
FLEXIDOME corner 9000 IR
VCN-9095

cs Stručný návod k použití





Obsah | 3

 |  | 

Obsah

1 Konfigurace 5
1.1 Nabídky 5
1.1.1 Nabídky nejvyšší úrovně 5
1.1.2 Procházení nabídek 6
1.2 Předdefinované režimy 7
1.3 Přepínání režimů Den/Noc 8
1.4 Komunikace pro ovládání kamery (Bilinx) 8
1.5 Struktura nabídky Main (Hlavní) 10
1.5.1 Podnabídka Mode (Režim) 10
1.5.2 Podnabídka Exposure (Expozice) 11
1.5.3 Podnabídka Day/Night (Den/Noc) 14
1.5.4 Podnabídka Enhance/Dynamic Engine (Vylepšení/Dynamický 

modul)17
1.5.5 Podnabídka Color (Barva) 20
1.5.6 Podnabídka VMD (Videodetekce pohybu) 21
1.5.7 Podnabídka Image Adjustment (Nastavení obrazu) 23
1.6 Struktura nabídky Install (Instalovat) 24
1.6.1 Podnabídka Language (Jazyk) 25
1.6.2 Podnabídka Lens Wizard 25
1.6.3 Podnabídka Synchonization (Synchronizace) 26
1.6.4 Podnabídka Connections (Připojení) 26
1.6.5 Podnabídka Test signal (Testovací signál) 28
1.6.6 Podnabídka Camera ID (ID kamery) 29
1.6.7 Podnabídka Privacy masking (Maskování privátních zón) 31
1.6.8 Podnabídka Flip (Překlopení) 32
1.6.9 Podnabídka Defaults (Výchozí) 32



4  | Obsah

 |  | 



FLEXIDOME corner 9000 IR Konfigurace | cs 5

Bosch Security Systems Stručný návod k použití AM18-Q0661 | v1.0 | 2013.06

1 Konfigurace
Kamera obvykle poskytuje optimální obraz, aniž by byla 
potřebná další nastavení. Možnosti pro upřesnění nastavení, 
které umožňují získat nejlepší výsledky za zvláštních podmínek, 
jsou dostupné v systému nabídek. 
Kamera provede změny okamžitě, takže nastavení před 
provedením změn a po jejich provedení lze snadno porovnat.

1.1 Nabídky

1.1.1 Nabídky nejvyšší úrovně
K dispozici jsou dvě nabídky vyšší úrovně: nabídka Main 
(Hlavní) a nabídka Install (Instalovat). Nabídky obsahují 
funkce, které lze zvolit přímo, nebo podnabídky pro podrobnější 
nastavení.
– Chcete-li zpřístupnit nabídku Main (Hlavní), stiskněte 

tlačítko Nabídka/Vybrat (prostřední) na dobu kratší než 
1 sekunda. Na monitoru se zobrazí nabídka Main (Hlavní). 
Nabídka Main (Hlavní) umožňuje zvolit a nastavit funkce 
pro vylepšení obrazu. Pokud nejste spokojeni se změnami, 
které jste provedli, můžete vždy znovu vyvolat výchozí 
hodnoty pro příslušný režim.

– Kamera také obsahuje nabídku Install (Instalovat), v níž 
lze zvolit nastavení potřebná při instalaci. Chcete-li 
zpřístupnit nabídku Install (Instalovat), stiskněte tlačítko 
Nabídka/Vybrat (prostřední tlačítko) na dobu delší než 
2 sekundy.
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1.1.2 Procházení nabídek
K procházení systému nabídek slouží pět tlačítek.

– K procházení nabídky používejte tlačítka Nahoru a Dolů.
– K procházení možností nebo nastavení parametrů 

používejte tlačítka Vlevo a Vpravo.
– Pokud jste přešli do nabídky, obnovíte dvojím rychlým 

stisknutím tlačítka Nabídka/Vybrat výchozí nastavení 
zvolené položky stanovené výrobcem.

– Chcete-li ihned zavřít všechny nabídky, přidržte tlačítko 
Nabídka/Vybrat, dokud nezmizí zobrazení nabídek, nebo 
opakovaně zvolte položku Exit (Konec).

Některé nabídky se automaticky zavřou přibližně po dvou 
minutách, jiné nabídky je nutné zavřít manuálně.

Tlačítko Nahoru
Tlačítko Nabídka/Vybrat (prostřední)

Tlačítko Vpravo

Tlačítko Dolů
Tlačítko Vlevo
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1.2 Předdefinované režimy
K dispozici je šest předdefinovaných režimů s nastaveními, 
která usnadňují konfiguraci. V podnabídce Mode (Režim) 
nabídky Install (Instalovat) můžete zvolit jeden ze šesti 
předdefinovaných režimů. Režimy jsou definovány následovně:
1. 24-hour (24hodinový)

Výchozí instalační režim, jenž poskytuje stabilní obraz po 
dobu celých 24 hodin. Tato nastavení jsou optimalizována 
pro přímou instalaci ihned po vybalení, aniž by bylo 
potřebné provádět nějaké úpravy.

2. Traffic (Doprava)
Umožňuje zachytit rychle se pohybující objekty 
v proměnlivých světelných podmínkách použitím funkce 
Default Shutter (Výchozí závěrka).

3. Low light (Slabé osvětlení)
Poskytuje další vylepšení pomocí funkcí, jako jsou 
automatické řízení zisku a zvýšení citlivosti, aby byl obraz 
použitelný při slabém osvětlení.

4. Smart BLC (Inteligentní kompenzace protisvětla)
Nastavení jsou optimalizována tak, aby byly zachyceny 
detaily v podmínkách s vysokým kontrastem a extrémně 
jasných nebo temných podmínkách.

5. Low noise (Nízký šum)
Vylepšení jsou nastavena tak, aby se snížil šum v obraze. To 
je užitečné pro digitální videorekordéry a úložné systémy IP 
s podmíněným obnovením, protože potlačením šumu se 
zmenší požadavek na kapacitu paměti.

6. Vibrant (Ostré barvy)
Tento režim má vyšší kontrast, ostrost a sytost.
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1.3 Přepínání režimů Den/Noc
Kamera je vybavena infračerveným filtrem s motorovým 
pohonem. Mechanický infračervený filtr lze v aplikacích se 
slabým nebo infračerveným osvětlením vyjmout pomocí 
softwarových konfiguračních nastavení.
Pokud je zvolen režim přepínání Auto (Automaticky), kamera 
automaticky přepíná filtr v závislosti na sledované úrovni 
osvětlení. Úroveň pro přepnutí je programovatelná. V režimu 
přepínání Auto (Automaticky) kamera upřednostňuje pohyb 
(kamera poskytuje ostré obrazy bez rozmazání způsobeného 
pohybem, dokud to dovoluje úroveň osvětlení) nebo barvu 
(kamera poskytuje barevné obrazy, dokud to dovoluje úroveň 
osvětlení). Rozpozná scény osvětlené infračerveným světlem, 
aby zabránila nežádoucímu přepnutí do barevného režimu. 
K dispozici jsou čtyři různé metody ovládání infračerveného 
filtru:
– prostřednictvím komunikace Bilinx, 
– automaticky, na základě sledovaných úrovní osvětlení nebo
– jako součást programovatelného profilu režimu.

1.4 Komunikace pro ovládání kamery (Bilinx)
Tato kamera je vybavena přijímačem pro komunikaci po 
koaxiálním kabelu (je také označována jako Bilinx). Při 
společném použití s konfiguračním nástrojem VP-CFGSFT lze 
nastavení kamery změnit z libovolného bodu podél koaxiálního 
kabelu. Všechny nabídky lze zpřístupnit na dálku, čímž je 
zajištěno úplné ovládání kamery. Pomocí této metody 
komunikace je také možné deaktivovat místní tlačítka na 
kameře. Při použití dálkového ovládání nelze zvolit nastavení 
Communication On/Off (Komunikace zapnuta/vypnuta), aby 
nemohlo dojít ke ztrátě komunikace v instalované kameře. Tuto 
funkci lze zpřístupnit pouze tlačítky kamery. Komunikaci Bilinx 
lze deaktivovat pouze pomocí tlačítek na kameře.
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Deaktivovaná tlačítka kamery
Když je aktivní spojení pro komunikaci Bilinx, tlačítka na kameře 
jsou deaktivována. 
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1.5 Struktura nabídky Main (Hlavní)

1.5.1 Podnabídka Mode (Režim)

Položka Výběr Popis

Mode (Režim) Podnabídka Slouží k nastavení provozních režimů 1 
až 6

Exposure 
(Expozice)

Podnabídka Řízení expozice 

Day/Night 
(Den/Noc)

Podnabídka Režimy Den/Noc pro barevný 
a černobílý provoz

Enhance 
(Vylepšení)

Podnabídka Vylepšení a zvýšení kvality obrazu

Color (Barva) Podnabídka Vyvážení bílé a podání barev

VMD 
(Videodetekce 
pohybu)

Podnabídka Videodetekce pohybu

Image 
Adjustment 
(Nastavení 
obrazu)

Podnabídka Slouží k nastavení digitálního zoomu 
nebo digitální stabilizace obrazu

Položka Výběr Popis

Mode 
(Režim)

1 až 6 Umožňuje zvolit provozní režim.

Mode ID (ID 
režimu)

Alfanumerick
é znaky 

Název režimu (maximálně 11 znaků)
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1.5.2 Podnabídka Exposure (Expozice)

Copy active 
mode 
(Kopírovat 
aktivní režim)

Čísla 
dostupných 
režimů

Umožňuje kopírovat nastavení 
aktuálního režimu do režimu se 
zvoleným číslem.

Mode 
Defaults 
(Výchozí 
nastavení 
režimu)

Podnabídka Umožňuje obnovit výchozí nastavení 
kamery stanovená výrobcem.

EXIT (Konec) Slouží k návratu do nabídky Main 
(Hlavní).

Položka Výběr Popis

Položka Výběr Popis

ALC level 
(Úroveň pro 
automatické 
řízení úrovně)

−15 až +15 Umožňuje zvolit rozsah úrovně 
videosignálu. Kladná hodnota je 
vhodnější pro slabé osvětlení, 
zatímco záporná hodnota je 
vhodnější pro velmi jasné podmínky.
Některá nastavení automatického 
řízení úrovně mohou zlepšit 
viditelnost obsahu scény, když je 
aktivována inteligentní kompenzace 
protisvětla.

ALC speed 
(Rychlost 
automatického 
řízení úrovně)

Slow 
(Pomalá), 
Medium 
(Střední), Fast 
(Rychlá)

Umožňuje upravit rychlost regulační 
smyčky úrovně videosignálu. Pro 
většinu scén by měla zůstat 
nastavena výchozí hodnota.
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Shutter 
(Závěrka)

AES 
(Automatická 
elektronická 
závěrka), FL 
(Bez blikání), 
Fixed (Pevná)

AES (Automatická elektronická 
závěrka) – kamera automaticky 
nastaví optimální rychlost závěrky.
FL (Bez blikání) – světelně ustálený 
režim, při kterém nedochází k rušení 
ze světelných zdrojů (je doporučen 
pouze pro objektivy s DC clonou).
FIXED (Pevná) – umožňuje uživateli 
definovat rychlost závěrky.

Default (AES) 
shutter 
(Výchozí 
závěrka AES) 
nebo
Fixed shutter 
(Pevná 
závěrka)

1/50 (PAL) 
1/60 (NTSC),
1/100 (PAL) 
1/120 (NTSC),
1/250, 
1/500, 
1/1000, 
1/2000, 
1/4000, 
1/10K,
1/100K 

V režimu DEFAULT (AES) (Výchozí 
závěrka AES) se kamera snaží 
zachovat zvolenou rychlost závěrky, 
dokud je úroveň osvětlení scény 
dostatečně vysoká.
V režimu Fixed (Pevná) zvolte 
rychlost závěrky.

Actual shutter 
(Aktuální 
závěrka)

Zobrazuje aktuální hodnotu pro 
závěrku z kamery, která pomáhá při 
porovnání úrovní osvětlení 
a optimální rychlosti závěrky během 
nastavování.

Gain control 
(Řízení zisku)

On (Zapnuto), 
Fixed (Pevný)

On (Zapnuto) – kamera automaticky 
nastaví zisk na nejnižší možnou 
hodnotu, která je potřebná pro 
zachování kvalitního obrazu.
Fixed (Pevný) – umožňuje nastavit 
hodnotu Fixed AGC (Pevný zisk).

Položka Výběr Popis
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Maximum AGC 
(Maximální 
zisk)
nebo
Fixed AGC 
(Pevný zisk)

0 až 40 dB Umožňuje zvolit maximální hodnotu 
zisku, která může být dosažena při 
automatickém řízení zisku.
Umožňuje zvolit nastavení zisku pro 
režim Fixed (Pevný). Hodnota 0 
znamená žádný zisk.

Actual AGC 
(Aktuální zisk)

Zobrazuje aktuální hodnotu pro 
automatické řízení zisku z kamery, 
která pomáhá při porovnání úrovně 
zisku s úrovněmi osvětlení a kvalitou 
obrazu.

Sens Up 
Dynamic 
(Dynamické 
zvýšení 
citlivosti 
SensUp)

Off (Vypnuto), 
2×, 
3×, …, 10×

Zvolte koeficient, kterým se zvýší 
citlivost kamery.
Když je funkce aktivní, mohou se 
v obraze objevit mírný šum nebo 
skvrny. Jedná se o normální reakci 
kamery. Může také způsobit 
rozmazání pohybujících se objektů.

EXIT (Konec) Slouží k návratu do nabídky Main 
(Hlavní).

Položka Výběr Popis
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1.5.3 Podnabídka Day/Night (Den/Noc)

Položka Výběr Popis

Day/Night 
(Den/Noc)

Auto 
(Automaticky), 
Color 
(Barevně), 
Monochrome 
(Černobíle)

Auto (Automaticky) – kamera zapne 
nebo vypne filtr nepropouštějící 
infračervené světlo v závislosti na 
úrovni osvětlení scény.
Color (Barevně) – kamera vždy vytváří 
barevný signál bez ohledu na úrovně 
osvětlení. 
Monochrome (Černobíle) – filtr 
nepropouštějící infračervené světlo je 
vyjmutý, čímž je zajištěna plná citlivost 
na infračervené světlo. 

Switch level 
(Úroveň pro 
přepnutí)

−15 až +15 Umožňuje nastavit úroveň 
videosignálu pro režim Auto 
(Automaticky), při které se kamera 
přepne do černobílého provozu. 
Nízká (záporná) hodnota znamená, že 
se kamera přepne do černobílého 
provozu při nižší úrovni osvětlení. 
Vysoká (kladná) hodnota znamená, že 
se kamera přepne do černobílého 
provozu při vyšší úrovni osvětlení.

Switch delay 
(Zpoždění 
spínače)

1, 2, 3, 5, 10, 
20, 30, 60, 
120, 240 s

Slouží k nastavení času vyhodnocování 
v režimu Auto (Automaticky) pro 
přechody ze dne na noc.
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Priority 
(Priorita)

Motion 
(Pohyb), Color 
(Barvy)

V režimu AUTO (Automaticky):
Color (Barvy) – kamera poskytuje 
barevný obraz, dokud to dovoluje 
úroveň osvětlení.
Motion (Pohyb) – kamera zabraňuje 
rozmazání obrazu způsobenému 
pohybem, dokud jí to dovoluje úroveň 
osvětlení (přepne se do černobílého 
provozu dříve, než by k tomu došlo u 
priority Color (Barva)).

IR contrast
(mono) 
(Kontrast IR 
pro černobílý 
režim)

Enhanced 
(Zvýšený), 
Normal 
(Normální)

Enhanced (Zvýšený) – kamera 
optimalizuje kontrast v aplikacích 
s vysokými úrovněmi infračerveného 
osvětlení. Tento režim zvolte pro 
zdroje infračerveného světla (730 až 
940 nm) a pro scény s trávou 
a zeleným listím.
Normal (Normální) – kamera 
optimalizuje kontrast v černobílých 
aplikacích s osvětlením viditelným 
světlem.

IR 
illumination
(mono) 
(Infračervené 
osvětlení pro 
černobílý 
režim)

0 až +15 Zadejte intenzitu externího 
infračerveného osvětlení pro určení 
okamžiku přechodu ze dne na noc. 0 
označuje nulové infračervené 
osvětlení; +15 je velmi silné osvětlení.

Položka Výběr Popis
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Color burst 
(mono) 
(Synchroniza
ční impulz 
barvy pro 
černobílý 
režim)

On (Zapnuto), 
Off (Vypnuto)

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

EXIT (Konec) Slouží k návratu do nabídky Main 
(Hlavní).

Položka Výběr Popis
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1.5.4 Podnabídka Enhance/Dynamic Engine (Vylepšení/
Dynamický modul)

Položka Výběr Popis

Dynamic 
Engine 
(Dynamický 
modul)

Off 
(Vypnuto),
XF DYNAMIC,
HDR, 
Smart BLC 
(Inteligentní 
kompenzace 
protisvětla)

Off (Vypnuto) – zajišťuje vypnutí všech 
automatických funkcí pro zobrazení 
detailů ve scéně a vylepšení obrazu 
(doporučeno pouze pro testování).
XF DYNAMIC – je aktivováno dodatečné 
vnitřní zpracování pro zlepšení 
viditelnosti.
HDR – doplňuje funkci XF DYNAMIC o 
dvojitou expozici snímacího prvku. Ve 
špatných světelných podmínkách se 
kombinují obrazové body z jednotlivých 
expozic, aby byl poskytován 
podrobnější obraz.
Smart BLC (Inteligentní kompenzace 
protisvětla) – automaticky se určí 
okénko a váhový koeficient pro 
kompenzaci protisvětla BLC. Kamera 
tyto hodnoty dynamicky upravuje podle 
měnících se světelných podmínek.

Contrast 
Enhancement 
(Zvýšení 
kontrastu)

Low (Nízká 
úroveň), 
Medium 
(Střední 
úroveň), High 
(Vysoká 
úroveň)

Zvyšuje kontrast při středních úrovních 
jasu. 
Pro scény s vysokým kontrastem zvolte 
možnost Low (Nízká úroveň). Pro 
scény s nízkým kontrastem (např. při 
mlze) zvolte možnost High (Vysoká 
úroveň).
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Sharpness 
(Ostrost)

−15 až +15 Umožňuje upravit ostrost obrazu. 
Hodnota 0 odpovídá výchozí poloze.
Nízká (záporná) hodnota způsobuje 
méně ostrý obraz. Zvýšení ostrosti 
odhalí více detailů. 
Mimořádná ostrost může zlepšit 
viditelnost detailů na registračních 
značkách, rysů obličeje a okrajů 
určitých povrchů.

3D-NR 
(Omezení 3D 
šumu)

Off 
(Vypnuto), 
Low (Nízká 
úroveň),
Medium 
(Střední 
úroveň),
High (Vysoká 
úroveň)

Zajišťuje automatické potlačení šumu 
v obraze. 
To může způsobit mírné rozmazání 
objektů, které se mimořádně rychle 
pohybují přímo před kamerou. Tento 
problém lze korigovat rozšířením 
zorného pole nebo snížením hodnoty 
výběru.

2D-NR 
(Omezení 2D 
šumu)

Off 
(Vypnuto), 
Low (Nízká 
úroveň),
Medium 
(Střední 
úroveň),
High (Vysoká 
úroveň)

Zajišťuje automatické potlačení šumu 
v obraze. 
Vysoká volba může způsobit rozmazání. 
Nižší volba zlepšuje ostrost za cenu 
většího šumu.

Položka Výběr Popis



FLEXIDOME corner 9000 IR Konfigurace | cs 19

Bosch Security Systems Stručný návod k použití AM18-Q0661 | v1.0 | 2013.06

Peak White 
Invert (Inverze 
špičkové 
úrovně bílé)

On 
(Zapnuto), 
Off 
(Vypnuto)

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

EXIT (Konec) Slouží k návratu do nabídky Main 
(Hlavní).

Položka Výběr Popis
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1.5.5 Podnabídka Color (Barva)

Položka Výběr Popis

White balance 
(Vyvážení bílé)

ATW indoor 
(ATW, vnitřní),
ATW outdoor 
(ATW, 
venkovní), 
ATW hold 
(ATW 
s uchováním 
v paměti),
Manual 
(Manuální)

ATW (Automatické sledování bílé) – 
automatické vyvážení bílé 
s průběžným sledováním umožňuje 
kameře nepřetržitě upravovat 
nastavení, aby poskytovala optimální 
reprodukci barev. 
ATW hold (ATW s uchováním 
v paměti) – uchovává automatické 
vyvážení bílé pořízené průběžným 
sledováním a ukládá nastavení barev. 
Manual (Manuální) – umožňuje 
manuálně nastavit požadovanou 
hodnotu zisku pro červenou 
a modrou složku.

Speed 
(Rychlost)

Fast (Vysoká), 
Medium 
(Střední), 
Slow (Nízká)

Umožňuje upravit rychlost regulační 
smyčky vyvážení bílé. 

Red gain (Zisk 
červené)

−50 až +50 Manual (Manuální) a ATW hold (ATW 
s uchováním v paměti) – umožňuje 
upravit možnost Red gain (Zisk 
červené).

Blue gain (Zisk 
modré) 

−50 až +50 Manual (Manuální) a ATW hold (ATW 
s uchováním v paměti) – umožňuje 
upravit možnost Blue gain (Zisk 
modré).
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1.5.6 Podnabídka VMD (Videodetekce pohybu)

Saturation 
(Sytost)

−15 až +15 Umožňuje upravit sytost barev. -15 
způsobuje černobílý obraz; 0 
zaručuje výchozí sytost; +15 zaručuje 
maximální sytost.

EXIT (Konec) Slouží k návratu do nabídky Main 
(Hlavní).

Položka Výběr Popis

Položka Výběr Popis

VMD area 
(Oblast pro 
videodetekci 
pohybu)

Podnabídka Zvolením 1 ze 4 oblastí přejdete do 
nabídky pro nastavení oblasti, v níž lze 
definovat oblast detekce.

VMD mode 
(Režim 
videodetekce 
pohybu)

Off 
(Vypnuto), 
Silent 
(Tichá), OSD 
(Zobrazení na 
obrazovce)

Off (Vypnuto) – videodetekce pohybu 
je vypnutá.
Silent (Tichá) – pohyb v obraze vyvolá 
tichý poplach.
OSD (Zobrazení na obrazovce) – pohyb 
v obraze vyvolá poplach ve formě 
textové zprávy na obrazovce.

VMD 
sensitivity 
(Citlivost 
videodetekce 
pohybu)

0 až 127 Slouží k nastavení požadované úrovně 
citlivosti pro pohyb. Čím je bílý pruh 
delší, tím větší pohyb je vyžadován pro 
aktivaci poplachu videodetekce 
pohybu. Pohyb přesahující tuto úroveň 
aktivuje poplach.
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Výběr oblasti maskování pro videodetekci pohybu 
Chcete-li nastavit oblast maskování pro videodetekci pohybu, 
zpřístupněte nabídku oblastí výběrem možnosti VMD area 
(Oblast pro videodetekci pohybu) v nabídce VMD 
(Videodetekce pohybu). Po přechodu do nabídky Area (Oblast) 
se aktuální oblast zobrazí s blikajícím levým horním rohem. 
Blikající roh obrazu lze přesunout pomocí tlačítek se šipkami 
Nahoru, Dolů, Vlevo a Vpravo. Stisknutím tlačítka Nabídka/
Vybrat se blikající kurzor přesune do protějšího rohu, který lze 
nyní přesunout. Po opětovném stisknutí tlačítka Nabídka/Vybrat 
se oblast zmrazí a ukončí se nabídka oblastí.

OSD alarm 
text (Text 
poplachu na 
obrazovce)

Alfanumerick
é znaky

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

EXIT (Konec) Slouží k návratu do nabídky Main 
(Hlavní).

Položka Výběr Popis



FLEXIDOME corner 9000 IR Konfigurace | cs 23

Bosch Security Systems Stručný návod k použití AM18-Q0661 | v1.0 | 2013.06

1.5.7 Podnabídka Image Adjustment (Nastavení obrazu)

Položka Výběr Popis

Digital Zoom 
(Digitální 
zoom)

1×, 2×, 4×, 8×, 
16×

Zvolte míru zvětšení

DIS (Digitální 
stabilizace 
obrazu)

Off 
(Vypnuto), 
On (Zapnuto)

Chcete-li stabilizovat obraz, zvolte 
možnost On (Zapnuto).

EXIT (Konec) Slouží k návratu do nabídky Main 
(Hlavní).
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1.6 Struktura nabídky Install (Instalovat)

Položka Výběr Popis

Language 
(Jazyk)

Podnabídka Umožňuje zvolit jazyk pro zobrazení 
na obrazovce

Lens Wizard Podnabídka Položku zvolte, chcete-li 
optimalizovat zaostřovací bod.

Synchronization 
(Synchronizace)

Podnabídka Slouží k nastavení parametrů 
synchronizace

Connections 
(Připojení)

Podnabídka Parametry připojení

Test signals 
(Testovací 
signály)

Podnabídka Testovací obrazce a texty

Camera ID (ID 
kamery)

Podnabídka Výběrem zpřístupníte podnabídku 
pro nastavení identifikačních údajů

Privacy masking 
(Maskování 
privátních zón)

Podnabídka Slouží k nastavení maskovaných 
oblastí

Flip (Překlopení) Podnabídka Slouží k výběru podnabídky Flip 
(Překlopení)

Default ALL (Vše 
výchozí)

Podnabídka Umožňuje obnovit výchozí hodnoty 
stanovené výrobcem všech nastavení 
pro všechny režimy
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1.6.1 Podnabídka Language (Jazyk)

1.6.2 Podnabídka Lens Wizard

Položka Výběr Popis

Language 
(Jazyk)

English 
(Angličtina)
Spanish 
(Španělština)
French 
(Francouzština)
German 
(Němčina)
Portuguese 
(Portugalština)
Russian 
(Ruština)
Simplified 
Chinese 
(Zjednodušená 
čínština)

Zajišťuje zobrazení nabídek na 
obrazovce ve zvoleném jazyce.

EXIT (Konec) Slouží k návratu do nabídky Install 
(Instalovat).

Položka Výběr Popis

Set focus now 
(Nyní nastavit 
zaostření)

 Po zvolení této položky se plně otevře 
clona. Postupujte podle pokynů pro 
upravení ostření objektivu.
Po zaostření zůstane požadovaný 
objekt zaostřen při jasném i slabém 
osvětlení.

EXIT (Konec) Slouží k návratu do nabídky Install 
(Instalovat).
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1.6.3 Podnabídka Synchonization (Synchronizace)

1.6.4 Podnabídka Connections (Připojení)

Položka Výběr Popis

Synchronization 
(Synchronizace)

Internal 
(Interní)
Line lock 
(Síťovým 
kmitočtem)

Internal (Interní) – pro činnost 
kamery nezávislou na kmitočtu 
napájení. 
Line lock (Síťovým kmitočtem) – 
kamera je synchronizována 
střídavým napájením.

Vertical phase 
(Fáze 
snímkového 
kmitočtu)

0, 1, … 359 Umožňuje upravit posun fáze 
snímkového kmitočtu (v režimu 
LINE LOCK (Synchronizace síťovým 
kmitočtem), pokud je detekován 
platný kmitočet napájení).

EXIT (Konec) Slouží k návratu do nabídky Install 
(Instalovat).

Položka Výběr Popis

Heater 
(Vyhřívání)

Off (Vypnuto), 
Auto 
(Automaticky)

Možnost Auto (Automaticky) zvolte, 
chcete-li aktivovat funkci 
termostatem řízeného vyhřívání. 
Vyhřívání se zapne při teplotě 
přibližně 0 °C.

Bilinx Comms. 
(Komunikace 
Bilinx)

On (Zapnuto), 
Off (Vypnuto)

Při nastavení možnosti Off (Vypnuto) 
je komunikace Bilinx deaktivována.
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Cable 
compensation 
(Kompenzace 
kabelu)

Off (Vypnuto), 
Default 
(Výchozí), 
RG59, RG6

Použitím kompenzace kabelu se lze 
vyhnout potřebě použití zesilovačů u 
dlouhých spojení koaxiálním kabelem 
přesahujících 1 000 m. Chcete-li 
dosáhnout optimálních výsledků, 
zvolte použitý typ koaxiálního kabelu. 
Pokud jej neznáte, zvolte možnost 
Default (Výchozí).

Compensation 
level (Úroveň 
kompenzace)

0, 1, 2. . .+15 Slouží k nastavení úrovně 
kompenzace kabelu.

EXIT (Konec) Slouží k návratu do nabídky Install 
(Instalovat).

Položka Výběr Popis
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1.6.5 Podnabídka Test signal (Testovací signál)

Položka Výběr Popis

Show camera 
ID (Zobrazit ID 
kamery)

Off 
(Vypnuto), 
On 
(Zapnuto)

Možnost On (Zapnuto) zvolte, chcete-
li, aby ID kamery překrylo testovací 
videosignál.

Test pattern 
(Testovací 
obrazec)

Color bars 
(Barevné 
pruhy), 
Raster 
(Rastr),
Impulse 
(Impuls),
Cross 
Impulse 
(Impuls +),
Crosshatch 
(Šrafovaný)

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

EXIT (Konec) Slouží k návratu do nabídky Install 
(Instalovat).



FLEXIDOME corner 9000 IR Konfigurace | cs 29

Bosch Security Systems Stručný návod k použití AM18-Q0661 | v1.0 | 2013.06

1.6.6 Podnabídka Camera ID (ID kamery)

Položka Výběr Popis

Camera ID (ID 
kamery)

Zadejte název kamery tvořený až 
17 znaky. Použitím tlačítek Vlevo 
a Vpravo změníte polohu v řetězci, 
použitím tlačítek Nahoru a Dolů zvolíte 
znak. Tlačítkem Nabídka/Vybrat 
ukončíte zadávání.

Display ID pos. 
(Místo 
zobrazení ID)

Off 
(Vypnuto), 
Top left 
(Vlevo 
nahoře), 
Top right 
(Vpravo 
nahoře), 
Bottom left 
(Vlevo dole), 
Bottom right 
(Vpravo 
dole)

Zvolte polohu ID kamery na obrazovce.

Camera ID 
border 
(Rámeček ID 
kamery)

On 
(Zapnuto), 
Off 
(Vypnuto)

Umožňuje zobrazit šedý rámeček za ID 
kamery, aby usnadnil jeho přečtení.

MAC address 
(Adresa MAC)

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

Ticker bars 
(Ukazatele 
aktivity)

On 
(Zapnuto), 
Off 
(Vypnuto)

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



30 cs | Konfigurace FLEXIDOME corner 9000 IR

AM18-Q0661 | v1.0 | 2013.06 Stručný návod k použití Bosch Security Systems

Mode ID pos. 
(Poloha ID 
režimu)

Off 
(Vypnuto), 
Top left 
(Vlevo 
nahoře), 
Top right 
(Vpravo 
nahoře), 
Bottom left 
(Vlevo dole), 
Bottom right 
(Vpravo 
dole)

Na zvoleném místě na obrazovce se 
zobrazí režim kamery.

EXIT (Konec) Slouží k návratu do nabídky Install 
(Instalovat).

Položka Výběr Popis
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1.6.7 Podnabídka Privacy masking (Maskování 
privátních zón)

Výběr oblasti pro maskování privátních zón 
Chcete-li nastavit oblast pro maskování privátních zón, 
zpřístupněte nabídku oblastí výběrem možnosti Area (Oblast) 
v nabídce Privacy masking (Maskování privátních zón). Po 
přechodu do nabídky Area (Oblast) se aktuální oblast zobrazí 
s blikajícím levým horním rohem. Blikající roh obrazu lze 
přesunout pomocí tlačítek se šipkami Nahoru, Dolů, Vlevo 
a Vpravo. Stisknutím tlačítka Nabídka/Vybrat se blikající kurzor 
přesune do protějšího rohu, který lze nyní přesunout. Po 
opětovném stisknutí tlačítka Nabídka/Vybrat se oblast zmrazí 
a ukončí se nabídka oblastí.

Položka Výběr Popis

Mask (Maska) 1 až 15 Maskovat lze 15 různých oblastí.

Pattern 
(Obrazec)

Black 
(Černá), 
Grey (Šedá), 
White (Bílá), 
Noise (Šum)

Umožňuje zvolit vzor pro všechny 
masky.

Active 
(Aktivní)

On 
(Zapnuto), 
Off 
(Vypnuto)

Umožňuje zapnout nebo vypnout 
každou masku.

Mosaic 
(Maska)

On 
(Zapnuto), 
Off 
(Vypnuto)

Zapíná nebo vypíná masku.

Window 
(Okno)

Podnabídka Po zvolení se otevře okno, v němž se 
definuje maskovaná oblast.



32 cs | Konfigurace FLEXIDOME corner 9000 IR

AM18-Q0661 | v1.0 | 2013.06 Stručný návod k použití Bosch Security Systems

1.6.8 Podnabídka Flip (Překlopení)

1.6.9 Podnabídka Defaults (Výchozí)

Položka Výběr Popis

Flip 
(Překlopení)

Off (Vypnuto)
Horizontal 
(Horizontální)
Vertical 
(Vertikální)
Both (Oba)

Slouží k výběru režimu Flip 
(Překlopení).

EXIT (Konec) Slouží k návratu do nabídky Install 
(Instalovat).

Položka Výběr Popis

Restore All 
(Obnovit vše)

No (Ne), Yes 
(Ano)

Obnovuje výchozí hodnoty (stanovené 
výrobcem) všech nastavení šesti 
režimů. Zvolte možnost YES (Ano) 
a pak stisknutím tlačítka Nabídka/
Vybrat obnovte všechny hodnoty. 
Po dokončení se zobrazí zpráva 
RESTORED! (Obnoveno!).
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