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1 Veiligheid

1.1 Belangrijke veiligheidsinstructies
Lees alle onderstaande veiligheidsinstructies, volg ze op, en 
bewaar ze zodat u ze ook in de toekomst kunt raadplegen. 
Neem alle waarschuwingen op het apparaat en in de 
gebruiksaanwijzing in acht alvorens het apparaat te gebruiken.
1. Reinigen - Haal de stekker van het apparaat uit het 

stopcontact voordat u het apparaat reinigt. Volg alle 
voorschriften die bij het apparaat worden geleverd. 
Normaal gesproken volstaat reiniging met een droge doek. 
U kunt echter ook een vochtige pluisvrije doek of leren 
zeemlap gebruiken. Gebruik geen vloeibare 
schoonmaakproducten of spuitbussen.

2. Warmtebronnen - Installeer dit apparaat niet in de buurt 
van warmtebronnen zoals radiatoren, verwarmingen, ovens 
of andere apparaten die warmte genereren (zoals 
versterkers).

3. Ventilatie - Eventuele openingen in het apparaat dienen 
voor ventilatie om oververhitting te voorkomen en een 
betrouwbare werking te garanderen. Sluit deze openingen 
niet af en houd ze vrij. Plaats dit apparaat niet in een 
behuizing tenzij er voldoende ventilatie aanwezig is of de 
voorschriften van de fabrikant zijn aangehouden.

4. Water - Gebruik dit apparaat niet in de nabijheid van 
water, zoals bijvoorbeeld in de buurt van een badkuip, 
spoelbak, fonteintje, wasmand, in een vochtige of natte 
kelder, een zwembad, in een buiteninstallatie, of in elke 
omgeving die als vochtige locatie wordt beschouwd. Stel 
het apparaat niet bloot aan regen of vocht, om het risico 
op brand of elektrische schokken te vermijden.

5. Binnendringen van voorwerpen en vloeistoffen - Duw 
nooit voorwerpen door de openingen van het apparaat 
omdat ze in aanraking kunnen komen met onder spanning 
staande punten of kortsluiting kunnen veroorzaken. Dit kan 
brand of elektrische schokken tot gevolg hebben. Mors 
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geen vloeistof op het apparaat. Plaats geen met vloeistof 
gevulde voorwerpen, zoals vazen of bekers, op het 
apparaat.

6. Onweer - Als extra beveiliging tegen onweer of als u het 
apparaat langere tijd niet gebruikt, moet het netsnoer uit 
het stopcontact worden gehaald en moeten alle overige 
kabels worden losgekoppeld. Zo voorkomt u 
bliksemschade en schade door stroomstoten.

7. Instelling van bedieningselementen - Stel alleen de 
bedieningselementen in die volgens de 
bedieningsvoorschriften mogen worden ingesteld. Bij 
onjuiste instelling van andere bedieningselementen kan 
het apparaat beschadigd raken. Het gebruik van 
bedieningselementen of instellingen, of het uitvoeren van 
handelingen, die niet in de voorschriften zijn beschreven, 
kan leiden tot schadelijke blootstelling aan straling.

8. Overbelasting - Overbelast stopcontacten of 
verlengsnoeren niet. Dit kan brand of elektrische schokken 
veroorzaken.

9. Bescherming van netsnoer en stekker - Zorg ervoor dat bij 
de stopcontacten en het punt waar de kabel het apparaat 
verlaat niet op de stekker en het netsnoer kan worden 
gelopen en dat deze niet bekneld kan raken door 
voorwerpen die erop of ertegen worden geplaatst. Als het 
apparaat op 230 VAC, 50 Hz, werkt, moeten de ingaande 
en uitgaande netsnoeren voldoen aan de nieuwste versies 
van IEC-publicatie 227 of IEC-publicatie 245.

10. Spanning uitschakelen - Apparatuur met of zonder aan/uit-
schakelaar staat onder spanning zolang de stekker is 
aangesloten op de wandcontactdoos. De apparatuur is 
uitsluitend in werking als de aan/uit-schakelaar in de stand 
AAN staat. Het netsnoer is de “hoofdschakelaar” om de 
spanning van alle apparatuur uit te schakelen.

11. Voedingsbronnen - Sluit het apparaat uitsluitend aan op 
een lichtnet met het voltage dat is vermeld op het etiket op 
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het apparaat. Voordat u de kabel aansluit op het apparaat, 
dient u deze kabel los te koppelen van de voeding.
– Raadpleeg de gebruiksaanwijzing voor apparaten met 

batterijen.
– Maak bij apparaten met externe voeding alleen 

gebruik van de aanbevolen of goedgekeurde 
voedingseenheden.

– Deze voedingsbron moet bij apparaten met een 
stroombegrenzer voldoen aan EN60950. Andere 
voedingseenheden kunnen de apparatuur schade 
toebrengen of brand of een elektrische schok 
veroorzaken.

– De spanning op de voedingsingang van het apparaat 
mag bij apparaten van 24 VAC niet meer afwijken dan 
±10%, of hoger zijn dan 28 VAC. Als de gebruiker zelf 
voor de bekabeling zorgt, moet deze voldoen aan de 
ter plaatse geldende richtlijnen voor elektrische en 
elektronische apparatuur (voedingsniveaus Class 2). 
Aard de voeding niet bij de aansluitklemmen van de 
voedingsbron of van het apparaat zelf.

– Neem als u niet zeker bent van het te gebruiken type 
stroomvoorziening contact op met uw dealer of 
plaatselijke elektriciteitsbedrijf.

12. Onderhoud - Voer zelf geen onderhoud aan dit apparaat 
uit. Als u de behuizing van het apparaat opent, stelt u zich 
mogelijk bloot aan hoge spanning of andere gevaren. Laat 
onderhoud over aan professionele servicemonteurs.

13. Reparatie - Koppel het apparaat los van het lichtnet en laat 
een reparatie uitvoeren door gekwalificeerd personeel als 
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het apparaat beschadigd is geraakt, zoals in de volgende 
gevallen:
– het netsnoer of de stekker is beschadigd;
– het apparaat is blootgesteld aan vocht, water, en/of 

vochtig weer (regen, sneeuw, etc.);
– er is vloeistof gemorst in of op het apparaat;
– er is iets in het apparaat gevallen;
– het apparaat is gevallen of de behuizing is 

beschadigd;
– het apparaat vertoont een duidelijk veranderde 

prestatie;
– het apparaat werkt niet normaal als de gebruiker de 

gebruiksaanwijzing correct opvolgt.
14. Onderdelen vervangen - Als vervangende onderdelen 

vereist zijn, dient de onderhoudstechnicus gebruik te 
maken van door de fabrikant aanbevolen onderdelen of 
onderdelen die dezelfde eigenschappen hebben als het 
originele onderdeel. Niet-erkende onderdelen kunnen 
brand, elektrische schokken of andere gevaren 
veroorzaken.

15. Veiligheidscontrole - Na een onderhoudsbeurt of een 
reparatie dienen veiligheidscontroles te worden uitgevoerd 
om na te gaan of het apparaat correct functioneert.

16. Installatie - Installeer dit apparaat zoals beschreven in 
deze handleiding en in overeenstemming met de ter 
plaatse geldende richtlijnen.

17. Toebehoren, wijzigingen of modificaties - Maak 
uitsluitend gebruik van toebehoren dat, en accessoires die 
door de fabrikant worden aanbevolen. Elke wijziging of 
aanpassing van de apparatuur die niet expliciet door Bosch 
is goedgekeurd, kan het recht op garantie laten vervallen 
of, in het geval van een autorisatieovereenkomst, het recht 
van de gebruiker om de apparatuur te bedienen 
tenietdoen.
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1.2 Veiligheidsmaatregelen

GEVAAR! Hoog risico:
Dit pictogram wijst op een gevaarlijke situatie, zoals "gevaarlijke 
spanning" in het product. Indien deze situatie niet wordt 
vermeden, leidt dit tot een elektrische schok en ernstig of 
dodelijk letsel.

!
WAARSCHUWING! Middelhoog risico:
Wijst op een mogelijk gevaarlijke situatie. Deze kan leiden tot 
ernstig of dodelijk letsel indien niet vermeden.

LET OP! Middelhoog risico:
Wijst op een mogelijk gevaarlijke situatie. Indien deze situatie 
niet wordt vermeden, kan dit lijden tot licht of middelzwaar 
letsel. Wijst de gebruiker op belangrijke instructies die van 
toepassing zijn op het apparaat.

!
LET OP! Laag risico: (zonder waarschuwingspictogram)
Wijst op een mogelijk gevaarlijke situatie. Indien deze situatie 
niet wordt vermeden, kan materiële schade ontstaan of bestaat 
het risico dat het apparaat zelf wordt beschadigd.

i
AANWIJZING!
Dit pictogram wijst op informatie of gedragsregels die direct of 
indirect van belang zijn voor de veiligheid van personeel of de 
bescherming van materiële goederen.
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1.3 Belangrijke opmerkingen
Accessoires - Plaats het apparaat niet op een onstabiel 
oppervlak of statief of onstabiele beugel of tafel. Het apparaat 
kan vallen en worden beschadigd en/of ernstig letsel 
veroorzaken. Gebruik alleen wagentjes, staanders, beugels, 
houders of tafels die worden aanbevolen door de fabrikant. Als 
u een wagentje gebruikt, dient u de combinatie wagentje/
apparaat voorzichtig te verplaatsen om letsel door omkantelen 
te voorkomen. Door abrupt te stoppen, te hard te duwen of het 
over een ongelijke ondergrond te rijden, kan de combinatie 
wagentje/apparaat kantelen. Monteer het apparaat volgens de 
voorschriften van de fabrikant.
Alpolige voedingsschakelaar - Breng een alpolige 
voedingsschakelaar, aan met een contactscheiding van ten 
minste 3 mm in elke pool, in de elektrische installatie van het 
gebouw, zodat het apparaat kan worden uitgeschakeld door de 
spanning ervan uit te schakelen. Wanneer de behuizing moet 
worden geopend voor onderhoud en/of andere 
werkzaamheden, dient u deze alpolige schakelaar als 
hoofdschakelaar te gebruiken voor het verbreken van de 
spanning naar het apparaat.
Coaxaarding:
– Aard het kabelsysteem als er op het apparaat een extern 

kabelsysteem wordt aangesloten.
– Materiaal voor gebruik buitenshuis mag alleen op de 

ingangen van het apparaat worden aangesloten nadat de 
aardingsstekker van dit apparaat op een geaarde uitgang is 
aangesloten of de aardklem correct op een aardingsbron is 
aangesloten.

– Verbreek de verbinding van de ingangsconnectoren van het 
apparaat met de apparatuur voor gebruik buitenshuis 
voordat u de aardingsstekker of de aardklem losmaakt.

– Tref bij elk apparaat voor gebruik buitenshuis dat op deze 
unit is aangesloten de juiste veiligheidsmaatregelen zoals 
het aarden.
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V.S. Uitsluitend voor modellen in de VS - Sectie 810 van de 
National Electrical Code, ANSI/NFPA No.70, bevat informatie over 
het correct aarden van het montagestatief en het 
montagehulpstuk, het aarden van de coaxkabel aan een 
ontlader, de diameter van de aardgeleiders, de plaats van de 
ontlader, de aansluiting op aardelektrodes en vereisten voor de 
aardelektrode.

Uw Bosch-product is ontworpen en gefabriceerd met 
materialen van hoge kwaliteit en componenten die kunnen 
worden gerecycled en opnieuw kunnen worden gebruikt. Dit 
pictogram geeft aan dat elektronische en elektrische 
apparatuur die het einde van de levensduur heeft bereikt, apart 
dient te worden gehouden en gescheiden van huishoudelijk 
afval te worden afgevoerd. Er bestaan meestal gescheiden 
inzamelsystemen voor gebruikte elektrotechnische en 
elektronische apparatuur. Lever deze apparatuur in bij een 
geschikt verzamelpunt voor recycling, overeenkomstig de 
Europese Richtlijn 2002/96/EG.
Milieuverklaring - Bosch is zeer milieubewust. Bij het 
ontwerpen van dit apparaat is zo veel mogelijk rekening 
gehouden met het milieu.
Apparaat is gevoelig voor statische elektriciteit - Neem de 
juiste voorzorgsmaatregelen voor CMOS/MOS-FET om 
elektrostatische ontlading te vermijden.
OPMERKING: draag geaarde polsriemen en volg de juiste ESD-
veiligheidsvoorschriften wanneer u in aanraking komt met de 
printplaten die gevoelig zijn voor statische elektriciteit.
Zekeringswaarde - Ter beveiliging van het apparaat moet de 
stroomkringbeveiliging zijn uitgevoerd met een 
zekeringswaarde van 16 A. Dit moet voldoen aan NEC 800 (CEC 
Section 60).

i
AANWIJZING!
Dit apparaat is uitsluiten bedoeld voor gebruik in openbare 
ruimtes.
Amerikaanse Volgens Amerikaans federaal recht is clandestiene 
opname van mondelinge communicatie streng verboden.
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Aarding en polarisatie - Het apparaat is mogelijk uitgerust met 
een gepolariseerde stekker (deze heeft twee stiften waarvan de 
ene breder is dan de andere). Deze veiligheidsfunctie zorgt 
ervoor dat de stekker slechts op één manier in het stopcontact 
kan worden gestopt. Als de stekker niet helemaal in het 
stopcontact gaat, neem dan contact op met een erkende 
elektricien om het verouderde stopcontact te laten vervangen. 
Probeer nooit de beveiliging op de gepolariseerde stekker te 
veranderen.
Het apparaat kan ook uitgerust zijn met een driepolige 
aardingsstekker (een stekker met een derde pen voor aarding). 
Deze veiligheidsfunctie zorgt ervoor dat de stekker alleen in een 
geaard stopcontact kan worden gestopt. Als de stekker niet in 
het stopcontact gaat, neem dan contact op met een erkende 
elektricien om het verouderde stopcontact te laten vervangen. 
Probeer nooit de beveiliging op de aardingsstekker te 
veranderen.
Verplaatsen - Koppel de kabel los van de voedingsbron voordat 
u het apparaat verplaatst. Verplaats het apparaat voorzichtig. 
Hard duwen of schokken kan leiden tot schade aan het 
apparaat en de harde schijven.
Externe signalen - De apparatuur voor externe signalen, met 
name voor wat betreft de afstand tot elektriciteitskabels en 
bliksemafleiders, en de bescherming tegen transiënten, moeten 
voldoen aan NEC725 en NEC800 (CEC Rule 16-224 en CEC 
Section 60).
Permanent aangesloten apparatuur - Voorzie de bekabeling 
van de elektrische installatie van het gebouw van een 
gemakkelijk toegankelijke verbrekingsinrichting.
Insteekbare apparatuur - Breng de stekkerbus in de buurt van 
de apparatuur aan, zodat deze goed toegankelijk is.
Spanning uitschakelen - De apparaten worden van spanning 
voorzien zodra het netsnoer op de voedingsbron is aangesloten. 
Het netsnoer is de “hoofdschakelaar” voor alle apparatuur.
Elektriciteitskabels - Plaats de camera niet in de buurt van 
bovengrondse elektriciteitskabels, stroomcircuits, elektrische 
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verlichting of op plaatsen waar de camera hiermee in aanraking 
kan komen.
SELV
Alle ingangs- en uitgangspoorten zijn SELV-circuits (extra lage 
veiligheidsspanning). SELV-circuits mogen uitsluitend worden 
aangesloten op andere SELV-circuits.
Omdat de ISDN-circuits werken met de spanning van een 
telefoonnetwerk, moet aansluiting van het SELV-circuit op TNV-
circuits (Telephone Network Voltage-circuits) worden 
vermeden .
Videoverlies- Videoverlies is inherent aan digitale video-
opnamen. Derhalve kan Bosch Security Systems niet 
aansprakelijk worden gesteld voor schade tengevolge van het 
ontbreken van video-informatie. Bosch Security Systems raadt 
de toepassing van meerdere, redundante opnamesystemen en 
een procedure voor het maken van back-ups van alle analoge en 
digitale informatie aan, om zo het risico van het verlies van 
digitale informatie tot een minimum te beperken.

INFORMATIE OVER FCC- en ICES-VOORSCHRIFTEN 
(Alleen voor modellen voor VS en Canada, KLASSE A)
Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-richtlijnen. De 
werking is afhankelijk van de volgende voorwaarden:
– dit apparaat mag geen schadelijke interferentie 

veroorzaken en
– dit apparaat moet alle ontvangen interferentie accepteren, 

inclusief interferentie die tot ongewenste werking kan 
leiden.

Opmerking
Dit apparaat is getest en voldoet aan de limieten die zijn 
vastgesteld voor een digitaal apparaat van klasse A, 
overeenkomstig deel 15 van de FCC-regels en ICES-003 van 
Industry Canada. Deze limieten zijn vastgesteld ten behoeve 

i
AANWIJZING!
Dit is een klasse A-product. In een huiselijke omgeving kan dit 
product radio-interferentie veroorzaken en kan het eventueel 
nodig zijn om afdoende maatregelen te nemen.



10 nl | Veiligheid Hoogwaardige LCD-monitoren

F.01U.081.473 | 3.0 | 2009.05 Installatiehandleiding Bosch Security Systems, Inc.

van een redelijke beveiliging tegen schadelijke invloeden bij 
gebruik van het apparaat in een bedrijfsomgeving. Dit apparaat 
genereert en gebruikt radiofrequentie-energie en kan 
radiofrequentie-energie uitstralen. Het apparaat kan tevens 
schadelijke interferentie van radiocommunicatie veroorzaken 
als het niet wordt geïnstalleerd en gebruikt overeenkomstig de 
instructiehandleiding. Het gebruik van dit apparaat in een 
huiselijke omgeving zorgt mogelijk voor schadelijke 
interferentie, welke door de gebruiker voor eigen rekening moet 
worden verholpen.
Er mogen geen opzettelijke of onopzettelijke wijzigingen 
worden aangebracht die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd 
door degene die verantwoordelijk is voor de naleving. Door het 
aanbrengen van dergelijke wijzigingen kan het recht op gebruik 
van het apparaat door de gebruiker komen te vervallen. Indien 
nodig, moet de gebruiker een beroep doen op de dealer of een 
ervaren radio- en televisietechnicus om het probleem te 
verhelpen.
Mogelijk heeft de gebruiker baat bij de inhoud van het volgende 
boekje van de Federal Communications Commission: "How to 
Identify and Resolve Radio-TV Interference Problems" 
(Interferentieproblemen van radio en televisie oplossen). Dit 
boekje is verkrijgbaar bij de U.S. Government Printing Office, 
Washington, DC 20402, Stock No. 004-000-00345-4.

INFORMATIONS FCC ET ICES (commercial applications)
(modèles utilisés aux États-Unis et au Canada uniquement, 
CLASSE A)
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 
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numériques de Classe A en vertu de la section 15 du règlement 
de la Commission fédérale des communications des États-Unis 
(FCC). Ces contraintes sont destinées à fournir une protection 
raisonnable contre les interférences nuisibles quand l'appareil 
est utilisé dans une installation commerciale. Cette appareil 
génère, utilise et émet de l'energie de fréquence radio, et peut, 
en cas d'installation ou d'utilisation non conforme aux 
instructions, générer des interférences nuisibles aux 
communications radio. L’utilisation de ce produit dans une 
zone résidentielle peut provoquer des interférences nuisibles. 
Le cas échéant, l’utilisateur devra remédier à ces interférences 
à ses propres frais.
Au besoin, l’utilisateur consultera son revendeur ou un 
technicien qualifié en radio/télévision, qui procédera à une 
opération corrective. La brochure suivante, publiée par la 
Commission fédérale des communications (FCC), peut s’avérer 
utile : « How to Identify and Resolve Radio-TV Interference 
Problems » (Comment identifier et résoudre les problèmes 
d’interférences de radio et de télévision). Cette brochure est 
disponible auprès du U.S. Government Printing Office, 
Washington, DC 20402, États-Unis, sous la référence n° 004-
000-00345-4.
AVERTISSEMENT: Ce produit est un appareil de Classe A. Son 
utilisation dans une zone résidentielle risque de provoquer des 
interférences. Le cas échéant, l’utilisateur devra prendre les 
mesures nécessaires pour y remédier.

Het opgeven van aanspraak
Underwriter Laboratories Inc. ("UL") heeft niet de prestatie of 
betrouwbaarheid van de beveiligings- of de 
signaleringsaspecten van dit product getest. UL heeft 
uitsluitend getest op de risico's van brand, schok en/of 
ongevallen, zoals beschreven in UL’s norm(en) voor de veiligheid 
van CCTV-apparatuur, UL 2044 (Safety for Closed Circuit 
Television Equipment). De UL-certificering heeft geen betrekking 
op de prestaties of betrouwbaarheid van de beveiligings- of de 
signaliseringsaspecten van dit product.
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UL DOET GEEN UITSPRAAK OVER, EN BIEDT GEEN ENKELE 
GARANTIE OF CERTIFICERING MET BETREKKING TOT DE 
PRESTATIE OF DE BETROUWBAARHEID VAN ENIGE 
BEVEILIGINGS- OF SIGNALISERINGSGERELATEERDE FUNCTIE 
VAN DIT PRODUCT.
Het opgeven van aanspraak
Underwriter Laboratories Inc. ("UL") heeft niet de prestatie of 
betrouwbaarheid van de beveiligings- of de 
signaleringsaspecten van dit product getest. UL heeft 
uitsluitend getest op de risico's van brand, schok en/of 
ongevallen, zoals door UL beschreven in Standard(s) for Safety 
for Information Technology Equipment, UL 60950-1. De UL-
certificering heeft geen betrekking op de prestaties of 
betrouwbaarheid van de beveiligings- of de 
signaliseringsaspecten van dit product.
UL DOET GEEN UITSPRAAK OVER, EN BIEDT GEEN ENKELE 
GARANTIE OF CERTIFICERING MET BETREKKING TOT DE 
PRESTATIE OF DE BETROUWBAARHEID VAN ENIGE 
BEVEILIGINGS- OF SIGNALISERINGSGERELATEERDE FUNCTIE 
VAN DIT PRODUCT.
Auteursrecht
Deze gebruikershandleiding is intellectueel eigendom van 
Bosch Security Systems, Inc. en is auteursrechtelijk beschermd.
Alle rechten voorbehouden.
Handelsmerken
Alle productnamen van hardware en software in dit document 
zijn waarschijnlijk gedeponeerde handelsmerken en dienen als 
zodanig te worden behandeld.
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i

AANWIJZING!
Deze gebruikershandleiding is met grote zorg samengesteld en 
de informatie hierin is grondig geverifieerd. De tekst was op het 
moment van het ter perse gaan correct en volledig. Door de 
voortdurende ontwikkeling van de producten kan de inhoud van 
de gebruikershandleiding echter zonder kennisgeving 
veranderen.  Bosch Security Systems aanvaardt geen 
aansprakelijkheid voor schade die direct of indirect voortvloeit 
uit gebreken, onvolledigheden of afwijkingen tussen de 
gebruikershandleiding en het beschreven apparaat.
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1.4 Ondersteuning en klantenservice
Als deze apparatuur moet worden gerepareerd, neem dan 
contact op met het dichtstbijzijnde servicecentrum van Bosch 
Security Systems voor toestemming tot retourzending en 
aanwijzingen voor het vervoer.
Klantenservice
Telefoon: 888-289-0096
Fax: 585-223-9180
E-mail: security.sales@us.bosch.com
Technische Ondersteuning
Telefoon: 800-326-1450
Fax: 585-223-3508 of 717-735-6560 
E-mail: technical.support@us.bosch.com
Canada
Telefoon: 514-738-2434 
Fax: 514-738-8480 
Europa, Midden-Oosten, Afrika
Reparatiecentrum
Telefoon: 31 (0) 76-5721500
Fax: 31 (0) 76-5721413
E-mail: RMADesk.STService@nl.bosch.com
Azië
Reparatiecentrum
Telefoon: 65 63522776
Fax: 65 63521776
E-mail: rmahelpdesk@sg.bosch.com
Klantenservice
Telefoon: 86 (0) 756 7633117 of 
86 (0) 756 7633121
Fax: 86 (0) 756 7631710
E-mail: customer.service@cn.bosch.com
Garantie en meer informatie
Neem voor meer informatie of vragen over garantie contact op 
met uw accountmanager van Bosch Security Systems of bezoek 
onze website op www.boschsecurity.nl. 
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2 Uitpakken
Deze apparatuur moet met zorg worden uitgepakt en 
behandeld. Als een onderdeel transportschade blijkt te hebben 
opgelopen, dient u dit onmiddellijk te melden aan de 
expediteur.
Controleer of alle onderdelen van de onderstaande 
Onderdelenlijst zijn meegeleverd. Ontbreken er onderdelen, 
neem dan contact op met uw accountmanager of de 
klantenservice van Bosch Security Systems. 
De originele doos is de veiligste verpakking om het apparaat te 
transporteren. Deze doos dient u te gebruiken als u de unit voor 
onderhoud opstuurt. Bewaar deze daarom voor eventueel later 
gebruik.

2.1 Onderdelenlijst
In de onderstaande tabel staan de meegeleverde onderdelen 
vermeld:

Aantal Onderdeel
1 UML-172-90, UML-192-90 of UML-202-90 Flat Panel 

LCD-kleurenmonitor
1 Installatiehandleiding
2 Netsnoeren, 3-draads met geaarde stekker, lengte 

1,8 m:
één met een Amerikaanse stekker en één met een 
Europese stekker

1 Kabel voor VGA naar VGA (D-SUB), 1,5 m 
1 Kabel voor DVI-D naar DVI-D, 1,5 m 
1 Alarmrelaiskabel met twee losse draden
1 Audiokabel, pc-stijl 
1 Afstandsbediening met twee (2) batterijen
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2.2 Opengewerkt overzicht

Afbeelding 2.1 Frontpaneel UML-202

Afbeelding 2.2 Frontpaneel UML-172 en UML-192

Nummer Knop Omschrijving
1 Knop Input Selecteert het signaal dat moet worden weergegeven

2 Knop Menu Selecteert OSD (On-Screen Display)

3  De waarde instellen in het OSD. Omhoog navigeren in het 

OSD.

4  De waarde instellen in het OSD of

automatisch instellen in PC-modus.

Omlaag navigeren in het 

OSD.

5  De waarde verlagen in het OSD. Naar links navigeren in 

het OSD.

6  De waarde verhogen in het OSD. Naar rechts navigeren in 

het OSD.

7 Infraroodsensor Sensor voor afstandsbediening

8 LED-indicator Ingeschakeld (groen)

Uitgeschakeld, stand-by (rood)

9 Aan/uit-knop Monitor in-/uitschakelen
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Afbeelding 2.3 Zij- en onderpaneel 

Zijpaneel Onderpaneel
Nummer Aansluiting Nummer Aansluiting

1 Video 1 (AV1) IN 12 HDMI IN

2 Video 1 (AV1) OUT 13 DVI IN

3 Video 2 (AV2) IN 14 D-SUB IN

4 Video 2 (AV2) OUT 15 PC Stereo IN

5 S-Video (Y/C) IN 16 Audio OUT

6 S-Video (Y/C) OUT 17 Component Y, Pb, Pr en Sound L, R

7 Audio IN (AV1, S-Video) 18 DC 12 V IN

8 Audio OUT (AV1, S-Video) 19 Trigger-ingang

9 Audio IN (AV2)

10 Audio OUT (AV2)

11 12 V-adapter
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2.3 Afstandsbediening
Hieronder worden de functies en het gebruik van de Bosch-
afstandsbediening beschreven.

Knop Functie
POWER De monitor in- of uitschakelen.

SOURCE De pc- of videobron selecteren.

Cijfers Cijfer 0 t/m 9.

AUTO Automatisch aanpassen aan de grafische kaart.

MUTE Het geluid uitschakelen.

MENU Het OSD weergeven. Door op de knop Menu te drukken, keert u vanuit 

elke willekeurige locatie in de OSD-menu's terug naar het hoofdmenu.

EXIT Het OSD afsluiten.

OMHOOG De cursor één positie omhoog verplaatsen in een OSD-menu.

OMLAAG De cursor één positie omlaag verplaatsen in een OSD-menu.

ENTER Uw selectie accepteren of de huidige modus weergeven wanneer het 

OSD-menu is geopend.


VOL

De cursor naar links verplaatsen, waarden voor instellingen in een 

OSD-menu verlagen of het volume verlagen.?


VOL

De cursor naar rechts verplaatsen, waarden voor instellingen in een 

OSD-menu? verhogen of het volume verhogen.

INFO Informatie weergeven voor de instellingen die momenteel zijn 

geselecteerd voor CVBS of PC-ingang.

STIL Druk één keer op de knop om het beeld stil te zetten. Druk nogmaals 

op de knop om de video voort te zetten.

PIP De modus PIP (beeld in beeld) in- of uitschakelen.

P. INPUT De PC of videobron selecteren voor de modus PIP. Blijf op deze knop 

drukken om de selectie te wijzigen.

P. POS Het subbeeld verplaatsen voor de modus PIP. Blijf op deze knop

drukken om de selectie te wijzigen.

P. SIZE Het formaat van het sub- en het hoofdbeeld wijzigen voor de modus PIP.

Blijf op deze knop drukken om de selectie te wijzigen.

SWAP Schakelen tussen het hoofdbeeld en het subbeeld voor de modus PIP.

Blijf op deze knop drukken om de selectie te wijzigen.

ARC (Aspect 

Ratio Control)
De hoogte/breedte-verhouding selecteren in de modus Video. Blijf op

deze knop drukken om de selectie te wijzigen.

APC (Auto 

Picture Control)
De modus Beeld selecteren. Blijf op deze knop drukken om de selectie

te wijzigen.
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2.4 Batterij in afstandsbediening plaatsen
1. Draai de afstandsbediening om zodat de knoppen aan de 

onderzijde zitten. Druk op het afdekplaatje en schuif dit uit 
de afstandsbediening.

2. Plaats twee (2) nieuwe AAA-alkalinebatterijen. Plaats de 
batterijen zo dat de markeringen (+) en (-) op de batterijen 
overeenkomen met de markeringen in het batterijvak.?

Afbeelding 2.4 Plaatsen van batterijen in de afstandsbediening

3. Schuif het afdekplaatje terug in de afstandsbediening.?
Opmerking: vervang de batterijen wanneer nodig of ten 
minste één keer per jaar. Lever lege batterijen in volgens 
de geldende milieuvoorschriften.

ACC (Auto Color 

Control)
De modus Kleur selecteren. Blijf op deze knop drukken om de selectie

te wijzigen.

S. SET Selecteert de hoofd- of sub-ingang voor de modus Geluid (alleen

beschikbaar wanneer PIP is ingeschakeld).

PC De PC-modus (HDMI, DVI, PC) selecteren. Blijf op deze knop drukken

om de selectie te wijzigen.

AV De modus AV selecteren (AV1, AV2, S-Video). Blijf op deze 
knop drukken om de selectie te wijzigen.

COMP De modus COMPONENT selecteren.
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3 Omschrijving 
De Bosch-familie van hoogwaardige LCD-monitoren zorgt voor 
de weergave van kleurenbeelden in het kleursysteem PAL of 
NTSC. Twee (2) doorgeluste composiet video-ingangen met 
BNC-aansluitingen, twee (2) doorgeluste RCA-audio-ingangen 
en twee (2) doorgeluste Y/C-ingangen (S-Video) met een 4-pins 
mini-DIN zijn standaard aanwezig. Bovendien is elk model 
voorzien van een analoge VGA-ingang met een 15-pins D-sub, 
omdat er steeds vaker PC's en digitale videoapparatuur in 
beveiligingstoepassingen worden gebruikt, een HDMI (High 
Definition Multimedia Input), DVI, PC-RGB (VGA), RC-audio-
ingang en -uitgang en Component Video-aansluitingen (Y/Pb/
Pr).
De monitorfuncties kunnen worden bediend met de 
drukknoppen op het frontpaneel en het on-screen display 
(OSD). Zie Paragraaf 2.2 Opengewerkt overzicht, Pagina 16 voor 
een beschrijving van het frontpaneel.

3.1 Productkenmerken
– 17 inch, 19 inch en 20 inch modellen.
– 90 tot 256 VAC voeding
– Automatische detectie van PAL/NTSC
– Hoge resolutie

– 1024 x 768 (UML-172-90)
– 1280 x 1024 (UML-192-90)
– 1600 x 1200 (UML-202-90)

– VGA-ingang
– Composiet video-ingang
– Y/C-ingang (S-Video)
– On-screen display (OSD) in diverse talen
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3.2 Voeding
Typenr. Nominale 

spanning

Spanningsbereik Vermogen bij 

nominale spanning

Synchronisatiefor

maat
UML-172-90 120/230 VAC

50/60 Hz

100 tot 240 V < 40 W NTSC/PAL

UML-192-90 120/230 VAC

50/60 Hz

100 tot 240 V < 45 W NTSC/PAL

UML-202-90 120/230 VAC

50/60 Hz

90 tot 256 V 70 W (max) NTSC/PAL
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4 De monitor plaatsen
In dit hoofdstuk worden de procedures beschreven voor het 
installeren van de UML-172-90, UML-192-90 of de UML-202-90 
Serie. De monitor moet worden geplaatst door een 
gekwalificeerde onderhoudstechnicus die alle locale richtlijnen 
in acht neemt.

4.1 Ventilatie
Om oververhitting te voorkomen mogen de ventilatieopeningen 
aan de achterzijde van de monitor niet worden geblokkeerd.

4.2 Montage van de monitor
De UML-172-90, UML-192-90 en de UML-202-90 kunnen 
vrijstaand op een bureau worden gebruikt of aan een muur of in 
een rek worden bevestigd.

4.2.1 Plaatsing op een bureau
De hoogwaardige monitoren van Bosch worden geleverd met 
een 3-polig Europees netsnoer en 3-polig Amerikaans netsnoer. 
Gebruik het Europese netsnoer als een netspanning van 230 
VAC en 50 Hz beschikbaar is en het Amerikaanse netsnoer 
wanneer een netspanning van 120 VAC en 60 Hz beschikbaar is. 
De monitor past zich automatisch aan de netspanning aan. De 
beeldhoek van de LCD-monitor kan zo worden aangepast dat 
het scherm optimaal zichtbaar is.

Min. aantal graden Max. aantal graden
25° 122 mm 50° 192 mm
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4.2.2 Bevestiging aan wandmontagebeugel
De vierkante montagegaten (100 mm hartafstand) zijn 
compatibel met de UMM-LW-20B Vaste Wandmontagebeugel 
van Bosch en de UMM-LW-30B Draai/kantel-beugel voor 
Wandmontage.

Afbeelding 4.1 Montage van het apparaat

4.3 Aansluiting van het composiet 
videosignaal op de monitor
Op het zijpaneel aan de achterzijde van de monitor bevinden 
zich twee (2) BNC-aansluitingen voor composiet video-ingangen 
en twee (2) BNC-aansluitingen voor composiet video-uitgangen 
(zie Afbeelding 2.3).
Let op: alle video-ingangen zijn passieve doorlusingangen. De 
impedantie wordt automatisch ingesteld op 75 ohm door het 
inkomende signaal op de ingang wanneer met één aansluiting 

i
AANWIJZING!Voor optimale zichtbaarheid en de beste 
draagondersteuning wordt een steunhoek van 25° tot 50° 
aangeraden.
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wordt gewerkt (zie Afbeelding 4.7). Wanneer ook een kabel 
wordt aangesloten op de uitgang, kan het videosignaal worden 
doorgegeven aan een andere monitor die is aangesloten via de 
passieve doorlusfunctie. Op deze manier kunnen tot drie (3) 
monitoren worden aangesloten (zie Afbeelding 4.8).
Let op: als u AV1 of AV2 wilt selecteren, drukt u op Input (zie 
Afbeelding 2.1, onderdeel 1 of Afbeelding 2.2, onderdeel 1) voor 
op de monitor.

4.4 Het Y/C-signaal (S-Video) aansluiten op de 
monitor 
Op het paneel aan de achterzijde van de monitor bevindt zich 
één (1) mini-DIN-aansluiting voor het Y/C-signaal (S-Video) (zie 
Afbeelding 4.2). 
Let op: de ingangen voor Y en C zijn beide afgesloten met een 
weerstand van 75 Ω. 

Afbeelding 4.2 Signaaltoewijzing van Y/C-aansluiting

4.5 Audio op de monitor aansluiten 
Op het zijpaneel bevinden zich twee (2) sets audioaansluitingen 
(mono) voor audio-invoer.
– Alle audio-ingangen zijn actief doorgeluste ingangen.
– Audio 1 is gekoppeld aan Video 1 of Y/C; Audio 2 is 

gekoppeld aan Video 2.

Nummer Ingang
1 GND
2 GND
3 In-/uitgang Y-signaal
4 In-/uitgang C-signaal
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4.5.1 PC-audio aansluiten
Op het achterpaneel bevinden zich onderaan een pc-audio-
ingang en uitgang (stereo). Aansluiten met een 1/8 inch mini-
jackplug op de audio-ingang.

4.6 PC-signaal op de monitor aansluiten
Er zijn drie manieren om het PC-signaal op de monitor aan te 
sluiten: via HDMI, DVI en VGA.

4.6.1 HDMI 
De monitor kan op de HDMI-aansluiting (High Definition 
Multimedia Input) worden aangesloten met een HDMI-kabel 
(niet meegeleverd).

Afbeelding 4.3 HDMI-ingang

4.6.2 DVI
De monitor kan met de meegeleverde DVI-D-kabel op het 
digitale DVI-D-signaal wordt aangesloten.

Afbeelding 4.4 DVI-ingang

4.6.3 VGA
De monitor kan met de meegeleverde VGA-kabel (D-SUB naar D-
SUB) op het analoge VGA-signaal worden aangesloten.

Afbeelding 4.5 VGA-ingang 

Ingang Audio 1 Audio 2
Video 1 X
Video 2 X
S-Video X
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4.7 Een alarmtrigger aansluiten
De monitor is voorzien van een ingang voor alarmtriggers 
(uiterst rechts op het achterpaneel) en een alarmrelaiskabel. 
Met deze voorzieningen kunt u een alarmrelais aansluiten van 
een apparaat, bijvoorbeeld een camera of deur. Sluit de twee 
losse draden van de alarmrelaiskabel aan op de relaisuitgangen 
van het apparaat. Leid vervolgens het andere uiteinde van de 
kabel naar de aansluiting Trigger Input op het achterpaneel van 
de monitor.
De volgende illustratie laat een typische configuratie van een 
alarmrelais zien:

Afbeelding 4.6 Alarmrelais camera naar monitor

In het bovenstaande voorbeeld zijn de losse draden van de 
alarmrelaiskabel aangesloten op relaisuitgang drie en vier van 
een Dinion camera. De kabel is naar het achterpaneel van de 
UML-monitor geleid en het stekkeruiteinde van de kabel is 

Pin Omschrijving Pin Omschrijving
1 Video rood 9 n.v.t.
2 Video groen 10 Signaalkabeldetectie
3 Video blauw 11 Aarding
4 Aarding 12 SDA (voor DDC)
5 Aarding 13 H-Sync of H+V Sync
6 Aarde rood 14 V-Synch
7 Aarde groen 15 SCL (voor DDC)
8 Aarde blauw

VIDEO

SVHS

SYNC

DC 12V
AC 24V

ALARM

Nummer Omschrijving
1 Dinion camera
2 Losse draden aangesloten op relaisuitgang 3 en 4
3 Achterpaneel UML
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aangesloten op de Trigger Input-poort. Zie 
Paragraaf 5.7.1 Alarmrelaisingangen configureren, Pagina 39 voor 
informatie over het configureren van alarmbevestiging.

Voorbeeld: typische configuratie van alarmtrigger
In dit geval wordt de Dinion camera gebruikt om te letten op 
beweging. Wanneer de camera beweging detecteert, verzendt 
hij een alarm naar de ULM-monitor. De monitor schakelt 
vervolgens de ingang naar de video van de Dinion camera en 
laat een zoemer klinken.
1. Leid de coaxkabel van de video-uitgang van de Dinion 

camera naar de ingang AV1 van de ULM-monitor.
2. Configureer de volgende instellingen voor de Dinion 

camera:
– VMD: OSD
– Gebied: 1
– Active: On

3. Sluit de ene losse draad aan op relaisuitgang drie, aan de 
achterkant van de Dinion camera en sluit de andere draad 
aan op relaisuitgang vier.

4. Sluit het andere uiteinde van de trigger-relaiskabel aan op 
de aansluiting Trigger Input aan de achterkant van de 
monitor.

5. Sluit de monitor aan op een stopcontact en druk 
vervolgens op de Aan/uit-knop.

6. Open het menu Trigger op de monitor:
a. Druk op de knop Menu.
b. Druk op de knop pijl-omlaag om het menu Instellingen 

te selecteren.
c. Druk de rechterpijlknop om het menu Instellingen te 

openen.
d. Druk op de knop pijl-omlaag totdat de optie Trigger is 

gemarkeerd. Druk vervolgens op de rechterpijlknop.
7. Breng de noodzakelijke wijzigingen in het menu Trigger 

aan, zodat de instellingen overeenkomen met het 
volgende:
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8. Druk drie (3) keer op de knop Menu om het menu af te 
sluiten en terug te keren in de videoweergave.

4.8 Configuratie met één monitor/meerdere 
monitoren

Afbeelding 4.7 Configuratie met één monitor

Trigger
Trigger inschakelen Aan
Trigger-type Extern
Trigger-ingang AV1
Zoemer Aan
Trigger Time (Trigger-tijd) 10
Triggeroptie N/O
Display Type (Type 
weergave)

PIP & FULL (PIP en VOLLEDIG)

:Verplaats :Ingang bron :Menu

Nummer Omschrijving
1 Videocamera
2 VIDEO 2 (AV2) IN
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Afbeelding 4.8 Configuratie met meerdere monitoren

3 VIDEO 2 (AV2) OUT
4 VCR

Nummer Omschrijving

Nummer Omschrijving
1 Videocamera
2 VIDEO 2 (AV2) IN
3 VIDEO 2 (AV2) OUT
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5 Navigeren met de monitor

5.1 Navigatie met het frontpaneel
Met de UML-172-90, UML-192-90 of de UML-202-90 kunt u het 
frontpaneel gebruiken om wijzigingen aan te brengen op het 
OSD. Het frontpaneel wordt uitgelegd in de onderstaande 
afbeelding.

Afbeelding 5.1 Knoppen op het frontpaneel

Nummer Knop Omschrijving
1 Knop Input Selecteert het signaal dat moet worden weergegeven

2 Knop Menu Selecteert OSD (On-Screen Display)

3  Omhoog navigeren in 

het OSD.

4  Voert een AutoSet-bewerking uit 

wanneer de monitor is aangesloten 

op de VGA-ingang. Hierdoor wordt 

de weergave automatisch aan de 

grafische kaart aangepast.

Omlaag navigeren in 

het OSD.

5  De waarde verlagen Naar links navigeren in 

het OSD.

6  De waarde verhogen Naar rechts navigeren 

in het OSD.

7 Infraroodsensor Sensor voor afstandsbediening

8 LED-indicator Ingeschakeld (groen)

Uitgeschakeld, stand-by (rood)

9 Aan/uit-knop Monitor in-/uitschakelen
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5.2 Navigatie in het on-screen display (OSD) 
van de monitor
De UML172-90, UML-192-90 en UML-202-90 beschikken over 
twee (2) modi: Video en PC. De LCD-monitor wordt 
geprogrammeerd via de menu's en menuopties op het on-
screen display (OSD) waarin de gewenste instellingen kunnen 
worden gekozen. Om de OSD-menu's weer te geven, drukt u op 
de knop Menu op het frontpaneel of de afstandsbediening. 
Gebruik het frontpaneel van de monitor of de 
afstandsbediening om de gewenste wijzigingen in het OSD aan 
te brengen. 

Volg deze stappen om te navigeren in de menu's met 
instellingen:
1. Sluit de CVBS- of VGA-kabel aan.
2. Druk, indien nodig, op de knop Input en houd deze knop 

ingedrukt totdat een signaal wordt weergegeven. LET OP: 
de menu's zijn niet beschikbaar wanneer er geen signaal is.

3. Druk op de knop Aan/uit-knop om de monitor in te 
schakelen (zie Afbeelding 2.1 of Afbeelding 2.2). 

4. Druk op de knop Menu om de hoofdmenu's te activeren 
(zie Afbeelding 2.1 of Afbeelding 2.2).

5. Druk op de knoppen  en  om een menu te selecteren.
6. Druk op de knop Input om het geselecteerde menu te 

openen. 
7. Druk op de knoppen  en  om een submenu te 

selecteren.
8. Druk op de knoppen  en  om waarden in het OSD te 

wijzigen.
9. Druk op de knop Menu om het geselecteerde menu af te 

sluiten en terug te keren naar de menubalk of om een 
selectie te bevestigen.

10. Druk nogmaals op de knop Menu om de OSD-menubalk af 
te sluiten.

i
AANWIJZING!Wanneer u door de OSD-menu's navigeert, 
gebruikt u de knop Input om een menu te selecteren en 
gebruikt u de knop Menu om een menu af te sluiten.
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5.3 OSD-menu's
Er zijn (4) OSD-menu's waarmee u instellingen van de monitor 
kunt wijzigen. Druk op de knop Menu om toegang te krijgen tot 
deze menu's.

5.4 Menu Aangepast 
Om het menu Aangepast weer te geven drukt u op de knop 
Menu op het frontpaneel van de monitor. Vervolgens drukt u op 
de rechterpijlknop en dan op de knop pijl-omhoog en knop pijl-
omlaag om een submenu te selecteren. Druk op de 
linkerpijlknop en rechterpijlknop om de waarden respectievelijk 
te verlagen en te verhogen. Druk als u klaar bent op de knop 
Menu om aangebrachte wijzigingen op te slaan en druk 
nogmaals op de knop Menu om het OSD af te sluiten.

Pictogram Menu Functie
Aangepast De helderheid, het contrast, de kleur, tint en scherpte 

instellen in het OSD. (De menuopties variëren naargelang de 

videomodus of pc-modus is geselecteerd.)

Beeld / Geluid De instellingen Beeldmodus, Kleur tint, Geluid uit, Volume, 

Formaat en PC wijzigen. (De menuopties variëren naargelang 

de videomodus of PC-modus is geselecteerd.)

PIP De instellingen Ingang bron, Formaat, Positie, Beeld/PIP en 

Geluidskeuze wijzigen.

Instellingen Hiermee kan de gebruiker de fabrieksinstellingen herstellen 

en de instellingen van Taalkeuze, OSD kleur, Blauw scherm, 

Toetsvergrendeling, Trigger en Automatische schakeling 

wijzigen.
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Tabel 5.1 Menu Aangepast (modus Video)

Tabel 5.2 Menu Aangepast (PC-modus)

Aangepast
Helderheid 50
Contrast 50
Kleur 50
Tint 50
Scherpte 20
Fase 3

:Verplaats :Ingang bron :Menu

Aangepast
Helderheid 50
Contrast 50

:Verplaats :Ingang bron :Menu

Submenu Definitie
Helderheid De helderheid van het videobeeld instellen (bereik: 0 tot 100).

Contrast Het contrast van het videobeeld instellen (bereik: 0 tot 100).

Kleur De algehele intensiteit van het scherm instellen (bereik 0-100).

Tint De tint van het beeld instellen (bereik 0-100). Alleen NTSC.

Scherpte De scherpte van het videobeeld instellen (bereik: 0 tot 100).

Fase (alleen Component)
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5.5 Menu Beeld / Geluid
Om het menu Beeld / Geluid weer te geven, drukt u op de knop 
Menu op het frontpaneel van de monitor. Vervolgens drukt u op 
de linkerpijlknop en de rechterpijlknop om het pictogram Beeld 
/ Geluid te selecteren. Druk op de knop pijl-omhoog en knop 
pijl-omlaag om het submenu Beeld / Geluid te selecteren. 

Tabel 5.3 Menu Beeld / Geluid (modus Video)

Tabel 5.4 Menu Beeld / Geluid (PC-modus)

Beeld/Geluid
Beeldmodus Aangepast
Kleur tint Normaal
Geluid uit Uit
Volume 20
Formaat 4:3
DNR Aan
3D-kamfilter Aan

:Verplaats :Ingang bron :Menu

Beeld/Geluid
Beeldmodus Aangepast
Kleur tint Normaal
Geluid uit Uit
Volume 20
Formaat 4:3
PC

:Verplaats :Ingang bron :Menu
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Submenu Definitie

Beeldmodus 

(modus Video)

De automatische beeldinstellingen selecteren. De keuzemogelijkheden 

zijn: 
Aangepast: door de gebruiker geselecteerde waarden van het menu 

Aangepast worden toegepast.

Dynamiek: de helderheid, het contrast en de scherpte worden 

automatisch aangepast om de videokwaliteit in het beeld te 

maximaliseren.

Standaard: de fabrieksinstellingen worden toegepast.

Beeldmodus 

(PC-modus)

De automatische beeldinstellingen selecteren. De keuzemogelijkheden 

zijn:

Aangepast: door de gebruiker geselecteerde waarden van het menu 

Aangepast worden toegepast. 

Hoog: de volgende waarden gebruiken: Helderheid = 70, Contrast = 80

Middel: de volgende waarden gebruiken: Helderheid = 60, Contrast = 70.

Laag: de volgende waarden gebruiken: Helderheid = 50, Contrast = 60

Kleur tint De kleurtemperatuur selecteren. De keuzemogelijkheden zijn: Koel 

9300K, Normaal 6500K, Warm 5000K.

Geluid uit Audio inschakelen/uitschakelen. De keuzemogelijkheden zijn: Aan en Uit.

Volume Het volume van de ingebouwde luidspreker regelen (bereik 0-100).

Formaat 

(modus Video)
De modus ARC (Aspect Ratio Control) selecteren. De 

keuzemogelijkheden zijn: 4:3, Panorama, Zoom 1, Zoom 2, Breed.

DNR 

(videomodus)

De ruisonderdrukking in- of uitschakelen. Als u deze functie uitschakelt, 

vermindert de videokwaliteit enigszins, maar verbetert de responstijd 

van de monitor bij bewegende beelden.

PC 

(PC-modus)

Schakelen tussen automatisch of handmatig aanpassen van het 

bureaubladscherm. Automatisch aanpassen: de scherminstellingen 

worden automatisch aangepast aan de grafische kaart.

De handmatige keuzemogelijkheden zijn: Fase (bereik: 0 tot 100), H-

positie (bereik 0 tot 100), V-positie (bereik 0 tot 100), Frequentie 

(bereik: 0 tot 100).

3D-kamfilter Het 3D-kamfilter activeren.
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5.6 PIP Menu
Om het PIP menu weer te geven, drukt u op de knop Menu op 
het frontpaneel van de monitor. Vervolgens drukt u op de 
linkerpijlknop en de rechterpijlknop om het pictogram PIP te 
selecteren. Druk op de knop pijl-omhoog en pijl-omlaag om het 
PIP-submenu te selecteren.

Tabel 5.5 Menu PIP

PIP
PIP Aan
Input Source 
(Ingangssignaal)

AV1

Formaat
Positie
Beeld/PIP
Geluidskeuze Hoofd

:Verplaats :Ingang bron :Menu

Submenu Definitie
PIP De functie PIP (beeld-in-beeld) inschakelen.

Input Source 

(Ingangssignaal)

De video-ingangsbron selecteren voor het PIP-gebied. De 

keuzemogelijkheden zijn afhankelijk van de hoofdbron. Analoge 

videobronnen (AV1, AV2, S-Video) kunnen alleen digitale video-ingangen 

(Component, HDMI, DVI, PC) weergeven in het PIP-gebied; digitale 

videobronnen kunnen alleen analoge video-ingangen in het PIP-gebied 

weergeven.

AV1, AV2, S-Video: Component, HDMI, DVI, PC

Component, HDMI, DVI, PC: AV1, AV2, S-Video

Grootte Maakt keuze uit 3 schermformaten mogelijk: volledig scherm naast 

elkaar, 4:3 naast elkaar en 4:3 hoek (177 mm diagonaal).

Positie Maakt keuze uit 4 posities mogelijk: rechtsonder, rechtsboven, 

linksonder, linksboven.

Beeld/PIP Schakelen tussen het hoofdbeeld en het subbeeld voor de modus PIP.

Blijf hierop drukken om de selectie te wijzigen.

Geluidskeuze De geluidsbron selecteren uit de ingangsbron Hoofd of PIP (alleen 

beschikbaar wanneer PIP is ingeschakeld).
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5.7 Menu Instellingen
Om het menu Instellingen weer te geven, drukt u op de knop 
Menu op het frontpaneel van de monitor. Vervolgens drukt u op 
de linkerpijlknop en de rechterpijlknop om het pictogram 
Instellingen te selecteren. Druk op de knop pijl-omhoog en pijl-
omlaag om het submenu Instellingen te selecteren.

Tabel 5.6 Menu Instellingen

Instellingen
Reset
Taalkeuze Engels
OSD kleur Blauw
Blauw scherm Uit
Toetsvergrendeling Uit
Trigger
Automatische 
schakeling
Firmwareversie X.XX

:Verplaats :Ingang bron :Menu

Submenu Definitie
Reset Alle standaardinstellingen herstellen.

Taalkeuze De taal van het OSD instellen. Keuze uit: Nederlands, Engels, Duits, 

Frans, Spaans, Italiaans en Portugees.

OSD kleur Het type achtergrond voor het OSD selecteren. De 

keuzemogelijkheden zijn: Transparantie en Blauw.

Blauw scherm De signaalverliesindicatie in- of uitschakelen. De keuzemogelijkheden 

zijn:

Aan: wanneer signaalverlies wordt gedetecteerd, wordt een blauwe 

achtergrond weergegeven.

Uit: wanneer signaalverlies wordt gedetecteerd, wordt een zwarte 

achtergrond weergegeven.

Toetsvergrendeling De toetsvergrendeling in- of uitschakelen.
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5.7.1 Alarmrelaisingangen configureren
U kunt een alarmrelaiskabel van een apparaat (camera of deur) 
op de monitor aansluiten en vervolgens de respons van de 
monitor op inkomende alarmen instellen (zie Paragraaf 4.7 Een 
alarmtrigger aansluiten, Pagina 27). 

Trigger Het menu Trigger openen, waarmee u de respons op inkomende 

alarmen van de monitor kunt instellen. Zie 

Paragraaf 5.7.1 Alarmrelaisingangen configureren, Pagina 39.

Automatische 

schakeling

Het menu Automatische schakeling openen, waarmee u de manier 

kunt instellen waarop de monitor tussen video-ingangen schakelt. Zie 

Paragraaf 5.7.2 Automatische schakeling configureren, Pagina 42.

Firmwareversie De versie van de firmware van de monitor weergeven.

i

AANWIJZING!Wanneer de toetsvergrendeling via het 
frontpaneel is ingeschakeld, kunt u deze functie met de 
afstandsbediening of de knoppen op het frontpaneel 
uitschakelen. Als u de toetsvergrendeling met de knoppen op 
het frontpaneel wilt uitschakelen, drukt u tegelijkertijd op de 
knop Input en de knop Menu en houdt u deze knoppen 
ingedrukt totdat op de monitor wordt weergegeven dat de 
functie is uitgeschakeld.



40 nl | Navigeren met de monitor Hoogwaardige LCD-monitoren

F.01U.081.473 | 3.0 | 2009.05 Installatiehandleiding Bosch Security Systems, Inc.

Tabel 5.7 Menu Trigger

Trigger
Trigger inschakelen Uit
Trigger-type Extern
Trigger-ingang AV1
Zoemer Aan
Trigger Time 
(Trigger-tijd)

20

Triggeroptie N/O
Display Type 
(Type weergave)

PIP & FULL 
(PIP en VOLLEDIG)

:Verplaats :Ingang bron :Menu

Optie Definitie Keuzemogelijkhe

den
Trigger 

inschakelen

De trigger-functie inschakelen. AAN of UIT

Trigger-type De alarmbron definiëren. Deze optie is altijd 

ingesteld op Extern.

Extern

Trigger-ingang De video-ingangsbron selecteren die de monitor 

weergeeft wanneer een alarm wordt geactiveerd. Als 

de monitor een alarm ontvangt, schakelt hij naar de 

opgegeven ingangsbron.

AV1

AV2

S-Video

Component

HDMI

DVI

PC
Zoemer Een geluidssignaal weergeven wanneer de monitor 

een alarm ontvangt en naar de videobron van de 

trigger-ingang schakelt.

Let op: als de huidige videobron hetzelfde is als de 

bron van de trigger-ingang, laat de monitor de 

zoemer niet klinken.

AAN of UIT

Trigger Time 

(Trigger-tijd)

Selecteer de tijdsduur in seconden voor de weergave 

van de videobron van de trigger-ingang.

0–100 seconden
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Triggeroptie Selecteer het type fysieke trigger-ingang. Raadpleeg 

de handleiding als u de selectie door de alarmbron 

wilt laten bepalen.

N/C

(verbreekcontact)

N/O

(maakcontact)

Hoog (2–5 V)

Laag (< 0,6 V)

Display Type 

(Type 

weergave)

Selecteer de modus waarin de monitor de trigger-

ingang weergeeft. De monitor voert een van de 

volgende acties uit:

– De trigger-ingang weergeven op de Picture-in-

Picture positie (PIP & FULL) van de huidige 

videobron.

Let op: de hoofdvideobron moet de bron van de 

trigger-ingang als PIP-optie ondersteunen. Zie 

Paragraaf 5.6 PIP Menu, Pagina 37.

– De trigger-ingang op het volledige scherm 

weergeven (FULL).

PIP & FULL (PIP 

en VOLLEDIG)

FULL (VOLLEDIG)

Optie Definitie Keuzemogelijkhe

den
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5.7.2 Automatische schakeling configureren
Met de functie Automatische schakeling geeft de monitor 
beurtelings de geselecteerde video-ingangen weer. 

Tabel 5.8 Menu Automatische schakeling

Automatische schakeling
Automatische schakeling Uit
Ingang bron
Tijd 10

:Verplaats :Ingang bron :Menu

Optie Definitie Opties
Automatische 

schakeling

De functie Automatische schakeling activeren. AAN of UIT

Ingang bron Een ander menu openen waarin u de ingangsbronnen 

kunt selecteren die in de cyclus voor Automatische 

schakeling worden opgenomen.

Tijd Selecteer de tijdsduur in seconden voor de weergave 

van elke geselecteerde ingangsbron.

0–100 

seconden
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Ingangssignalen selecteren voor Automatische schakeling
Met dit menu kunt u een ingangssignaal toevoegen aan of 
verwijderen uit de cyclus voor Automatische schakeling. 

Tabel 5.9 Menu Automatische schakeling – ingangssignaal selecteren

1. Gebruik de knoppen pijl-omhoog en pijl-omlaag om een 
ingangsbron te selecteren. 

2. Druk op de rechterpijlknop om de status van het 
ingangssignaal te wijzigen. 

3. Gebruik de knoppen pijl-omhoog en pijl-omlaag om de 
status van het ingangssignaal te wijzigen:
– Kies Aan om het ingangssignaal op te nemen in de 

cyclus.
– Kies Uit om het ingangssignaal uit de cyclus te 

verwijderen.

Automatische schakeling
AV1 Aan
AV2 Aan
S-Video Aan
Component Aan
HDMI Aan
DVI Aan
PC Aan

:Verplaats :Ingang bron :Menu
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6 Energiebeheer
Deze monitoren zijn voorzien van een systeem voor 
energiebeheer dat ervoor zorgt dat de monitor naar een 
energiebesparende stand schakelt wanneer een DPMS-signaal 
(Display Power Management Signaling) wordt ontvangen van de 
DPMS-videokaart.
De met DPMS compatibele videokaart ondersteunt dit 
signaleringssysteem door geen horizontaal, verticaal of sync-
signaal te verzenden.
De monitor schakelt naar de juiste modus doordat deze elk van 
de drie (3) modi van het signaleringssysteem herkend.

6.1 Stroomverbruik

6.2 LED-indicator
De energiebeheerfunctie van de monitor bestaat uit de 
volgende opties: 

Modus Stroomverbruik
ON (AAN) 70 W
STANDBY 10 W
SUSPEND (RUSTSTAND) 10 W
ACTIVE OFF (ACTIEF UIT) 10 W

Modus LED-
kleur

Monitorwerking

ON (AAN) Groen Normale werking
STANDBY Knippe

rt rood
Na de opgegeven inactieve periode verschijnt een 
leeg scherm en worden een aantal of alle 
elektronische circuits in de monitor uitgeschakeld.

SUSPEND 
(RUSTSTAND)
ACTIVE OFF 
(ACTIEF UIT)
UNSUPPORTED 
MODE (NIET-
ONDERSTEUND
E MODUS)

Groen Normale werking, maar op het scherm wordt een 
foutmelding weergegeven.

POWER OFF 
(UIT)

Rood Niet in bedrijf.
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7 Onderhoud 
Water- of oliedruppels op het LCD-scherm moeten onmiddellijk 
worden verwijderd met absorberend katoen of een zachte, 
pluisvrije doek. Wanneer deze lang aanwezig blijven op het 
scherm, kunnen vlekken ontstaan of kleurvervorming optreden. 
Indien het oppervlak (polarisator) van het LCD-scherm vuil is of 
vlekken bevat, reinigt u het scherm als volgt met absorberend 
katoen of een zachte, pluisvrije doek: 
1. Schakel de computer of de monitor uit. 
2. Spuit geen vloeistof direct op het scherm. Maak 

absorberend katoen of een schone en zachte, pluisvrije 
doek vochtig met uitsluitend water (bij gebruik van 
keukenpapier of een vuile doek kunnen krassen op het 
scherm ontstaan).

3. Wrijf voorzichtig met de doek over het scherm. Werk 
daarbij van de bovenkant van het scherm naar de 
onderkant. Druk niet te hard op het scherm, om schade te 
voorkomen. 

4. Wrijf vervolgens met een andere schone en droge pluisvrije 
doek over het scherm om te voorkomen dat strepen 
achterblijven.

De volgende middelen mag u niet als reinigingsmiddel 
gebruiken:
– Ketonen
– Ethylalcohol
– Ethylzuur
– Tolueen
– Methylchloride
– Ammoniak
Deze middelen kunnen een chemische reactie veroorzaken, 
waardoor de polarisator onherstelbaar wordt beschadigd.

i
AANWIJZING!Als water alleen niet voldoende is, kunt u een 
mild reinigingsmiddel gebruiken dat speciaal is bedoeld voor 
LCD-schermen (verkrijgbaar bij kantoorhandelaren).
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8 Probleemoplossing

Probleem Oplossing
Er wordt geen 
beeld 
weergegeven op 
het scherm

– Controleer of het netsnoer van de monitor correct is 
aangesloten op het stopcontact of geaarde 
verlengkabel of contactdoos.

– De Aan/uit-schakelaar moet in de stand AAN staan en 
de LED moet branden.

– Controleer de instellingen Helderheid en/of Contrast 
van het scherm. Hiervoor mag geen minimumwaarde 
zijn ingesteld.

Het bericht 
“Gaat standby” 
wordt 
weergegeven

– De signaalkabel moet volledig zijn aangesloten op de 
videokaart/computer.

– De videokaart moet volledig in de sleuf zijn 
aangesloten en de computer moet ingeschakeld zijn.

Het beeld is niet 
gecentreerd, te 
klein of te groot 
in de PC-modus

– Druk op de pijlknop omlaag om de Autoset-functie te 
activeren.
-of-

– Pas de instellingen voor Tijd en Fase in het PC OSD-
submenu aan.

Monitor schakelt 
niet bij trigger-
ingang

Vergelijk de instelling van Trigger-optie in het menu Trigger 
met de instelling van de fysieke alarmuitgang voor het 
alarmapparaat. 

Monitor laat de 
zoemer niet 
klinken

Als de video-ingang en de trigger-ingang afkomstig zijn van 
dezelfde bron:
– Stel de Trigger Time (Trigger-tijd) in op nul (0).
Als de video-ingang en de trigger-ingang afkomstig zijn van 
verschillende bronnen, controleer dan de volgende 
instellingen in het menu Beeld/Geluid:
– Zorg ervoor dat de optie Geluid uit is ingesteld op Uit.
– Zorg ervoor dat de optie Volume is ingesteld op een 

hoorbaar niveau.
Het beeld bevat 
verticale of 
horizontale ruis

– Druk op de knop pijl-omlaag om de functie AutoSet te 
activeren (alleen voor VGA-invoer).
-of-

– Pas de instellingen voor Tijd en Fase in het PC OSD-
submenu aan.
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Onjuiste 
kleurweergave

– Druk op de knop Menu op het frontpaneel van de 
monitor en druk vervolgens op de knop pijl-omlaag om 
het menu Kleur tint te selecteren. Druk op de knop 
pijl-omlaag op het frontpaneel en selecteer Koel, 
Warm of Normaal.
- of -

– Druk op de knop Menu op het frontpaneel van de 
monitor en druk vervolgens op rechterpijlknop om het 
menu Instellingen te selecteren. Druk op de knop pijl-
omlaag op het frontpaneel en kies Recall (Standaard) 
om de standaardinstellingen te herstellen.

De foutmelding 
"Buiten bereik" 
wordt 
weergegeven

De PC werkt met een resolutie of refresh rate die niet 
wordt ondersteund. Wijzig de timingmodus van de PC in 
een van de volgende geldige combinaties:
640 x 480; 60/72/75 Hz
800 x 600; 60/72/75 Hz
1024 x 768; 60/70/75 Hz
1280 x 1024; 60 Hz
1600 x 1200; 60 Hz

Probleem Oplossing





The Netherlands
Bosch Security Systems B.V.
Postbus 80002
5600 JB Eindhoven
Phone: +31 40 2577 200
Fax: +31 40 2577 202
nl.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.nl

Belgium
Bosch Security Systems NV/SA
Torkonjestraat 21F
8510 Kortrijk-Marke
Phone: +32 56 24 5080
Fax: +32 56 22 8078
be.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.be

© Bosch Security Systems, Inc., 2009; F.01U.081.473 | 3.0 | 2009.05; Data subject to 
change without notice.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [396.000 612.000]
>> setpagedevice


