promieniowania, nie 
otwierać obudowy, ani nie używać modułu w żaden nietypowy sposób.

UWAGA! 
Produkt laserowy klasy I
Po otwarciu emituje niewidoczne promienie laserowe. Nie wolno patrzeć na wiązkę laserową.

Akcesoria – nie umieszczać urządzenia na niestabilnych stojakach, trójnogach, wspornikach 
lub podstawach. Urządzenie może spaść, powodując poważne obrażenia osób i/lub 
nieodwracalne uszkodzenie urządzenia. Należy używać tylko wózków, podstaw, trójnogów, 
wsporników lub mocowań zalecanych przez producenta. Zestaw urządzeń instalowanych na 
wózku należy transportować ostrożnie. Nagłe zatrzymania, nadmierna siła i nierówne 
powierzchnie mogą spowodować przewrócenie się wózka z urządzeniem. Podczas montażu 
urządzenia należy ściśle przestrzegać instrukcji producenta.
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1.4 Zgodność z wymaganiami FCC i ICES
FCC & ICES Information
(U.S.A. and Canadian Models Only)
This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following 
conditions:
– this device may not cause harmful interference, and
– this device must accept any interference received, including interference that may cause 

undesired operation.
NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A 
digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules and ICES-003 of Industry Canada. These 
limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the 
equipment is operated in a commercial environment. This equipment generates, uses, and 
radiates radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the 
instruction manual, may cause harmful interference to radio communications. Operation of 
this equipment in a residential area is likely to cause harmful interference, in which case the 
user will be required to correct the interference at his expense.
Intentional or unintentional modifications, not expressly approved by the party responsible 
for compliance, shall not be made. Any such modifications could void the user's authority to 
operate the equipment. If necessary, the user should consult the dealer or an experienced 
radio/television technician for corrective action.
The user may find the following booklet, prepared by the Federal Communications 
Commission, helpful: How to Identify and Resolve Radio-TV Interference Problems. This booklet 
is available from the U.S. Government Printing Office, Washington, DC 20402, Stock No. 004-
000-00345-4.

Informations FCC et ICES
(modèles utilisés aux États-Unis et au Canada uniquement)
Ce produit est conforme aux normes FCC partie 15. la mise en service est soumises aux deux 
conditions suivantes :
– cet appareil ne peut pas provoquer d'interférence nuisible et
– cet appareil doit pouvoir tolérer toutes les interférences auxquelles il est soumit, y 

compris les interférences qui pourraient influer sur son bon fonctionnement.
AVERTISSEMENT: Suite à différents tests, cet appareil s’est révélé conforme aux exigences 
imposées aux appareils numériques de Classe A en vertu de la section 15 du règlement de la 
Commission fédérale des communications des États-Unis (FCC). Ces contraintes sont destinées 
à fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles quand l'appareil est 
utilisé dans une installation commerciale. Cette appareil génère, utilise et émet de l'energie 
de fréquence radio, et peut, en cas d'installation ou d'utilisation non conforme aux 
instructions, générer des interférences nuisibles aux communications radio. L’utilisation de ce 
produit dans une zone résidentielle peut provoquer des interférences nuisibles. Le cas 
échéant, l’utilisateur devra remédier à ces interférences à ses propres frais.
Au besoin, l’utilisateur consultera son revendeur ou un technicien qualifié en radio/télévision, 
qui procédera à une opération corrective. La brochure suivante, publiée par la Commission 
fédérale des communications (FCC), peut s’avérer utile : How to Identify and Resolve Radio-TV 
Interference Problems (Comment identifier et résoudre les problèmes d’interférences de radio 
et de télévision). Cette brochure est disponible auprès du U.S. Government Printing Office, 
Washington, DC 20402, États-Unis, sous la référence n° 004-000-00345-4.
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1.5 Zgodność ze standardem EMC

1.6 Zapobieganie wyładowaniom elektrostatycznym
Wyładowanie elektrostatyczne (ESD) zachodzi między dwoma przedmiotami o różnych 
ładunkach elektrycznych w momencie ich zetknięcia. Wyładowanie elektrostatyczne powstaje 
w celu zneutralizowania tej różnicy i może uszkodzić podzespoły elektryczne i płytki 
drukowane. W celu ochrony urządzeń przed ESD należy podejmować niżej wymienione kroki, 
aby zneutralizować różnicę ładunków elektrycznych przed zetknięciem się przedmiotów:
– Używać opaski uziemiającej chroniącej przed wyładowaniami elektrostatycznymi.
– Wszystkie podzespoły i płytki drukowane (PCB) przechowywać jak najdłużej w ich 

torbach antystatycznych, aż do momentu wykorzystania.
– Przed wyjęciem podzespołu/płytki z torby antystatycznej dotknąć uziemionego 

metalowego przedmiotu.
– Uważać, aby podzespoły lub printed circuit boards nie zetknęły się z ubraniem, które 

może przechowywać ładunek elektryczny nawet wtedy, gdy używana jest opaska 
antystatyczna.

– Płytkę należy przenosić trzymając ją za krawędzie. Nie dotykać zamontowanych na płytce 
podzespołów, układów scalonych, modułów pamięci lub styków.

– W przypadku przenoszenia układów scalonych lub modułów, starać się nie dotykać ich 
styków.

– Jeżeli płyta główna lub urządzenia peryferyjne nie są używane, umieścić je z powrotem w 
torbach antystatycznych.

– Sprawdzić, czy obudowa komputera zapewnia doskonałe przewodzenie prądu między 
zasilaczem, pokrywą, elementami mocującymi i płytą główną, co pozwoli na prawidłowe 
uziemienie.

1.7 Zalecenia dotyczące eksploatacji
Podczas pracy systemu musi być założona obudowa, aby zapewnić poprawne chłodzenie. 
Nieprzestrzeganie tej zasady grozi uszkodzeniem systemu, które nie jest objęte gwarancją.

UWAGA! 
Produkt jest urządzeniem klasy A. W środowisku mieszkalnym urządzenie może powodować 
zakłócenia radiowe. W wypadku ich wystąpienia użytkownik może zostać zobowiązany do 
podjęcia określonych działań zapobiegawczych.
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2 Instalacja urządzeń systemu

2.1 Wstęp
Instrukcja szybkiej instalacji zawiera początkową instalację, kreatora konfiguracji oraz opis 
czynności ładowania aktualnej konfiguracji.
Instrukcja szybkiej instalacji dotyczy następujących modeli:
– Urządzenie Bosch Recording Station typu tower (BRS Tower)
– Urządzenie Bosch Recording Station w wersji 19-calowej 1U do montażu w szafie typu 

Rack (BRS w wersji 19-calowej 1U do montażu w szafie typu Rack)
– Urządzenie Bosch Recording Station w wersji 19-calowej 2U do montażu w szafie typu 

Rack (BRS w wersji 19-calowej 2U do montażu w szafie typu Rack)
Więcej informacji na temat konfiguracji można znaleźć w instrukcji instalacji sprzętu.
Informacje dotyczące obsługi systemu Bosch Recording Station można znaleźć w instrukcji 
obsługi.
Uwaga:
Wyjście monitorowe VGA BRS Appliance w platformach do montażu w szafie RACK jest 
używane jedynie do celów konfiguracyjnych i konserwacyjnych.

2.1.1 Elementy wchodzące w skład zestawu

BRS Tower
– Oprogramowanie Bosch Recording Station jest fabrycznie instalowane z licencją na 8 

kamer sieciowych.
– System w obudowie MiniTower, w pełni wyposażony w jeden lub cztery dyski twarde
– Oprócz samego systemu otrzymany w dostawie zestaw powinien obejmować następujące 

elementy:
– przewody zasilania zmiennoprądowego (zależnie od regionu),
– płyta CD z instrukcjami,
– niniejsza skrócona instrukcja instalacji.

BRS w wersji 19-calowej 1U do montażu w szafie typu Rack / BRS w wersji 19-calowej 2U 
do montażu w szafie typu Rack
– Oprogramowanie Bosch Recording Station jest fabrycznie instalowane z licencją na 8 

kamer sieciowych.
– W pełni wyposażony w 4 dyski twarde (BRS w wersji 19-calowej 1U do montażu w szafie 

typu Rack) lub 8 dysków twardych (BRS w wersji 19-calowej 2U do montażu w szafie 
typu Rack)

– Oprócz samego systemu otrzymany w dostawie zestaw powinien obejmować następujące 
elementy:
– Jeden zestaw do montażu typu Rack
– Przewody zasilania zmiennoprądowego do każdego zasilacza (zależnie od regionu)
– płyta CD z instrukcjami,
– niniejsza skrócona instrukcja instalacji.

2.1.2 Dołączony sprzęt
Do systemu można dołączyć następujące podzespoły.
– Kamery sieciowe i kamery sieciowe AutoDome (lista kompatybilnych kodeków znajduje 

się w karcie katalogowej systemu Bosch Recording Station)
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– Nadajniki z kamerami analogowymi (lista kompatybilnych kodeków znajduje się w karcie 
katalogowej systemu Bosch Recording Station)

– Bankomaty/punkty sprzedaży
– Centrale alarmowe Bosch
– Urządzenia komunikacyjne
– Serwery pocztowe SMTP i usługa SMS
– Moduły RAID do zwiększenia pojemności pamięci
– Stacje zdalne (Bosch Recording Station lub rejestrator DiBos/rejestrator sieciowy DiBos)

2.1.3 Adres IP
Zalecamy przydzielenie wszystkim kamerom sieciowym i nadajnikom stałych adresów IP. Nie 
korzystać z DHCP.

2.2 Rozpakowanie
Należy obejrzeć opakowanie, w którym urządzenie zostało dostarczone, i zanotować wszelkie 
ewentualne uszkodzenia. Jeżeli uszkodzony jest sam system, należy zgłosić reklamację w 
firmie kurierskiej, która dostarczyła system, i powiadomić o tym odpowiedni dział RMA firmy 
Bosch.
Ze względu na ciężar macierzy dyskowej po otwarciu pokrywy opakowania transportowego 
powinny ją wyjmować dwie osoby stojące po jej przeciwległych stronach.

2.3 Przygotowanie do instalacji
Wykonanie czynności w podanej kolejności umożliwi zakończenie procesu montażu w 
najkrótszym możliwym czasie. Przed przystąpieniem do montażu, którego procedura została 
opisana w następnych częściach instrukcji, należy przeczytać niniejszą część.

2.3.1 Wybór lokalizacji na instalację
Produkt jest przeznaczony do montażu wyłącznie w miejscach o ograniczonym dostępie 
(wydzielone pomieszczenia na sprzęt, szafy serwisowe itp.).
System powinien stać w miejscu czystym, bez zapylenia i zakurzenia, wyposażonym w dobrą 
wentylację. Unikać miejsc, w których występują wysokie temperatury, zakłócenia elektryczne 
lub są generowane pola elektromagnetyczne. Urządzenie należy umieścić również obok 
gniazda elektrycznego z uziemieniem.

BRS Tower
Pozostawić na tyle dużo wolnej przestrzeni z przodu i z boku, gdzie znajduje się pokrywa 
obudowy, aby umożliwić wyjmowanie dysków wymiennych, swobodną cyrkulację powietrza i 
bezproblemowe wykonywanie czynności serwisowych.

BRS w wersji 19-calowej 1U do montażu w szafie typu Rack / BRS w wersji 19-calowej 2U 
do montażu w szafie typu Rack
Pozostawić na tyle dużo wolnej przestrzeni przed szafą typu Rack, aby można było całkowicie 
otwierać przednie drzwiczki (63,5 cm), i około 76 cm wolnej przestrzeni za szafą Rack, aby 
zapewnić prawidłowy przepływ powietrza i umożliwić łatwe wykonywanie czynności 
serwisowych.

2.3.2 Zalecenia dotyczące szafy Rack (tylko w przypadku montażu typu Rack)
– Upewnić się, że podpory poziomujące pod spodem szafy Rack całkowicie stykają się z 

podłożem oraz że równomiernie spoczywa na nich cały ciężar szafy.
– W przypadku instalacji pojedynczej typu Rack, do szafy należy zamocować stabilizatory. 

W przypadku instalacji z kilkoma szafami Rack, szafy należy połączyć ze sobą.
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– Przed wysunięciem podzespołu z szafy Rack należy zawsze upewnić się, że szafa jest 
stabilna.

– Jednocześnie należy wysuwać tylko jeden podzespół – wysunięcie dwóch lub większej 
ilości podzespołów może spowodować przewrócenie szafy.

2.3.3 Zalecenia dotyczące systemu
– Przeczytać zalecenia dotyczące układu elektrycznego oraz ogólne zalecenia dotyczące 

bezpieczeństwa.
– Używać stabilizowanego zasilacza bezprzerwowego (UPS) w celu ochrony systemu przed 

udarami i skokami napięcia, jeśli wymagane jest podtrzymanie pracy systemu w 
przypadku awarii zasilania sieciowego.

– Przed dotknięciem dysków twardych SATA i modułów zasilaczy poczekać, aż ostygną.
– W czasie, gdy system nie jest poddawany czynnościom serwisowym, pokrywa obudowy 

musi być zawsze założona i przymocowana, aby zapewnić poprawne chłodzenie systemu.
– Przed przystąpieniem do montażu szyn określić położenie każdego podzespołu w szafie 

Rack (tylko modele BRS w wersji 19-calowej).
– W pierwszej kolejności zamontować najcięższe podzespoły systemu jak najniżej w szafie 

Rack, a następne podzespoły instalować stopniowo wyżej (tylko modele BRS w wersji 19-
calowej).

– Gdy nie są wykonywane żadne prace serwisowe, przednie drzwiczki szafy Rack, wszystkie 
panele i podzespoły systemu powinny być zamknięte, aby możliwy był prawidłowy 
przepływ powietrza chłodzącego (tylko modele BRS w wersji 19-calowej).

2.3.4 Uwagi dotyczące montażu w szafie Rack (tylko modele BRS w wersji 19-
calowej)

Temperatura otoczenia
Jeżeli urządzenie jest zamontowane w zamkniętym zespole lub w szafie Rack z wieloma 
modułami, temperatura w szafie Rack podczas pracy może być wyższa od temperatury 
otoczenia w pomieszczeniu. Dlatego przed zainstalowaniem urządzenia należy sprawdzić, czy 
maksymalna temperatura otoczenia podczas pracy urządzenia (Tmra), podana w specyfikacji 
producenta, pozwala na zamontowanie w takim miejscu.

Ograniczony przepływ powietrza
Urządzenie powinno być zamontowane w szafie Rack w taki sposób, aby nie został zakłócony 
przepływ powietrza wymagany do bezpiecznej eksploatacji.

Obciążenia mechaniczne
Urządzenie powinno być zamontowane w szafie Rack w taki sposób, aby w wyniku 
nierównomiernych obciążeń mechanicznych nie mogło dochodzić do niebezpiecznych 
sytuacji.

Przeciążenie obwodu
Należy zwrócić uwagę na połączenia urządzenia z obwodem zasilania oraz na wpływ, jaki 
ewentualne przeciążenie obwodów miałoby na zabezpieczenie nadprądowe i kable zasilania. 
To zagadnienie wymaga dokładnego sprawdzenia wartości podanych na etykietach urządzeń.

Prawidłowe uziemienie
Przez cały czas eksploatacji urządzenie musi mieć połączenie z prawidłowym uziemieniem. W 
tym celu szafa Rack również musi być uziemiona. Szczególną uwagę należy zwrócić na 
połączenia zasilania inne niż połączenia bezpośrednie do odgałęzienia obwodu (np. przy 
użyciu listew zasilających).
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2.4 BRS w wersji 19-calowej 1U do montażu w szafie typu Rack - 
instrukcje montażu w szafie typu Rack
W tej części zamieszczono informacje dotyczące montażu obudowy w szafie Rack. Na rynku 
występuje wiele rodzajów szaf typu Rack, co może oznaczać, że procedura montażu będzie 
nieznacznie odbiegać od opisanej. Należy również zapoznać się z instrukcjami montażu 
dołączonymi do używanej szafy Rack.

Uwaga:
Szyny pasują do szafy Rack o głębokości od 26" do 33,5".

2.4.1 Identyfikacja części szyn Rack
Komplet obudowy zawiera dwie szyny stanowiące część zestawu do montażu w szafie Rack.
Każdy zespół szyny składa się z dwóch części:
– wewnętrzna szyna, która jest mocowana bezpośrednio do obudowy;
– zewnętrzna szyna, która jest mocowana bezpośrednio do szafy.

2.4.2 Wewnętrzne szyny/przedłużenia wewnętrznych szyn
W skład obudowy wchodzi zestaw wewnętrznych szyn w dwóch częściach:
– wewnętrzne szyny;
– przedłużenia wewnętrznych szyn.
Wewnętrzne szyny są wstępnie zamontowane i nie przeszkadzają w normalnym użytkowaniu 
obudowy, jeżeli będzie ustawiona poza szafą Rack. Zamocować przedłużenia wewnętrznych 
szyn w celu ustabilizowania obudowy w szafie Rack.

1 Przedłużenie szyny (wewnętrzny element szyny jest wstępnie zamocowany do 
obudowy)

2 Zewnętrzne szyny
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Montaż wewnętrznych szyn

1. Umieścić przedłużenia wewnętrznych szyn z boku obudowy, wyrównując zaczepy 
obudowy z otworami w przedłużeniach wewnętrznych szyn. Zwrócić uwagę, aby 
powierzchnie czołowe przedłużeń wewnętrznych szyn były zwrócone „na zewnątrz”, jak 
w przypadku wstępnie zamocowanych wewnętrznych szyn.

2. Przesunąć przedłużenie w kierunku przodu obudowy.
3. Zamocować obudowę za pomocą 2 wkrętów, jak pokazano na ilustracji.
4. Powtórzyć kroki 1–3 dla przedłużenia drugiej wewnętrznej szyny.

2.4.3 Zewnętrzne szyny

Montaż zewnętrznych szyn

1 Zamocować do przedniej części szafy Rack.

2 Połączyć razem dwie części zewnętrznej szyny.

3 Zamocować do tylnej części szafy Rack.
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Montaż zewnętrznych szyn do szafy Rack

1. Zamocować dłuższą część zewnętrznej szyny do zewnętrznej powierzchni krótszej części 
zewnętrznej szyny. Kołki należy wyrównać z suwakami. Oba końce zewnętrznej szyny 
muszą być zwrócone w tym samym kierunku, aby mogły zostać zamocowane od szafy 
Rack (patrz również Punkt Montaż zewnętrznych szyn, Strona 16).

2. Wyregulować obie części zewnętrznej szyny tak, aby miały odpowiednią długość, która 
będzie pozwalała na chowanie szyny w szafie Rack.

3. Zamocować dłuższą część zewnętrznej szyny do przedniej części szafy Rack za pomocą 
dwóch wkrętów M5, a krótszą część do tylnej części szafy Rack za pomocą dwóch 
wkrętów M5. 

4. Powtórzyć czynności 1–4 dla drugiej szyny.

Zatrzaski
– Obie szyny obudowy są wyposażone w zatrzaski pełniące dwie funkcje. Po pierwsze 

unieruchamiają system po jego zamontowaniu i wsunięciu do szafy Rack – to jest ich 
normalne położenie. Po drugie utrzymują system w miejscu także wtedy, gdy jest on 
wysunięty z szafy Rack. Zapobiega to wypadnięciu systemu z szafy Rack podczas jego 
wyciągania na potrzeby przeprowadzenia czynności serwisowych.

2.4.4 Montaż obudowy do szafy Rack
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1. Sprawdzić, czy obudowa jest wyposażona w wewnętrzne szyny (A) i przedłużenia szyn 
(B). Sprawdzić również, czy zewnętrzne szyny (C) są zamontowane do szafy Rack. 

2. Ustawić szyny obudowy (A i B) w jednej linii z przednimi częściami szyn szafy Rack (C).
3. Wsunąć szyny obudowy w szyny szafy Rack, wywierając nacisk w sposób równomierny po 

obu stronach (możliwe, że będzie trzeba wcisnąć zatrzaski podczas wsuwania).  Po 
całkowitym wepchnięciu serwera w szafę Rack powinien on zablokować się w położeniu 
docelowym (odgłos kliknięcia elementów blokujących). 

4. (Opcjonalne) Włożyć i dokręcić wkręty ręczne mocujące przód serwera do szafy Rack.

2.4.5 Montaż obudowy do szafy Rack typu Telco
W celu zamontowania obudowy w szafie Rack typu Telco użyć dwóch wsporników kątowych 
po obu stronach obudowy (łącznie czterech). Najpierw określić, jak daleko serwer będzie 
wystawał poza przód szafy Rack. Większe obudowy należy ustawić tak, aby ich środek 
ciężkości znajdował się między przednią a tylną częścią. Jeżeli serwer jest wyposażony w 
maskownicę, zdjąć ją. Następnie zamocować dwa przednie wsporniki po obu stronach 
obudowy oraz dwa tylne wsporniki ustawione tak, aby pasowały do szerokości szafy typu 
Telco. Zakończyć montaż, wsuwając obudowę w szafę Rack i dokręcając wsporniki do szafy.
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2.5 BRS w wersji 19-calowej 2U do montażu w szafie typu Rack - 
instrukcje montażu w szafie typu Rack
W tej części zamieszczono informacje dotyczące montażu obudowy w szafie Rack za pomocą 
dołączonych szyn szybkiego montażu. Na rynku występuje wiele rodzajów szaf typu Rack, co 
może oznaczać, że procedura montażu będzie nieznacznie odbiegać od opisanej. Należy 
również zapoznać się z instrukcjami montażu dołączonymi do używanej szafy Rack. 
UWAGA: Szyny pasują do szafy Rack o głębokości od 26" do 33,5".

2.5.1 Rozdzielanie części szyn Rack
Zestaw obudowy zawiera dwie szyny stanowiące część zestawu do montażu w szafie Rack. 
Każdy zespół szyny składa się z dwóch części: wewnętrzna nieruchoma szyna obudowy, która 
jest mocowana bezpośrednio do obudowy serwera, oraz zewnętrzna nieruchoma szyna szafy 
Rack, która jest mocowana bezpośrednio do szafy.
1. Znaleźć zespół szyny w opakowaniu obudowy.

2. Wydłużyć zespół szyny, wyciągając go na zewnątrz.

3. Nacisnąć element zwalniający.

4. Oddzielić wewnętrzny element wydłużający szyny od zewnętrznego zespołu szyny.

2.5.2 Wewnętrzne szyny/przedłużenia wewnętrznych szyn
W skład obudowy wchodzi zestaw wewnętrznych szyn w dwóch częściach:
– wewnętrzne szyny;
– przedłużenia wewnętrznych szyn.
Wewnętrzne szyny są wstępnie zamontowane do obudowy i nie przeszkadzają w normalnym 
użytkowaniu obudowy, jeżeli będzie ustawiona poza szafą Rack. Przedłużenie wewnętrznej 
szyny jest mocowane do wewnętrznej szyny w celu zamocowania obudowy do szafy Rack.
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Montaż wewnętrznych szyn
1. Umieścić przedłużenia wewnętrznych szyn z boku obudowy, wyrównując zaczepy 

obudowy z otworami w przedłużeniach wewnętrznych szyn. Zwrócić uwagę, aby 
powierzchnie czołowe przedłużeń były zwrócone „na zewnątrz”, jak w przypadku 
wstępnie zamocowanych wewnętrznych szyn.

2. Przesunąć przedłużenie w kierunku przodu obudowy.
3. Zamocować obudowę za pomocą 2 wkrętów, jak pokazano na ilustracji. Powtórzyć 

powyższe kroki dla przedłużenia drugiej wewnętrznej szyny.

2.5.3 Zewnętrzne szyny
Zewnętrzne szyny są mocowane do szafy Rack i utrzymują obudowę we właściwym miejscu. 
Zewnętrzne szyny obudowy wysuwają się na 30-33 cale.

Montaż zewnętrznych szyn do szafy Rack

1. Zamocować tylny koniec zewnętrznej szyny do szafy Rack za pomocą dołączonych 
wkrętów.

2. Nacisnąć przycisk w miejscu, gdzie są połączone dwie zewnętrzne szyny, aby schować 
mniejszą szynę.

3. Zamocować zaczepy szyn w otworach szafy Rack i, jeżeli to konieczne, zamocować 
przednią część zewnętrznej szyny do szafy Rack za pomocą wkrętów.

4. Powtórzyć czynności 1–3 w przypadku drugiej szyny.
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2.5.4 Montaż obudowy do szafy Rack

1. Wysunąć zewnętrzne szyny, jak pokazano na ilustracji.
2. Wyrównać wewnętrzne szyny obudowy z zewnętrznymi szynami szafy Rack.
3. Wsunąć wewnętrzne szyny w zewnętrzne szyny, wywierając nacisk w sposób 

równomierny po obu stronach. Po całkowitym wsunięciu obudowy w szafę Rack powinna 
zablokować się w położeniu docelowym (odgłos kliknięcia).

4. Można użyć opcjonalnych wkrętów do zablokowania i zamocowania przodu obudowy do 
szafy Rack.
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3 Konfiguracja oprogramowania systemu

3.1 Pierwsze uruchomienie systemu
Przy pierwszym uruchomieniu systemu należy wykonać następujące czynności.
1. Podłączyć przewody zasilania wychodzące z modułu zasilacza do wysokiej jakości listwy 

zasilającej zapewniającej ochronę przed zakłóceniami elektrycznym i udarami napięcia.
2. Nacisnąć przycisk zasilania na panelu przednim, aby uruchomić system. System 

rozpocznie inicjalizację. Może to potrwać kilka minut i spowodować ponowne 
uruchomienie systemu. Po zakończeniu inicjalizacji wyświetlany jest ekran 
Konfigurowanie systemu Windows, który umożliwia wybór języka

3. Wybrać język systemu, następnie kliknąć Dalej >.
4. Wybrać ustawienia regionalne, następnie kliknąć Dalej >.
5. Zaakceptować warunki umowy licencyjnej, a następnie kliknąć Dalej >.
6. Wybrać strefę czasową oraz datę i godzinę, następnie kliknąć Dalej >.

Uwaga: Po zmianie języka nastąpi ponowne uruchomienie systemu.

System automatycznie loguje się w trybie administratora. Zostanie wyświetlony pulpit 
systemu Windows.

7. Zostanie wyświetlony komunikat System Windows zostanie zamknięty w ciągu mniej niż 
minuty.
System zostanie uruchomiony ponownie. Zostanie wyświetlone okno logowania systemu 
Windows.

8. Wprowadzić Administrator i hasło 1357, a następnie nacisnąć klawisz ENTER.
9. Można teraz skonfigurować sieć, nazwę komputera, kamery sieciowe i urządzenie Bosch 

Recording Station lub załadować istniejący plik konfiguracyjny urządzenia Bosch 
Recording Station.
Uwaga:

Aby załadować plik konfiguracyjny istniejącego urządzenia Bosch Recording Station, 
kliknąć Start, następnie kliknąć prawym przyciskiem Bosch Recording Station, następnie 
kliknąć Uruchom jako administrator.

– Aby skonfigurować urządzenie:
Patrz skrócona instrukcja instalacji

– W celu załadowania istniejącej konfiguracji:
Patrz skrócona instrukcja instalacji

10. Kliknąć Start, a następnie kliknąć Uruchom ponownie.
System uruchomi się w trybie BRSuser i zostaną wyświetlone następujące komunikaty:

– System nie został skonfigurowany: zostanie wyświetlony kreator konfiguracji.
– System został skonfigurowany: urządzenie Bosch Recording Station włącza się 

automatycznie. Wprowadzić odpowiednią nazwę użytkownika i hasło. Zostanie 
wyświetlony interfejs użytkownika.
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11. Jeżeli język został zmieniony, język klawiatury dla użytkownika BRS zostanie domyślnie 
ustawiony na domyślny język Angielski (USA).
Aby zmienić to ustawienie, należy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami:

– Na pasku zadań prawym przyciskiem kliknąć ikonę klawiatury, a następnie kliknąć 
Ustawienia….

– W oknie dialogowym Usługi tekstowe i języki kliknąć Dodaj.
– W oknie dialogowym Dodawanie języka wybrać język klawiatury, a następnie kliknąć 

przycisk OK.
– Z listy Zainstalowane usługi usunąć wszystkie niepotrzebne języki.

Aby to zrobić, zaznaczyć klawiaturę na liście Zainstalowane usługi, a następnie 
kliknąć Usuń.

– Kliknąć przycisk OK.

3.2 Konfiguracja urządzenia Bosch Recording Station
Aby wykonać podstawową konfigurację, należy wykonać poniższe czynności:
1. Kliknąć Start, następnie kliknąć Bosch Recording Station. Zostanie wyświetlony kreator 

konfiguracji.
2. W oknie dialogowym Bosch Recording Station – Kreator konfiguracji kliknąć Dalej >.
3. W oknie dialogowym Aktywacja licencji kliknąć Rejestrator.

Następujące licencje są aktywowane domyślnie:

– Liczba kamer sieciowych: 8
– Liczba stacji zdalnych: 32
– Zapis na płytach CD/DVD

4. Wybrać odpowiedni pakiet licencji z listy Licencja: i kliknąć Aktywacja.... Zostanie 
wyświetlone okno dialogowe Aktywacja licencji.
Uwaga:

Jeżeli potrzebnych jest więcej pakietów, można je aktywować w oknie dialogowym.

5. Wpisać klucz uaktywnienia w oknie Klucz aktywacji licencji: i kliknąć Aktywacja. 
Uwaga:

W przypadku nieposiadania klucza uaktywnienia patrz Punkt 5 Aktywacja pakietu licencji.

6. Kliknąć Dalej >.
7. W oknie dialogowym Stacje zdalne kliknąć Nowa w celu dodania stacji zdalnych.
8. Utworzyć nowego użytkownika w oknie dialogowym Użytkownik, wpisując nazwę i hasło 

autoryzacji. Zapisać nazwę i hasło, ponieważ będą potrzebne później.
Uwaga:

– Podczas pierwszej konfiguracji automatycznie tworzone są 3 poziomy autoryzacji i 
3 użytkowników. Nie można ich usunąć.

9. Kliknąć Dalej >.
10. W oknie dialogowym Harmonogramy wyświetlany jest sugerowany tygodniowy przegląd z 

3 różnokolorowymi profilami czasowymi (Dzień, Noc, Weekend).
W celu zmiany tygodniowego przeglądu należy kliknąć profil czasowy, aby go wybrać.

Następnie w tygodniowym przeglądzie kliknąć okres, który ma być przydzielony do profilu 
czasowego. W celu zaznaczenia profilu czasowego kliknąć i przytrzymać lewy przycisk 

UWAGA! 
Aby uniemożliwić nieuprawniony dostęp do systemu, nie należy konfigurować ikonek 
graficznych konta użytkownika BRSuser.
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myszy i przeciągnąć, tworząc prostokąt. Wszystkie zaznaczone okresy mają taki sam kolor 
jak wybrany profil czasowy.

11. Kliknąć Dalej >.
12. W oknie dialogowym Dodaj kamery IP jest wyświetlany przegląd wszystkich kamer 

sieciowych MPEG4/H.264 wchodzących w skład systemu.
13. Sprawdzić, które kamery mają zostać dołączone do urządzenia Bosch Recording Station.

Uwaga:

Aby przeszukać inną sieć, kliknąć Wyszukaj ponownie.

14.  Kliknąć Dalej >.
15. W oknie dialogowym Ustawienia kamery wybrać kamerę i w polu Nazwa (w Bosch 

Recording Station): wpisać jej nazwę. Nazwa ta będzie wyświetlana jako nazwa kamery 
w urządzeniu Bosch Recording Station.

16. Wprowadzać nazwę i hasło danego użytkownika dla urządzeń MPEG4/H.264 wszędzie 
tam, gdzie jest to wymagane do logowania (np. podczas konfiguracji loginu i hasła w 
urządzeniu MPEG4/H.264).

17. Wybrać strumień dla urządzenia MPEG4/H.264 (Strumień 1 lub Strumień 2), który ma 
być używany do wyświetlania obrazów na żywo.
Uwaga:

Niektóre kamery sieciowe obsługują tylko jeden strumień.

18. Aktywować opcję Detekcja ruchu i/lub opcję Porównanie z obrazem referencyjnym 
urządzenia MPEG4/H.264.
Uwaga:

– Niektóre kamery sieciowe nie obsługują opcji detekcji ruchu lub sprawdzania obrazu 
odniesienia.

– Opcję detekcji ruchu i sprawdzania obrazu odniesienia należy aktywować w 
urządzeniu MPEG4/H.264.

19. Powtórzyć tę procedurę dla każdej z kamer. Istnieje możliwość wyboru wielu kamer.
20. Rozmieścić kamery w kolejności, w której mają się pojawiać w urządzeniu Bosch 

Recording Station. W tym celu skorzystać ze strzałek po prawej stronie okna 
dialogowego.

21. Kliknąć Dalej >.
22. Wybrać kamerę w oknie dialogowym Ustawienia zapisu i wprowadzić ustawienia zapisu 

ciągłego w sekcji Zapis ciągły dla wybranych(-ej) kamer(y).
23. Powtórzyć czynność dla każdej z kamer. Istnieje możliwość wyboru wielu kamer.
24. Kliknąć przycisk Zakończ, aby zakończyć konfigurację.
25. Bosch Recording Station uruchamia się automatycznie. Wprowadzić odpowiednią nazwę 

użytkownika i hasło. Zostanie wyświetlony interfejs użytkownika.
Zapoznać się z poniższą dokumentacją/opcjami pomocy w celu uzyskania informacji 
dotyczących konfiguracji urządzenia Bosch Recording Station:

– Instrukcje obsługi: patrz Instrukcja obsługi urządzenia Bosch Recording Station
– Dodatkowe informacje na temat konfiguracji: patrz Instrukcja instalacji urządzenia 

Bosch Recording Station
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3.3 Instalacja istniejącej konfiguracji
Uwaga:
W celu zainstalowania istniejącego pliku konfiguracyjnego urządzenia Bosch Recording 
Station należy zalogować się do urządzenia BRS Appliance w trybie administratora.

W celu instalacji istniejącej konfiguracji należy wykonać następujące czynności:
1. Kliknąć Start, kliknąć prawym przyciskiem Bosch Recording Station, a następnie kliknąć 

Uruchom jako administrator. Zostanie wyświetlony kreator konfiguracji.
2. W oknie dialogowym Bosch Recording Station – Kreator konfiguracji kliknąć Załaduj..., 

aby zainstalować istniejący plik konfiguracyjny (plik .prm).
Uwaga:

Istnieje możliwość wczytania konfiguracji DiBos.

3. Potwierdzić okno ostrzeżenia klikając Tak.
4. Wybrać odpowiedni plik konfiguracyjny i kliknąć Otwórz. System wczyta konfigurację.
5. Bosch Recording Station uruchamia się automatycznie. Wprowadzić odpowiednią nazwę 

użytkownika i hasło. Zostanie wyświetlony interfejs użytkownika.
Uwaga:

Zalecane jest uruchomienie urządzenia Bosch Recording Station w trybie BRSuser.



26 pl | Konfiguracja zapory systemu Windows Bosch Recording Station Appliance

- | V3 | 2012.11 Skrócona instrukcja instalacji Bosch Security Systems

4 Konfiguracja zapory systemu Windows
Ogólne:
Zapora systemu Windows jest domyślnie wyłączona. W celu jej aktywacji w ustawieniach 
zapory systemu Windows należy dodać i zaznaczyć następujące wyjątki.

Bosch Recording Station
Wyjątki w ustawieniach zapory systemu Windows

ConnectionServer.exe

DBServer.exe

DiBosExplorer.exe

DomeCameraUnit.exe

DVRServiceShimWrapper.exe

JobServer.exe

Parametrierung.exe

VCSModule.exe

VSDKPluginModule.exe

DCOM (TCP) Port 135

DCOM (UDP) Port 135

Port zdalnej konfiguracji (TCP) 8080
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5 Aktywacja pakietu licencji
Do aktywacji licencji wymagany jest klucz uaktywnienia licencji. Można go uzyskać za pomocą 
programu Bosch License Manager.

Należy wykonać następujące czynności:
1. Sprawdzić numer autoryzacji pakietu licencji, który ma zostać aktywowany, podany w 

liście autoryzacji lub w licencji elektronicznej odpowiedniego pakietu licencji.
2. Uruchomić konfigurację urządzenia Bosch Recording Station.
3. Wybrać menu Licencje programów.
4. Wybrać odpowiedni pakiet licencji z listy Licencja: i kliknąć Aktywacja.... Zostanie 

wyświetlone okno dialogowe Aktywacja licencji.
5. Zanotować sygnaturę komputera lub skorzystać z funkcji kopiowania i wklejania, aby 

wprowadzić ją go pliku tekstowego. Sygnatura komputera znajduje się w oknie 3) 
Sygnatura komputera:.

6. W komputerze z dostępem do Internetu wprowadzić do przeglądarki sieciowej 
następujący adres URL: 
https://activation.boschsecurity.com

Zostanie uruchomiony program Bosch License Manager.

Postępować zgodnie z instrukcjami w celu wyświetlenia klucza uaktywnienia licencji.

7. Zanotować klucz uaktywnienia licencji lub skorzystać z funkcji kopiowania i wklejania, 
aby wprowadzić go pliku tekstowego. W liście autoryzacji pod etykietą z numerem 
autoryzacji znajduje się pole, w którym należy wpisać klucz uaktywnienia licencji. Odnosi 
się to także do sygnatury danego komputera. Wprowadzić klucz uaktywnienia licencji oraz 
sygnaturę komputera do listu autoryzacji.

8. W oknie dialogowym Aktywacja licencji konfiguracji urządzenia Bosch Recording Station 
wprowadzić klucz uaktywnienia licencji uzyskany w programie Bosch License Manager, a 
następnie kliknąć Aktywacja. Pakiet licencji zostaje uaktywniony.
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6 Informacje dotyczące obsługi

6.1 Automatyczne aktualizacje systemu Windows
Automatyczna instalacja aktualizacji systemu Windows jest domyślnie wyłączona, aby 
zapobiegać automatycznej aktualizacji systemu Windows z Internetu i towarzyszącemu jej 
ponownemu uruchamianiu systemu.
Po zmianie tego ustawienia należy upewnić się, że istnieje możliwość wyboru, czy aktualizacje 
mają być zainstalowane, czy nie.

W przypadku, gdy wymagana jest automatyczna instalacja aktualizacji systemu Windows 7, 
zalecane jest zastosowanie następujących ustawień:
1. Kliknąć Start, wybrać Panel sterowania i dwukrotnie kliknąć System i zabezpieczenia.
2. Kliknąć Windows Update i wybrać opcję Zmień ustawienia po lewej stronie.
3. W pozycji Aktualizacje ważne wybrać opcję Pobierz aktualizacje, ale pozwól mi wybrać, 

czy je instalować.
Uwaga:

Jeżeli komputer nie jest podłączony do Internetu, zalecane jest wybranie opcji Nigdy nie 
sprawdzaj, czy są aktualizacje (niezalecane).

4. Kliknąć przycisk OK.

6.2 Dyski twarde, Tryb czuwania, Wygaszacz ekranu
Dyski twarde, Tryb czuwania
Dyski twarde są aktywowane domyślnie, a komputer nie przełącza się w tryb czuwania.
Dezaktywacja dysków twardych lub przełączenie komputera w tryb czuwania mogą 
spowodować zakłócenie lub przerwanie rejestracji danych.

Wygaszacz ekranu
Domyślnie wygaszacz ekranu nie jest zainstalowany. Zainstalowanie go może prowadzić do 
trudności z wyświetlaniem obrazów. Wyświetlenie wygaszacza ekranu powoduje tworzenie się 
wpisów w pliku rejestru

UWAGA! 
Ponowne uruchamianie komputera następujące po automatycznej instalacji aktualizacji 
systemu Windows powoduje przerwy w rejestrowaniu danych.
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7 Zasilanie z UPS
Przestrzegać poniższych zaleceń:
– Zanik zasilania może spowodować uszkodzenie systemu operacyjnego lub zapisanych 

nagrań. Aby uniknąć utraty danych i zapewnić bezawaryjne działanie urządzenia zalecana 
jest instalacja zasilacza bezprzerwowego UPS w przypadku zastosowań o krytycznym 
znaczeniu.

– Zgodnie z normą EN50130-4 dotyczącą zaników zasilania (§ 8.3.4) wymagany jest 
zewnętrzny zasilacz bezprzerwowy UPS.

– W celu podłączenia i konfiguracji zasilacza bezprzerwowego UPS należy postępować 
zgodnie z instrukcją producenta dołączoną do urządzenia UPS.

Uwaga:
Zasilacz bezprzerwowy UPS nie jest dołączony do zestawu.
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8 Procedura odzyskiwania systemu
Jeżeli system się nie uruchomi, należy postępować zgodnie z opisem w podręczniku Recovery 
Procedure for BRS Appliance.
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