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1 Wskazówki bezpieczeństwa
Należy przestrzegać poniższych wskazówek bezpieczeństwa:
1. Przeczytać, przestrzegać i zachować instrukcje

Wszystkie instrukcje dotyczące bezpieczeństwa oraz obsługi należy przeczytać przed 
uruchomieniem urządzenia i postępować zgodnie z nimi. Należy zachować je dla 
późniejszego użycia. 

2. Przestrzegać ostrzeżeń
Należy przestrzegać wszystkich ostrzeżeń umieszczonych na urządzeniu oraz w instrukcji 
obsługi.

3. Urządzenia dodatkowe
Nie należy używać urządzeń dodatkowych nie zalecanych przez producenta, gdyż może to 
spowodować niebezpieczeństwo.

4. Wskazówki dotyczące instalacji
Nie należy umieszczać urządzenia na niestabilnym podłożu, statywie i tym podobnych. 
W przeciwnym razie urządzenie może upaść na podłogę i poważnie zranić użytkownika 
lub ulec uszkodzeniu. Należy używać wyłącznie akcesoriów zalecanych przez producenta 
lub objętych zakresem dostawy urządzenia. Zamocować urządzenie zgodnie ze 
wskazówkami producenta. Urządzenie należy transportować na wózku z bardzo dużą 
ostrożnością. Gwałtowne zatrzymanie, działanie siły i nierówne powierzchnie mogą 
spowodować przewrócenie urządzenia i wózka.

5. Czyszczenie
Przed przystąpieniem do czyszczenia należy wyciągnąć wtyczkę urządzenia z gniazda 
sieciowego. Przestrzegać wszystkich wskazówek dotyczących urządzenia. Zazwyczaj 
wystarcza przeczyścić urządzenie wilgotną ściereczką. Nie należy używać środków 
czyszczących w płynie ani w aerozolu. 

6. Serwis
Pod żadnym pozorem nie należy samodzielnie serwisować urządzenia. Otwierając lub 
zdejmując obudowę można sprowadzić na siebie ryzyko porażenia prądem lub inne 
niebezpieczeństwo. Prace serwisowe należy zlecać wyłącznie wykwalifikowanemu 
personelowi serwisowemu. 

7. W przypadku uszkodzeń wymagających serwisowania:
Wyciągnąć wtyczkę przewodu sieciowego z gniazda i zlecić serwisowanie 
wykwalifikowanym pracownikom, gdy wystąpi jedno z poniższych zdarzeń:

– Przewód sieciowy lub wtyczka przewodu zostaną uszkodzone.
– Do urządzenia dostanie się ciecz lub ciała obce.
– Urządzenie zetknie się z wodą lub zostanie wystawione na działanie niekorzystnych 

warunków atmosferycznych (np. deszcz, śnieg itp.). 
– Gdy mimo przestrzegania wskazówek dotyczących użytkowania urządzenie nie 

będzie działać prawidłowo, należy dokonywać zmian jedynie tych elementów, które 
są opisane w instrukcji obsługi. Nieprawidłowe zmiany pozostałych elementów 
mogą doprowadzić od uszkodzeń wymagających daleko idącej interwencji 
wykwalifikowanych pracowników serwisowych. 

– Urządzenie upadnie na ziemię lub wystąpią uszkodzenia obudowy.
– Nastąpi widoczna zmiana wydajności urządzenia. W tym przypadku wymagany jest 

serwis urządzenia. 
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8. Części zamienne
W razie konieczności użycia części zamiennych, serwisant musi użyć części zalecanych 
przez producenta lub zgodnych z częściami oryginalnymi. Używanie niewłaściwych części 
zamiennych może prowadzić do pożaru, porażenia prądem lub innych zagrożeń.

9. Test bezpieczeństwa
Po zakończeniu prac serwisowych należy poprosić pracownika, który je wykonywał, 
o przeprowadzenie testu bezpieczeństwa, aby sprawdzić, czy urządzenie funkcjonuje 
prawidłowo. 

10. Źródło prądu
Urządzenie należy zasilać ze źródeł prądu wymienionych na etykiecie. W razie 
niepewności co do charakteru źródła prądu należy zasięgnąć informacji u dostawcy, 
u którego zostało zakupione urządzenie lub w zakładzie energetycznym.

Bliższe informacje dotyczące urządzeń zasilanych z akumulatorów znajdują się 
w instrukcji obsługi.

W przypadku zasilania urządzeniami zewnętrznymi należy stosować wyłącznie zalecane, 
przetestowane urządzenia.

W przypadku zasilania urządzeniem o ograniczonej mocy, musi ono być zgodne z normą 
EN60950. Inne zastępcze zasilacze sieciowe mogą uszkodzić opisywane urządzenie 
i doprowadzić do pożaru lub porażenia prądem elektrycznym.

Dla urządzeń zasilanych prądem przemiennym 24 V normalne napięcie wejściowe wynosi 
24 V. Napięcie wejściowe prądu przemiennego nie może przekroczyć 30 V na urządzeniu. 
Przygotowane przez klienta okablowanie łączące źródło prądu (napięcie przemienne 
24 V) z urządzeniem musi być zgodne z kodeksami elektroenergetyki (klasa 2 stopni 
mocy). Źródła prądu (24 V prądu przemiennego) nie należy uziemiać na złączach 
urządzenia. 

11. Uziemienie kablem koncentrycznym
Jeżeli okablowanie dla użytku zewnętrznego połączone jest z urządzeniem, należy się 
upewnić, że okablowanie jest uziemione. Tylko dla modeli dostępnych w USA: Rozdział 
810 National Electrical Code, ANSI/ NFPA nr 70-1981, zawiera informacje dotyczące 
poprawnego uziemienia mocowania, uziemienia kablem koncentrycznym na urządzeniu 
rozładowującym, długości przewodów uziemiających, ustawienia urządzenia 
rozładowującego, połączenia z elektrodami rozładowującymi oraz wymagania dotyczące 
elektrod rozładowujących. 

12. Uziemienie lub polaryzacja
Urządzenie może być wyposażone w polaryzowane gniazdo prądu przemiennego (gniazdo 
o jednym wtyku szerszym niż drugi). W przypadku tego zabezpieczenia wtyczka może być 
podłączona tylko w określonej pozycji. Jeśli nie można całkowicie umieścić wtyczki 
w gnieździe, należy ją obrócić i spróbować ponownie. Jeżeli nadal nie można podłączyć 
wtyczki, należy poprosić elektryka o wymianę jej na nowszy model. Nie należy próbować 
omijać zabezpieczenia w postaci wtyczki polaryzowanej. 

Alternatywnie urządzenie może być wyposażone w 3-fazową wtyczkę uziemiającą 
z trzecim (uziemiającym) wtykiem. W przypadku tego zabezpieczenia wtyczkę można 
umieścić wyłącznie w uziemionym gnieździe. Jeżeli nie można podłączyć wtyczki w 
gnieździe, należy poprosić elektryka o wymianę gniazda na nowszy model. Nie należy 
próbować omijać zabezpieczenia w postaci wtyczki uziemionej. 
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13. Uderzenie piorunem
W razie burzy lub w przypadku dłuższej przerwy w użytkowaniu urządzenia należy je 
zabezpieczyć, wyciągając wtyczkę z gniazda i rozłączając połączenie z okablowaniem. 
Dzięki temu urządzenie jest zabezpieczone przed uderzeniem pioruna lub zbyt wysokim 
napięciem. 

14. Miejsce ustawienia musi być spokojne i trudno dostępne.

Urządzenia do użytku wewnętrznego 
Woda i wilgoć – Urządzenia nie należy używać w pobliżu wody (np. w wilgotnej piwnicy) lub 
w miejscach narażonych na wilgoć.
Kontakt z ciałami obcymi i cieczą – Nie należy wkładać ciał obcych w otwory urządzenia, 
gdyż dotyka się w ten sposób elementów będących pod napięciem i może to spowodować 
zwarcie, pożar lub porażenie prądem. Nie należy rozlewać cieczy ponad urządzeniem.
Przewód sieciowy i zabezpieczenie – W przypadku urządzeń zasilanych prądem 
przemiennym 230 V, 50 Hz, wejściowy i wyjściowy przewód sieciowy muszą być zgodne 
z najnowszymi wersjami specyfikacji IEC 227 lub specyfikacji IEC 245. Przewody sieciowe 
należy ułożyć tak, aby nie było możliwości nadepnięcia na nie ani ustawienia na nich innych 
przedmiotów. Należy dokładnie zabezpieczyć przewody, wtyczki i gniazda oraz miejsca ich 
kontaktu z urządzeniem.
Przeciążenie – Nie należy przeciążać gniazd ani przedłużaczy, gdyż może to spowodować 
pożar lub porażenie prądem.

Urządzenia do montażu w szafie typu Rack 
Wentylacja – Urządzenia nie należy montować w miejscach, w których nie można zapewnić 
odpowiedniej wentylacji i nie są spełnione zalecenia producenta. Nie należy przekraczać 
maksymalnej temperatury roboczej urządzenia.
Obciążenie mechaniczne – Przy ustawieniu urządzenia w szafie typu Rack należy zwrócić 
uwagę na wszystkie możliwe zagrożenia powodowane przez nierównomierne obciążenie 
mechaniczne. 

OSTRZEZENIE! 
Przerywanie połączenia z siecią:
Urządzenia z lub bez włącznika zasilania pobierają napięcie od momentu podłączenia 
przewodu zasilającego.
Urządzenie jest jednak gotowe do pracy po ustawieniu włącznika (WŁ/ WYŁ) na WŁ. 
W momencie wyciągnięcia wtyczki przewodu zasilającego dostarczanie napięcia jest 
całkowicie przerwane.

OSTRZEZENIE! 
Zdejmowanie obudowy:
W celu uniknięcia porażenia prądem, obudowa może być zdejmowana wyłącznie przez 
wykwalifikowany personel serwisowy. 
Przed zdjęciem obudowy należy zawsze wyciągnąć wtyczkę z gniazda sieciowego i nie 
podłączać jej, gdy obudowa jest zdjęta. Prace serwisowe mogą być wykonywane wyłącznie 
przez wykwalifikowany personel serwisowy. Naprawy przeprowadzane przez użytkownika nie 
są dopuszczalne.
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OSTRZEZENIE! 
Bateria litowa:
Niepoprawnie włożone baterie mogą wywołać eksplozję. Zużyte baterie należy zastąpić 
bateriami tego samego lub zalecanego przez producenta równowartościowego typu.
Zużyte baterie należy utylizować zgodnie ze wskazówkami producenta.

UWAGA! 
Urządzenie wrażliwe elektrostatycznie:
Aby uniknąć wyładowań elektrostatycznych, należy podjąć odpowiednie środki ostrożności 
CMOS/MOSFET.
Podczas obsługi elektrostatycznie wrażliwych układów połączeń należy korzystać 
z uziemionych antystatycznych opasek na nadgarstki i zachować odpowiednie środki 
ostrożności ESD.

UWAGA! 
Instalacja może być przeprowadzona wyłącznie przez personel obsługi klienta z zachowaniem 
przepisów elektrycznych.

Utylizacja
Zakupiony produkt firmy Bosch został opracowany i wyprodukowany z wysokojakościowych 
materiałów i elementów, które mogą być poddane recyklingowi i oddane do ponownego 
użytku.
Ten symbol oznacza, że urządzenia elektryczne i elektroniczne należy utylizować oddzielnie od 
normalnych odpadów domowych.
W Unii Europejskiej istnieją systemy zbiórki zużytych produktów elektrycznych 
i elektronicznych. Urządzenia te należy utylizować w lokalnych miejscach zbiórki odpadów lub 
w centrum recyklingu.
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2 Wprowadzenie

2.1 Opis systemu
System monitoringu to cyfrowy system dozoru, umożliwiający zapis obrazów wideo, 
przekazywanie ich i przeglądanie w dowolnie wybranym miejscu, niezależnie od odległości. 
Dane obrazów dostarczane przez system monitoringu pozwalają poza tym ocenić rozmiary 
niebezpieczeństwa i sytuację przed oraz po zdarzeniu.

2.2 Rozpakowywanie
Sprawdzić opakowanie pod kątem widocznych uszkodzeń. Jeśli podczas transportu powstały 
jakieś uszkodzenia, należy niezwłocznie poinformować o tym dostawcę.
Ostrożnie rozpakować urządzenie. Jest to urządzenie elektroniczne, z którym należy 
obchodzić się bardzo ostrożnie, aby uniknąć szkód. Nie należy uruchamiać urządzenia, jeśli 
jego elementy uległy uszkodzeniu. W przypadku braku części należy poinformować o tym 
przedstawiciela działu obsługi klienta lub partnera handlowego firmy Bosch Security Systems.
Opakowanie wysyłkowe jest najbezpieczniejszym pojemnikiem transportowym dla urządzenia. 
Należy zachować je do ponownego użycia. W razie konieczności wysłania urządzenia należy 
użyć oryginalnego opakowania.

2.3 Zasilanie prądem elektrycznym
Należy się upewnić, że zasilanie w miejscu ustawienia urządzenia jest stabilne i mieści się 
w granicach napięcia zgodnie z jego specyfikacją.
Urządzenie wrażliwie reaguje na nagłe skoki i spadki napięcia oraz przerwy w zasilaniu. 
W celu uniknięcia uszkodzeń elementów elektronicznych, utraty danych oraz zapewnienia 
bezawaryjnej pracy zaleca się montaż zasilacza awaryjnego (UPS). 
W zależności od stabilności sieci elektrycznej zaleca się następujące zasilacze UPS:
– Sieci ze skokami, przerwami w dostawie napięcia:

Wystarczy użycie zasilacza offline UPS. (np. Pulsar ellipse 1000 dla DiBos i Pulsar ellipse 
600 dla DiBos Micro).

– Sieci ze skokami, przerwami w dostawie i spadkami napięcia:
Zaleca się użycie zasilacza online UPS. 

Dla 1 systemu monitoringu wymagany jest zasilacz UPS o mocy co najmniej 300 VA. 
W przypadku podłączenia urządzeń dodatkowych (np. monitory, podsystemy) należy użyć UPS 
o odpowiednio większej mocy.

2.4 Warunki otoczenia
Przy wyborze miejsca ustawienia urządzenia należy wziąć pod uwagę temperaturę 
i wilgotność powietrza.
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2.5 Zalecane programy antywirusowe/zapory firewall
Zalecany system operacyjny dla systemu DiBos to Windows® XP embedded.
System DiBos jest dostarczany bez skanera antywirusowego i zapory firewall. Klient 
odpowiada za zakup, instalację i aktualizację skanera antywirusowego i zapory firewall.

2.5.1 Programy antywirusowe
Dopuszczalne są następujące programy antywirusowe. Kolejność listy odpowiada 
przydatności skanerów antywirusowych.
1. Norton AntiVirus 2008

Oprogramowanie to zawiera już zaporę firewall.

2. Trend Micro AntiVirus 2008
Oprogramowanie to nie zawiera zapory firewall, która musi zostać zakupiona osobno.

3. McAfee VirusScan 2008
Oprogramowanie to zawiera już zaporę firewall.

UWAGA! 
Dla ochrony przed wirusami komputerowymi, robakami i trojanami zalecamy zainstalować 
skaner antywirusowy oraz zaporę firewall.

UWAGA! 
– Ten skaner antywirusowy może wpływać na wydajność systemu.
– Musi zostać uaktywniony skaner w czasie rzeczywistym, aby zapewnić wystarczającą 

ochronę przed wirusami.
– O ile to możliwe, wszystkie partycje dysku twardego zawierające zapisane obrazy 

powinny być wyłączone ze skanowania.
– O ile to możliwe, proces skanowania dysku C powinien odbywać się według 

harmonogramu. Zalecamy skanowanie w odstępach jednego tygodnia. W czasie 
skanowania dysku C zauważalnie obniża się wydajność systemu, a tym samym 
częstotliwość odświeżania oraz jakość zapisu obrazu.
Nie można wykluczyć możliwości utraty poszczególnych obrazów.

– Dyski wymienne, np. przenośne pamięci USB, dyski zewnętrzne podłączone do portu 
USB, napędy CD/DVD i stacje dyskietek powinny być sprawdzane ręcznie podczas 
podłączania, aby zapewnić wystarczającą ochronę.

– Zawsze należy stosować najbardziej aktualną wersję skanera antywirusowego.
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2.5.2 Zapora firewall
W przypadku oprogramowania DiBos zainstalowanego w systemie Windows XP Embedded 
z dodatkiem Service Pack 2 (SP2), zapora firewall systemu Windows w programie DiBos jest 
standardowo nieaktywna. W razie potrzeby można aktywować zaporę firewall systemu 
Windows.
Jeśli zapora firewall jest aktywna, w jej ustawieniach należy dodać i zaznaczyć poniższe 
wyjątki:

Procesy DiBos muszą zostać również wyłączone spod kontroli przez zaporę firewall i 
oprogramowanie antywirusowe.
Używane porty, które nie mają być blokowane przez zaporę firewall, można ustawić 
w konfiguracji (patrz również Punkt 6.14 Konfiguracja dostępu do przeglądarki i ustawienia 
sieciowe).

Ustawienia zapory firewall DiBos 8

Wyjątki ConnectionServer.exe

DVR ServiceShimWrapper.exe

DBServer.exe

DCOM (TCP) port 135

DCOM (UDP) port 135

DiBosExplorer.exe

DomeCameraUnit.exe

JobServer.exe

VCSModule.exe

UWAGA! 
Należy zawsze używać aktualnej wersji zapory.
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2.6 Przegląd systemu/Dane techniczne

2.6.1 DiBos

Dane elektryczne

Format kompresji MPEG4

Wejścia kamer (analogowe) 6 złączy BNC (DB 06 C1), 12 złączy BNC (DB 12 C2), 
18 złączy BNC (DB 18 C3), 24 złącza BNC (DB 24 C4), 
30 złączy BNC (DB 30 C5)

Wejścia kamer (IP) 16 potoków danych audio/wideo/ MPEG4 z urządzeń 
Bosch/VCS, sieciowych lub JPEG (DB 06 C1, DB 12 C2, DB 
18 C3)
32 potoki danych audio/wideo/MPEG4 z urządzeń Bosch/
VCS, sieciowych lub JPEG (DB 24 C4, DB 30 C5)

Kompozytowy sygnał wideo 1 Vss +/-3 dB (min. 0,7 Vss, maks. 1,4 Vss), 75 omów

Rozgałęzione wyjścia wideo przez przewód przyłączeniowy

Rozdzielczość zapisu (wejścia 
analogowe)

PAL:
704 x 576 (4CIF), 704 x 288 pikseli (2CIF), 352 x 288 
pikseli (CIF)
NTSC:
704 x 480 (4CIF), 704 x 240 pikseli (2CIF), 352 x 240 
pikseli (CIF)

Rozdzielczość zapisu (wejścia 
IP/urządzenia IP Bosch)

PAL:
704 x 576 (4CIF/D1), 704 x 288 (2CIF), 464 x 576 (2/3 
D1), 352 x 576 (1/2 D1), 352 x 288 (CIF), 176 x 144 
(QCIF)
NTSC:
704 x 480 (4CIF/D1), 704 x 240 (2CIF), 464 x 480 (2/3 
D1), 352 x 480 (1/2 D1), 352 x 240 (CIF), 176 x 120 
(QCIF)

Częstotliwość zapisu 
(analogowa) dla modeli DiBos

IPS CIF
(PAL)

IPS CIF
(NTSC)

IPS 2CIF
(PAL)

IPS 2CIF
(NTSC)

IPS 4CIF
PAL

IPS 4CIF
NTSC

DB 06 C1 xxx R2 75 90 50 60 25 30

DB 12 C2 xxx R2 150 180 100 120 50 60

DB 18 C3 xxx R2 225 270 150 180 75 90

DB 24 C4 xxx R2 300 360 200 240 100 120

DB 30 C5 xxx R2 375 450 250 300 125 150

Częstotliwość zapisu na kanał 
(analogowe wejścia wideo)

PAL:
0,5; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 8; 12,5; 25 obrazów na sekundę
NTSC:
0,5; 1; 2; 3; 5; 6; 7,5; 10; 15; 30 obrazów na sekundę

Rozmiar obrazu (analogowe 
wejścia wideo)

zakres ustawień ok. 1,5 kB – 30 kB (w zależności od zmian 
w obrazie)

Maks. częstotliwość zapisu 
(kamery analogowe i IP)

50 Mbit na sekundę
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Częstotliwość zapisu na kanał 
(wejścia wideo IP)

PAL:
0,5; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 8; 12,5; 25 obrazów na sekundę
NTSC:
0,5; 1; 2; 3; 5; 6; 7,5; 10; 15; 30 obrazów na sekundę

Rozmiar obrazu (wejścia 
wideo IP)

zakres ustawień do 3 Mbit na kamerę

Obsługiwane enkodery 
jednokanałowe (seria Bosch 
VideoJet oraz Bosch VIP)

VideoJet 10S, VideoJet 1000
VideoJet X10
VIP X1, VIP 10

Obsługiwane enkodery 
wielokanałowe (seria Bosch 
VideoJet oraz Bosch VIP)

VideoJet 8004,VideoJet 8004A,
VideoJet 8008, VideoJet 8008A,
VideoJet X20, VideoJet X40,
VIP X2, VIP X2A, VIP X1600

Obsługiwane kamery IP firmy 
Bosch

Dinion IP, AutoDome IP, FlexiDome IP, Megapixel IP

Protokół JPEG Pobieranie obrazów JPEG przez HTTP

Obsługiwane kamery JPEG IP 
innych producentów

Kamery IP firm Axis, Sony oraz Mobotix.
W celu uzyskania szczegółowych informacji należy zwrócić 
się do lokalnego oddziału firmy Bosch Sicherheitssysteme.

Wejścia audio 2, 4, 6, 8, 10, złącze Cinch (w zależności od modelu), 
sygnał wejściowy liniowy, częstotliwość próbkowania 
16 kHz

Wyjścia audio 1, sygnał wyjściowy liniowy, 1/8-calowa wtyczka typu jack 
(3,5 mm)

Wejścia alarmowe (NO/NC) 32
Napięcie załączania (wysokie): >2 VDC
Napięcie załączania (niskie): <0,5 VDC
Maks. napięcie wejściowe 40 VDC
Impedancja: 22 kiloomy pull up (+5 V)

Wyjście przekaźnika usterek 
(MAL)

1
Zakres napięcia: 30 VAC – 40 VDC
Natężenie załączania: maks. 500 mA AC lub DC
Moc załączania: maks 10 VA

Wyjścia przekaźników (NO/
NC)

16
Zakres napięcia: 30 VAC – 40 VDC
Natężenie załączania: maks. 500 mA AC lub DC
Moc załączania: maks 10 VA

Wyjścia wideomonitorów 2, wyjścia FBAS dla obrazu pojedynczego lub sekwencji 
podłączonych kamer analogowych

Sterowanie Bilinx Sterowanie kamer AutoDome i konfiguracja kamer Dinion 
przez kabel koncentryczny

Sterowanie PTZ Bilinx: przez przewód koncentryczny do 30 kamer 
Autodome.
Biphase: Do 16 kamer Autodome.
RS 232: Przez łącze konsoli dowolnej krosownicy Allegiant.
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Pojemność dysku 
wewnętrznego

250 GB, 500 GB, 750 GB, 1000 GB, 2000 GB (system 
operacyjny oraz oprogramowanie DiBos wymagają 8 GB 
wolnego miejsca na dysku twardym)

Wyjście wideo 1x VGA

Ethernet 10/100/1000 Base-T, regulowane ograniczenie szerokości 
pasma

RS 232 2 (do podłączenia systemów zabezpieczeń firmy Bosch i 
krosownic Allegiant)

USB 2.0 5

Nagrywarka DVD Wbudowana.
Obsługiwane nośniki: CD-R, CD-RW, DVD-R

Zasilanie prądem 
elektrycznym

100 / 240 VAC, 50 / 60 Hz (przełączanie automatyczne)

Pobór prądu (typowy) ok. 150 W

Pobór prądu maks. 210 W

System operacyjny Microsoft Windows XP® embedded

Przeglądarka internetowa Microsoft Internet Explorer 6 lub wyższa, wersja dla 
systemu Windows 2000, Windows® XP, Windows® Vista

Archiwizacja danych wideo 
i audio

format DiBos lub ASF, napęd CD-R, CD-RW, DVD-R, 
urządzenie magazynujące USB lub dysk sieciowy

Wydruk obrazów przez port USB (sterowniki Windows XP)

Pojemność nośników 
zewnętrznych

maks. 16 TB

Dane mechaniczne

Wymiary (wys. x szer. x gł.) 17,5 cm x 48,0 cm x 54,5 cm
(7 x 19 x 21,5 cala)

Ciężar 16 – 20,4 kg (25 – 55 lb), w zależności od modelu

Warunki otoczenia

Temperatura robocza od 5°C do 40°C (41°F — 104°F)

Temperatura przechowywania od -10°C do 60°C (-14°F — 140°F)

Wilgotność względna podczas 
pracy

15% do 80%, bez kondensacji

Względna wilgotność 
powietrza przy 
przechowywaniu

8% do 80%, bez kondensacji



DiBos/DiBos Micro  Wprowadzenie | pl 17

Bosch Sicherheitssysteme GmbH Instrukcja instalacyjna F.01U.524.619 | V7 | 2009.09

Zgodność elektromagnetyczna (EMC)

– USA FCC Part 15, Class A

– UE Dyrektywa EMC 89/336/EEC
Odporność na zakłócenia: Zgodność z normą EN 50130-4 
wymaga zewnętrznego zasilacza UPS. Produkt został 
przetestowany zgodnie z normą EN50130-4, za wyjątkiem 
przerw w dostawie napięcia według normy EN50130-4 A2: 
2003, rozdział 8.3.4.
Aby spełnić wymogi normy EN50130-4, wymagany jest 
zewnętrzny zasilacz UPS. Zasilacz UPS nie jest objęty 
dostawą produktu i należy go zakupić osobno. 
Szczegółowe informacje dotyczące podłączenia zasilacza 
UPS do systemu DiBos znajdują się w podręczniku 
instalacji zasilacza UPS DiBos.
Emisja zakłóceń: EN 55022 A2, klasa B
Stabilność sieci: EN 61000-3-2
Wahania napięcia: EN 61000-3-3

Bezpieczeństwo

– USA UL60950-1, wydanie 1 (2003)
CAN/CSA 22.2 nr 60950-1-03, wydanie 1 (2003)

– UE EN60950-1: 2003

Gwarancja 3 lata

Dopuszczalne 
oprogramowanie 
antywirusowe

Norton Anti Virus
McAfee Virus Scan
Trend Micro

Informacje dotyczące zamówień

Aktualne informacje dotyczące zamówień są zawarte w karcie danych. 
Patrz: www.bosch-securitysystems.com.
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2.6.2 DiBos Micro

Dane elektryczne

Format kompresji MPEG4

Wejścia kamer (analogowe) 1 przewód przyłączeniowy z 6 wtyczkami BNC (DB 06) lub 
2 przewody przyłączeniowe z 6 wtyczkami BNC każdy 
(DB 12)

Wejścia kamer (IP) 8 potoków danych audio/wideo/MPEG4 z urządzeń Bosch/
VCS, sieciowych lub JPEG.

Kompozytowy sygnał wideo 1 Vss +/-3 dB (min. 0,7 Vss, maks. 1,4 Vss), 75 omów

Rozdzielczość zapisu (wejścia 
analogowe)

PAL:
704 x 576 (4CIF), 704 x 288 pikseli (2CIF), 352 x 288 
pikseli (CIF)
NTSC:
704 x 480 (4CIF), 704 x 240 pikseli (2CIF), 352 x 240 
pikseli (CIF)

Rozdzielczość zapisu (wejścia 
IP/urządzenia IP Bosch)

PAL:
704 x 576 (4CIF/D1), 704 x 288 (2CIF), 464 x 576 (2/3 
D1), 352 x 576 (1/2 D1), 352 x 288 (CIF), 176 x 144 
(QCIF)
NTSC:
704 x 480 (4CIF/D1), 704 x 240 (2CIF), 464 x 480 (2/3 
D1), 352 x 480 (1/2 D1), 352 x 240 (CIF), 176 x 120 
(QCIF)

Częstotliwość zapisu 
(analogowa) dla modeli DiBos 
Micro

IPS CIF
(PAL)

IPS CIF
(NTSC)

IPS 2CIF
(PAL)

IPS 2CIF
(NTSC)

IPS 4CIF
(PAL)

IPS 4CIF
(NTSC)

DB 06 C1 xxx Dx 75 90 50 60 25 30

DB 12 C2 xxx Dx 150 180 100 120 50 60

Częstotliwość zapisu na kanał 
(analogowe wejścia wideo)

PAL:
0,5; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 8; 12,5; 25 obrazów na sekundę
NTSC:
0,5; 1; 2; 3; 5; 6; 7,5; 10; 15; 30 obrazów na sekundę

Rozmiar obrazu (analogowe 
wejścia wideo)

zakres ustawień ok. 1,5 kB – 30 kB (w zależności od zmian 
w obrazie)

Maks. częstotliwość zapisu 
danych (analogowe i IP)

50 Mbit na sekundę

Częstotliwość zapisu na kanał 
(wejścia wideo IP)

PAL:
0,5; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 8; 12,5; 25 obrazów na sekundę
NTSC:
0,5; 1; 2; 3; 5; 6; 7,5; 10; 15; 30 obrazów na sekundę

Rozmiar obrazu (wejścia 
wideo IP)

zakres ustawień do 3 Mbit na kamerę

Obsługiwane enkodery 
jednokanałowe (seria Bosch 
VideoJet oraz Bosch VIP)

VideoJet 10S, VideoJet 1000
VIP X1, VIP 10, VideoJet X10
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Obsługiwane enkodery 
wielokanałowe (seria Bosch 
VideoJet oraz Bosch VIP)

VideoJet 8004,VideoJet 8004A, VideoJet 8008, VideoJet 
8008A
VIP X2, VIP X2A, VIP X1600, VideoJet X20, VideoJet X40

Obsługiwane kamery IP firmy 
Bosch

NWC-0455, NWC-0495, NWC-0700, NWC-0800, NWC-0900, 
AutoDome IP, Flexidome IP

Obsługiwane kamery JPEG IP 
innych producentów

W celu uzyskania szczegółowych informacji należy zwrócić 
się do lokalnego oddziału firmy Bosch Sicherheitssysteme.

Wejścia audio 2 (DB06) lub 4 (DB12), złącze Cinch, sygnał liniowy, 
częstotliwość próbkowania 16 kHz

Wyjścia audio 1, sygnał wyjściowy liniowy, 1/8-calowa wtyczka typu jack 
(3,5 mm)

Wejścia alarmowe (NO/NC) 12
Napięcie załączania (wysokie): >2 VDC
Napięcie załączania (niskie): <0,5 VDC
Maks. napięcie wejściowe 40 VDC
Impedancja: 22 kiloomy pull up (+5 V)

Wyjście przekaźnika usterek 
(MAL)

1
Zakres napięcia: 30 VAC – 40 VDC
Natężenie załączania: maks. 500 mA AC lub DC
Moc załączania: maks 10 VA

Wyjścia przekaźników (NO/
NC)

12
Zakres napięcia: 30 VAC – 40 VDC
Natężenie załączania: maks. 500 mA AC lub DC
Moc załączania: maks 10 VA

Wyjścia wideomonitorów 2, wyjścia FBAS dla obrazu pojedynczego lub sekwencji 
podłączonych kamer analogowych

Sterowanie Bilinx Sterowanie kamer AutoDome i konfiguracja kamer Dinion 
przez kabel koncentryczny

Sterowanie PTZ Bilinx: przez przewód koncentryczny do 12 kamer 
AutoDome.
Biphase: do 12 kamer AutoDome.
RS 232: Przez łącze konsoli dowolnej krosownicy Allegiant.

Pojemność dysku 
wewnętrznego

250 GB, 500 GB (system operacyjny oraz oprogramowanie 
DiBos Micro wymagają 8 GB wolnego miejsca na dysku 
twardym)

Wyjście wideo 1x VGA

Ethernet 10/100/1000 Base-T, regulowane ograniczenie szerokości 
pasma

RS 232 1

USB 2.0 6

Nagrywarka DVD Wbudowana.
Obsługiwane nośniki: CD-R, CD-RW, DVD-R

Zasilanie prądem 
elektrycznym

100 / 240 VAC, 50 / 60 Hz (przełączanie automatyczne)
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Pobór prądu (typowy) ok. 120 W

Pobór prądu 140 W

System operacyjny Microsoft Windows XP® embedded

Przeglądarka internetowa Microsoft Internet Explorer 6 lub wyższa, wersja dla 
systemu Windows 2000, Windows® XP, Windows® Vista

Archiwizacja danych wideo 
i audio

format DiBos lub ASF, napęd CD-R, CD-RW, DVD-R, 
urządzenie magazynujące USB lub dysk sieciowy

Wydruk 
obrazów

przez port USB (sterowniki Windows XP)

Pojemność nośników 
zewnętrznych

maks. 16 TB

Dane mechaniczne

Wymiary (wys. x szer. x gł.) 11,5 x 48,0 x 43 cm (4,5 x 19 x 16,9 cali), możliwość 
montażu również w szafie typu Rack 19"

Ciężar ok. 11,5 kg (ok. 25 lb), w zależności od modelu

Warunki otoczenia

Temperatura robocza od 5°C do 40°C (41°F — 104°F)

Temperatura przechowywania od -10°C do 60°C (-14°F — 140°F)

Względna wilgotność 
powietrza podczas pracy

15% do 80%, bez kondensacji

Względna wilgotność 
powietrza przy 
przechowywaniu

8% do 80%, bez kondensacji

Zgodność elektromagnetyczna (EMC)

– USA FCC Part 15, Class B

– UE Dyrektywa EMC 89/336/EEC
Odporność na zakłócenia: Zgodność z normą EN 50130-4 
wymaga zewnętrznego zasilacza UPS. Produkt został 
przetestowany zgodnie z normą EN50130-4, za wyjątkiem 
przerw w dostawie napięcia według normy EN50130-4 A2: 
2003, rozdział 8.3.4.
Aby spełnić wymogi normy EN50130-4, wymagany jest 
zewnętrzny zasilacz UPS. Zasilacz UPS nie jest objęty 
dostawą produktu i należy go zakupić osobno. 
Szczegółowe informacje dotyczące podłączenia zasilacza 
UPS do systemu DiBos znajdują się w podręczniku 
instalacji zasilacza UPS DiBos.
Emisja zakłóceń: EN 55022 A2, klasa B
Stabilność sieci: EN 61000-3-2
Wahania napięcia: EN 61000-3-3
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Bezpieczeństwo

– USA UL60950-1, wydanie 1 (2003)
CAN/CSA 22.2 nr 60950-1-03, wydanie 1 (2003)

– UE EN60950-1: 2003

Gwarancja 3 lata

Dopuszczalne 
oprogramowanie 
antywirusowe

Norton Anti Virus
McAfee Virus Scan
Trend Micro

Informacje dotyczące zamówień

Aktualne informacje dotyczące zamówień są zawarte w karcie danych. 
Patrz: www.bosch-securitysystems.com.
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3 Przyłącza urządzeń
System monitoringu dostępny jest w wersjach DiBos oraz DiBos Micro.

3.1 DiBos

3.1.1 DiBos – widok z przodu

1 Włącznik/wyłącznik 4 USB 2.0

2 Diody kontrolne:
czerwona = dostęp do dysku twardego
zielona = system włączony
żółta = nie zajęty

5 Na urządzeniu znajdują się:
– Naklejka licencyjna Windows XP 

Embedded
– Tabliczka znamionowa DiBos
– Naklejka licencyjna DiBos oraz 

klucz aktywacji
3 DVD-RW

UWAGA! 
W urządzeniu nie może być zamontowany żaden filtr powietrza. Zamontowanie filtra powietrza 
wpływa na chłodzenie urządzenia i może spowodować uszkodzenia.
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3.1.2 DiBos – widok z tyłu

1 Wideomonitor A/B 10 Port szeregowy COM1

2 Wejścia wideo 1 – 30 11 Port równoległy.
Wskazówka:
Klucz sprzętowy musi być podłączony, 
jeśli urządzenie zostało dostarczone 
z kluczem sprzętowym.

3 Wejścia alarmowe 1– 21 12 Monitor VGA

4 Wejścia alarmowe 22– 32 13 2x USB 2.0
(np. dla myszy i klawiatury z wejściem 
USB)

5 Biphase 1 – 4, wyjście zakłóceń 1 14 1x Ethernet (RJ45) – 2x USB 2.0

6 Wejścia audio 1 – 10 15 Line In (niebieski)
Speaker Out (zielony)
Mikrofon In (czerwony), mono

7 Wyjścia przekaźników 1 – 16 16 Drugi port szeregowy (COM2)

8 Zasilanie sieciowe 100/240 VAC, 50/
60 Hz (przełączanie automatyczne)

17 Grabber 1 - 5

9 Mysz (zielony) – Klawiatura 
(fioletowy). Jeśli mysz i klawiatura nie 
są podłączane przewodem USB, 
można wykorzystać te gniazda w 
innym celu.

18 Wolne dla opcjonalnych kart PCI
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3.1.3 Karta grabbera DiBos
Nie należy zamykać rozgałęzionych wejść. W przypadku kart grabberów podłączonych 
w ramach rozbudowy systemu należy ustawić ich identyfikację (Grabber 1, Grabber 2 itd.).

1 Identyfikacja Grabbera:
Ustawienia grabberów 1 do 5 są wytłoczone na płytce 
drukowanej.
0 = Grabber 1
1 = Grabber 2
2 = Grabber 3
3 = Grabber 4
4 = Grabber 5

2 Złącze dla szeregowego przewodu rozgałęziającego

3 Zamykanie przy użyciu szeregowego przewodu rozgałęziającego:
1 = przełącznik po lewej: wejście zamknięte (stan fabryczny)
2 = przełącznik po prawej: otwarte, nie zamknięte
3 = najwyższy przełącznik: dla wejścia kamery 1 itd.
Wskazówka:
Położenia odnoszą się do powyższej ilustracji.
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3.1.4 Karta I/O dla urządzenia DiBos
W przypadku karty I/O można ustawić:
– wyjścia przekaźników (NO = normally open, NC = normally closed)
– wyjście zakłóceń (malfunction, NO = normally open, NC = normally closed)

1 Wyjścia przekaźników:
Ustawienia wytłoczone są na płytce drukowanej.
Wyjścia przekaźników 1 – 8: otwarte (NO = normally open)
Wyjścia przekaźników 9 – 16: zamknięte (NC = normally closed)

2 Wyjście zakłóceń (malfunction):
Ustawienia wytłoczone są na płytce drukowanej.
Mostek u góry:
otwarte (MAL NO = malfunction normally open)
Mostek na dole (stan fabryczny):
zamknięte (MAL NC = malfunction normally closed)

UWAGA! 
Aby zmienić ustawienia mostka, należy wymontować kartę I/O.
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3.2 DiBos Micro

3.2.1 DiBos Micro – widok z przodu

1 DVD-RW 4 2x USB 2.0

2 Na ściance bocznej znajdują się:
– Tabliczka znamionowa DiBos
– Naklejka licencyjna DiBos oraz 

klucz aktywacji

5 Dioda kontrolna: system włączony

3 Przednia pokrywa
Naciśnięcie pokrywy powoduje jej 
otwarcie.
Wskazówka:
Naklejka licencyjna Windows XP 
Embedded znajduje się po 
wewnętrznej stronie przedniej 
pokrywy.

6 Dioda kontrolna: dostęp do dysku 
twardego
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3.2.2 DiBos Micro – widok z tyłu

1 Włącznik/wyłącznik 7 2x USB 2.0
(np. dla myszy i klawiatury z wejściem 
USB)

2 Zasilanie sieciowe 100 / 240 VAC, 50 / 
60 Hz (przełączanie automatyczne)

8 1x Ethernet (RJ45) – 2x USB 2.0

3 Mysz (zielony) – Klawiatura 
(fioletowy). Jeśli mysz i klawiatura nie 
są podłączane przewodem USB, 
można wykorzystać te gniazda w 
innym celu.

9 Line In (niebieski)
Speaker Out (zielony)
Mikrofon In (czerwony), mono

4 Port szeregowy COM1 10 Grabber 2 (Kamera 7 – 12)

5 Port równoległy.
Wskazówka:
Klucz sprzętowy musi być podłączony, 
jeśli urządzenie dostarczone zostało 
z kluczem sprzętowym.

11 Grabber 1 (kamera 1 – 6)

6 Monitor VGA 12 Karta I/O ze złączem do podłączenia 
wejść alarmowych i wyjść 
przekaźników oraz gniazdem dla 
wideomonitora A i wideomonitora B

UWAGA! 
Na następujących przewodach należy umieścić rdzenie ferrytowe:
– Przewód sieciowy (2 rdzenie ferrytowe bezpośrednio jeden za drugim)
– Klawiatura (1 rdzeń ferrytowy)
Rdzenie ferrytowe muszą się znajdować na przewodzie bezpośrednio za wtyczkami.
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3.2.3 Karta grabbera DiBos Micro
W przypadku kart grabberów podłączonych w ramach rozbudowy systemu należy ustawić ich 
identyfikację (Grabber 1, Grabber 2).

1 Identyfikacja Grabbera:
Ustawienie grabbera 1 i grabbera 2 wytłoczone jest na płytce 
drukowanej.
0 = Grabber 1
1 = Grabber 2

2 Złącze dla przewodu połączeniowego z 6 wejściami wideo 
i 2 wejściami audio (przewody są ponumerowane).
Przewód BNC z numerem 1 (brązowy) = Wejście wideo 1
Przewód BNC z numerem 2 (żółty) = Wejście wideo 2
Przewód BNC z numerem 3 (zielony) = Wejście wideo 3
Przewód BNC z numerem 4 (czarny) = Wejście wideo 4
Przewód BNC z numerem 5 (biały) = Wejście wideo 5
Przewód BNC z numerem 6 (niebieski) = Wejście wideo 6
Przewód audio z numerem 1 (zielony) = Wejście audio 1
Przewód audio z numerem 2 (czerwony) = Wejście audio 2

3 Zamykanie wejść wideo:
1 = przełącznik po lewej: wejście zamknięte (stan fabryczny)
2 = przełącznik po prawej: otwarte, nie zamknięte
3 = najwyższy przełącznik: dla wejścia kamery 1 itd.
Wskazówka:
Położenia odnoszą się do powyższej ilustracji.
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3.2.4 Karta I/O (DiBos Micro)
W przypadku karty I/O można ustawić:
– wyjścia przekaźników (NO = normally open, NC = normally closed)
– wyjście zakłóceń (malfunction, NO = normally open, NC = normally closed)
Aby zmienić ustawienia mostka, należy wymontować kartę I/O.

1 Przewody dla wyjścia monitora A i wyjścia monitora B (przewody są ponumerowane).
Przewód z numerem 1 = Monitor A
Przewód z numerem 2 = Monitor B

2 Przewód połączeniowy dla 12 wejść wideo, 12 wyjść przekaźników, 3 Biphase 
i 1 wyjścia zakłóceń (podłączanie – patrz poniższa tabela)

3 16 wyjść przekaźników:
Ustawienia wytłoczone są na płytce drukowanej.
Wyjścia przekaźników 1 – 8: otwarte (NO = normally open)
Wyjścia przekaźników 9 – 16: zamknięte (NC = normally closed)

4 Wyjście zakłóceń (malfunction): Ustawienia wytłoczone są na 
płytce drukowanej.
Mostek u góry: otwarte (MAL NO = malfunction normally open)
Mostek na dole (stan fabryczny): zamknięte (MAL NC = 
malfunction normally closed)
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Złącza karty I/O

Wtyczka Kolor Nazwa Wtyczka Kolor Nazwa

1 Biały/jasnobrązowy Przekaźnik 1 41 Jasnobrązowy/biały Wejście 
alarmowe 1

2 Biały/brązowy Przekaźnik 1 42 Brązowy/biały Wejście 
alarmowe 2

3 Biały/różowy Przekaźnik 2 43 Różowy/biały Wejście 
alarmowe 3

4 Biały/pomarańczowy Przekaźnik 2 44 Pomarańczowy/biały Wejście 
alarmowe 4

5 Biały/żółty Przekaźnik 3 45 Żółty/biały Wejście 
alarmowe 5

6 Biały/zielony Przekaźnik 3 46 Zielony/biały Wejście 
alarmowe 6

7 Biały/niebieski Przekaźnik 4 47 Niebieski/biały Wejście 
alarmowe 7

8 Biały/fioletowy Przekaźnik 4 48 Fioletowy/biały Wejście 
alarmowe 8

9 Biały/szary Masa 49 Szary/biały Masa

10 Jasnobrązowy/
brązowy

Przekaźnik 5 50 Brązowy/
jasnobrązowy

Wejście 
alarmowe 9

11 Jasnobrązowy/
różowy

Przekaźnik 5 51 Różowy/
jasnobrązowy

Wejście 
alarmowe 10

12 Jasnobrązowy/
pomarańczowy

Przekaźnik 6 52 Pomarańczowy/
jasnobrązowy

Wejście 
alarmowe 11

13 Jasnobrązowy/żółty Przekaźnik 6 53 Żółty/jasnobrązowy Wejście 
alarmowe 12

14 Jasnobrązowy/
zielony

Przekaźnik 7 54 wolne

15 Zielony/
jasnobrązowy

Przekaźnik 7 55 wolne

16 Jasnobrązowy/
niebieski

Przekaźnik 8 56 wolne

17 Niebieski/
jasnobrązowy

Przekaźnik 8 57 wolne

18 Jasnobrązowy/
fioletowy

Przekaźnik 9 58 wolne

19 Fioletowy/
jasnobrązowy

Przekaźnik 9 59 wolne

20 Jasnobrązowy/szary Przekaźnik 10 60 wolne

21 Szary/jasnobrązowy Przekaźnik 10 61 wolne

22 Brązowy/różowy Przekaźnik 11 62 wolne

23 Różowy/brązowy Przekaźnik 11 63 wolne

24 Brązowy/
pomarańczowy

Przekaźnik 12 64 wolne
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25 Pomarańczowy/
brązowy

Przekaźnik 12 65 wolne

26 Brązowy/żółty Masa 66 Żółty/brązowy Masa

27 wolne 67 wolne

28 wolne 68 wolne

29 wolne 69 wolne

30 wolne 70 wolne

31 wolne 71 wolne

32 wolne 72 wolne

33 wolne 73 wolne

34 wolne 74 wolne

35 Brązowy/zielony Wyjście zakłóceń 75 Zielony/brązowy Wyjście zakłóceń

36 Brązowy/niebieski Biphase 1- 76 Niebieski/brązowy Biphase 1+

37 Brązowy/fioletowy Biphase 2- 77 Fioletowy/brązowy Biphase 2+

38 Brązowy/szary Masa 78 Szary/brązowy Masa

39 Różowy/
pomarańczowy

Biphase 3- 79 Pomarańczowy/
różowy

Biphase 3+

40 wolne 80 wolne

Wtyczka Kolor Nazwa Wtyczka Kolor Nazwa
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4 Szybka instalacja
W tym rozdziale umieszczone są wskazówki dotyczące szybkiego i łatwego uruchomienia 
urządzenia.

Główne połączenia
1. Podłącz kamery do wejść wideo.
2. Upewnij się, że do portu równoległego podłączony jest klucz sprzętowy (jeśli jest to 

urządzenie dostarczone z kluczem sprzętowym).
3. Podłącz monitor VGA.
4. Podłącz klawiaturę i mysz.

Połączenia opcjonalne
Opcjonalne połączenia mogą być wykonane także po zakończeniu konfiguracji systemu.
1. Podłącz monitor A oraz monitor B do złączy A i B.
2. Podłącz maks. 32 wejścia alarmowe (DiBos Micro: 12).
3. Podłącz maks. 16 wyjść przekaźników (DiBos Micro: 12).
4. Podłącz sieć informatyczną do portu Ethernet.
5. Podłącz bankomaty, czytniki kart, odbiorniki radiowe sygnału czasu i instalację 

sygnalizacji alarmu obsługiwane przez klienta.

Włączanie
1. Włącz wszystkie podłączone urządzenia.
2. Podłącz przewód sieci elektrycznej do systemu monitoringu.
3. Włącz system monitoringu (włącznik na przedniej stronie). Komputer przeprowadzi 

procedurę rozruchową.

Pierwsze użycie
Po zakończeniu procedury uruchamiania z każdej podłączonej kamery zapisywany jest 1 obraz 
na sekundę.
Automatycznie wyświetlany jest interfejs użytkownika. Wyświetlany jest w nim widok 
wieloobrazowy wszystkich podłączonych kamer. Jeżeli nie jest wyświetlany podgląd jednej 
z kamer, należy sprawdzić połączenie. 
Operator nie jest jeszcze zalogowany jako użytkownik. Można jednak uruchomić Asystenta 
konfiguracji.

Szybka konfiguracja przy pomocy Asystenta konfiguracji
1. Uruchom Asystenta konfiguracji, wybierając menu System > Asystent konfiguracji.
2. Przeprowadź szybką konfigurację przy pomocy Asystenta lub wczytaj już istniejącą.
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5 Szybka konfiguracja
Asystent konfiguracji umożliwia przeprowadzenie podstawowej konfiguracji systemu kilkoma 
kliknięciami myszy. System automatycznie rozpoznaje przy tym podłączone urządzenia wideo 
(kamery, grabbery).
Asystent konfiguracji składa się z sześciu okien dialogowych. Każde okno dialogowe może być 
edytowane niezależnie od pozostałych okien dialogowych.
W razie konieczności przeprowadzenia bardziej kompleksowej konfiguracji, należy zrobić to 
przy pomocy konfiguracji standardowej.

5.1 Ogólne ustawienia
Menu System > Asystent konfiguracji

W tym oknie można zmienić ogólne ustawienia systemowe.

UWAGA! 
– Standardowa konfiguracja zastępowana jest ostatnio zapisanymi wartościami asystenta 

konfiguracji. Podczas zastępowania mogą zostać utracone wcześniej skonfigurowane 
ustawienia (np. ustawienia zapisu, kamery IP). Zastosowanie asystenta konfiguracji 
zalecane jest tylko w przypadku nowej instalacji.

– Ze względów bezpieczeństwa zaleca się zapisanie konfiguracji na zewnętrznym nośniku.

1 Język Można wybrać język systemu operacyjnego i oprogramowania 
systemu monitoringu.
Wskazówka:
Ustawienia wyświetlania daty i czasu dokonuje się przez 
wybór języka i ustawień regionalnych. W przypadku zmiany 
języka wymagane jest wyłączenie i ponowne uruchomienie 
systemu.

Język Wyświetla dostępne języki systemu operacyjnego 
i oprogramowania systemu monitoringu.

Region Wyświetla regiony dostępne dla wybranego języka.
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Układ klawiatury Wyświetla dostępne układy klawiatury.

2 Format daty i czasu Ustawienia formatu daty i czasu.

Format czasu: Wybierz tryb wyświetlania czasu.
h = godzina; m = minuta; s = sekunda; t = przedpołudnie/
popołudnie (np. AM/PM)
h = 12 godzin; H = 24 godziny
hh, mm, ss = wyświetlanie z poprzedzającym zerem 
(wyświetlanie za pomocą dwóch cyfr)
h, m, s = wyświetlanie bez poprzedzającego zera

Format daty: Wybierz tryb wyświetlania daty.
d = dzień; M = miesiąc; y = rok
dd, MM = wyświetlanie z poprzedzającym zerem
yy = np. 05; yyyy = np. 2005

Czas: Bieżący czas.

Data: Bieżąca data.

3 Strefa czasowa Wyświetla dostępne strefy czasowe.

Przestawiaj zegar 
automatycznie na czas 
zimowy/letni

Aktywuj tę funkcję, jeśli czas systemowy ma być 
automatycznie przełączany na letni i zimowy.

4 Nazwa komputera Wprowadź nazwę. Służy ona do identyfikacji systemu 
monitoringu w sieci.
Wskazówka:
Nazwa komputera nie może być wykorzystana wielokrotnie. 
W przypadku wielokrotnego użycia nazwy komputera 
w programie DiBos Explorer pod ikoną komputera widoczny 
jest żółty migający pasek, a kamery są przekreślone.
Jeśli nazwa zostanie zmieniona, po zakończeniu działania 
asystenta konfiguracji system musi zostać ręcznie zamknięty. 
Następnie zostanie on automatycznie uruchomiony 
ponownie.

5 Konfiguracja Ładuje zapisane parametry konfiguracyjne, np. z czytnika kart 
Memorystick na porcie USB.

Załaduj Kliknij ten przycisk, aby wczytać konfigurację.

6 Zastosuj Zachowuje ustawienia i kończy działanie Asystenta.

Dalej Naciśnij przycisk Dalej, aby kontynuować.
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5.2 Tworzenie użytkowników
Menu System > Asystent konfiguracji > Dalej

Przy pierwszej instalacji zostają automatycznie utworzone 3 poziomy uprawnień 
i 3 użytkowników. Nie można ich usunąć.

Tworzenie nowego użytkownika:
1. Z odpowiednim poziomem uprawnień utwórz nowego użytkownika, wprowadzając 

Nazwę i Hasło. Należy zanotować nazwę i hasło, będą one potrzebne do zalogowania.
2. W polu Powtórz hasło ponownie wpisz nowe hasło.
3. Naciśnij przycisk Dalej, aby przejść do następnej strony Asystenta lub Zastosuj, aby 

zachować ustawienia i zakończyć jego działanie.

1 Administrator: Posiada wszystkie uprawnienia do obsługi i konfiguracji 
systemu.

2 Użytkownik 
zaawansowany:

Posiada wszystkie uprawnienia do obsługi systemu. Nie 
posiada uprawnień do konfiguracji systemu. Wyjątkiem jest 
możliwość tworzenia Normalnego użytkownika.

3 Normalny użytkownik: Posiada wszystkie uprawnienia do obsługi systemu. Nie 
posiada żadnych uprawnień do konfiguracji.

4 Zastosuj Zachowuje ustawienia i kończy działanie Asystenta.

Dalej Naciśnij przycisk Dalej, aby kontynuować.

UWAGA! 
Standardowo poziomy uprawnień tworzone są bez hasła.
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5.3 Ustawienia sieci
Menu System > Asystent konfiguracji > Dalej

W przypadku połączenia z siecią klienta należy dokonać następujących ustawień:

1 Karta sieciowa: Wybierz kartę sieciową.

Ograniczaj szerokość 
pasma

Ogranicza szerokość pasma przy przesyłaniu danych do 
określonej wartości, nie przekraczanej przez system.

2 Ustawienia TCP/IP Pozwala określić, czy dla połączenia sieciowego ma być 
używany stały adres IP, czy też ma być on przydzielany 
automatycznie. 

Pobierz automatycznie 
adresy IP

Adres IP połączenia sieciowego będzie przydzielany 
dynamicznie przez serwer DHCP.
Wskazówka:
Urządzenie musi być połączone z siecią, która obsługuje tę 
funkcję.

3 Używaj następujących 
adresów IP:

Połączeniu sieciowemu przypisany jest stały adres IP. W tym 
przypadku należy wprowadzić adres IP oraz maskę podsieci.
Wskazówka:
Otrzymasz je od administratora systemu lub usługodawcy 
internetowego.

Adres IP: Wprowadź adres IP. 

Maska podsieci: Wprowadź numer maski podsieci. Maska podsieci i adres IP 
wskazują, jakiej sieci używa komputer.
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Standard-Gateway: Wprowadź adres standardowej bramy, który ma być używany. 
Jest to adres lokalnej bramy w tej samej sieci, używanej do 
przekazywania danych do miejsca znajdującego się na 
zewnątrz sieci lokalnej.
Wskazówka:
Brama łączy ze sobą odrębne sieci. Przykładowo sieć lokalna 
(LAN) używa bramy, aby łączyć się z Internetem lub siecią 
WAN. Numer uzyskasz od administratora systemu.

4 Pobierz automatycznie 
adresy serwerów DNS

Adres sieciowy serwera DNS jest dynamicznie przydzielany 
przez sieć.

5 Używaj następujących 
adresów serwerów 
DNS

Adresy sieciowe serwerów DNS są przydzielone na stałe.

Preferowany serwer 
DNS:

Adres IP preferowanego serwera DNS. Serwer ten jest 
używany jako pierwszy.

Alternatywny serwer 
DNS:

Adres IP dodatkowego serwera, używanego wówczas, gdy 
niemożliwe jest połączenie z pierwszym serwerem.

6 Zastosuj Zachowuje ustawienia i kończy działanie Asystenta.

Dalej Naciśnij przycisk Dalej, aby kontynuować.

UWAGA! 
To okno dialogowe dostępne jest tylko podczas tworzenia połączenia sieciowego lub po 
instalacji karty sieciowej.
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5.4 Określanie ustawień kamer
Menu System > Asystent konfiguracji > Dalej

W polu okna dialogowego wyświetlane są wszystkie wejścia wideo dostępnych kart grabbera. 
Podłączone już kamery są rozpoznawane automatycznie.

1 Podłączone kamery Zaznacz pole przy wybranym wejściu wideo, aby dodać 
kamery podłączone w międzyczasie.

2 Aktualizacja Naciśnij przycisk, aby wyświetlić kamery podłączone po 
uruchomieniu Asystenta.

3 Zmień nazwę kamery Wybierz kamerę, której nazwa ma zostać zmieniona i naciśnij 
przycisk. Następnie wprowadź nową nazwę.

4 Podgląd Wyświetla obraz wybranej kamery.

5 Zastosuj Zachowuje ustawienia i kończy działanie Asystenta.

Dalej Naciśnij przycisk Dalej, aby kontynuować.
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5.5 Wyznaczanie profili czasowych
Menu System > Asystent konfiguracji > Dalej

Wyznaczanie przedziałów czasu odbywa się za pomocą kursora myszy na graficznym planie 
czasowym. Do wyboru są 3 przedziały czasu. Przedziały czasu można przypisać do każdego 
dnia tygodnia. Przedziały czasu są reprezentowane za pomocą różnych kolorów.

1 Przedziały czasu Wybierz przedział czasu, który ma zostać przypisany do 
danego dnia.

2 Graficzny plan 
czasowy

Umieść kursor myszy nad graficznym planem czasowym. 
Kliknięcie lewym przyciskiem myszy zaznacza komórkę. 
Przeciągnięcie kursora przy wciśniętym lewym przycisku 
myszy (utworzenie czworokątnego zaznaczenia) zaznacza 
przedział czasu. Wszystkie zaznaczone komórki zostają 
oznaczone kolorem wybranego przedziału czasowego.
Wskazówka:
Pozioma oś graficznego planu czasowego reprezentuje 
24 godziny danego dnia. Każda godzina podzielona jest na 
4 komórki. Komórka jest najmniejszą jednostką czasu do 
wybrania reprezentującą 15 minut.
Dni reprezentowane są przez oś pionową.
Aby zmienić zaznaczone komórki w graficznym planie 
czasowym, wybierz inny przedział czasu i zastąp zaznaczenie 
komórki.

3 Zastosuj Zachowuje ustawienia i kończy działanie Asystenta.

Dalej Naciśnij przycisk Dalej, aby kontynuować.
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5.6 Ustawienia zapisu
Menu System > Asystent konfiguracji > Dalej

W tym oknie można ustalić rodzaj, częstotliwość, jakość nagrania, czas poprzedzający oraz 
czas po zdarzeniu.

1 Udostępnianie zapisu Można wybrać, czy zapis ciągły, po wykryciu ruchu lub zapis 
alarmu ma nastąpić dla wszystkich, dla żadnej czy dla 
wybranych kamer.

Zapis ciągły
Zapis ruchu
Zapis alarmu

Wszystkie:
Rodzaj nagrania jest identyczny dla wszystkich kamer, np. 
wszystkie kamery są ustawione na zapis ciągły
Brak:
Sygnał żadnej kamery nie jest zapisywany.
Wybór:
Rodzaj nagrania następuje tylko w przypadku określonych 
kamer.
W tym celu kliknij Wybór kamery... i wybierz kamery.

2 Ustawienia zapisu Ustala częstotliwość i jakość zapisu.

Zapis ciągły
Zapis ruchu
Zapis alarmu

Dla każdego rodzaju zapisu wybierz częstotliwość i jakość. 
Można ustalić częstotliwość zapisu dla każdego przedziału 
czasu.
Jeżeli jakaś kolumna jest nieaktywna (Dzień, Noc, 
Weekend), oznacza to, że w oknie Profile czasowe nie 
zostały ustalone żadne przedziały czasowe.
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3 Czas poprzedzający 
[sek.]:

Wprowadź wartość czasu poprzedzającego alarm i detekcję 
ruchu. Dopuszczalne są wartości od 0 do 1800 sekund – 
przy ograniczeniu 3600 obrazów.
Wskazówka:
Częstotliwość zapisu dla czasu poprzedzającego oraz czasu 
po zdarzeniu wynosi co najmniej 1 obraz na sekundę. Jeżeli 
częstotliwość zapisu ciągłego jest większa niż 1 obraz na 
sekundę, przyjmowana jest ta wartość.

4 Czas po zdarzeniu 
[sek.]:

Wprowadź wartość czasu po zdarzeniu. Dopuszczalne są 
wartości z zakresu od 0 do 999 sekund.

5 Zastosuj Kliknij ten przycisk, aby zakończyć podstawową 
konfigurację.
Nastąpi uruchomienie systemu monitoringu.
Zaloguj się, używając swojej nazwy użytkownika i hasła. 
W razie potrzeby dokonaj dalszych zmian w konfiguracji.
Wskazówka:
Przy zakończeniu działania Asystent automatycznie tworzy 
zadanie dla każdej kamery. Numer kamery i numer zadania 
są przy tym identyczne, np. Kamera 01 - Zadanie 01, Kamera 
02 - Zadanie 02 itd. (maksymalnie do Kamera 30 - Zadanie 
30). Przy ponownym skorzystaniu z Asystenta wszystkie 
dotychczasowe ustawienia o nazwach Zadanie 01, 
Zadanie 02 … Zadanie 30 są zastępowane.
Aby tego uniknąć: Zmień nazwy zadań w konfiguracji, 
używając określeń innych niż Zadanie 01, Zadanie 02 itd.
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6 Standardowa konfiguracja
Narzędzie standardowej konfiguracji pozwala na lepsze dostosowanie systemu do bardziej 
złożonych wymagań lub życzeń klienta niż Asystent konfiguracji.
Dostosuj ustawienia w drzewie konfiguracji poprzez klikanie poszczególnych punktów menu 
i wprowadzanie odpowiednich zmian.
Zmiana standardowej konfiguracji w asystencie konfiguracji jest możliwa, lecz powinna być 
przeprowadzana tylko w przypadku nowej instalacji Punkt 5 Szybka konfiguracja, Strona 33.

6.1 Konfiguracja napędów
Menu Napędy

W tym oknie dialogowym znajduje się przegląd wszystkich dostępnych twardych dysków 
i napędów sieciowych.

UWAGA! 
Ze względów bezpieczeństwa zaleca się zapisanie konfiguracji na zewnętrznym nośniku.

1 Lista zawiera wszystkie dyski twarde i napędy sieciowe 
rozpoznane przez system. Przy każdym z nich wyświetlane są: 
ogólna wielkość, wolne i zajęte miejsce w megabajtach (MB).
Wyświetlone napędy można włączać i wyłączać. 
Aktywacji napędu dokonuje się przez zaznaczenie pola 
wyboru.

 Napęd jest aktywny

 Napęd nie jest aktywny.

2 Nowy dysk sieciowy Można dodać nowy dysk sieciowy.
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3 Odłącz napęd sieciowy Przerywa połączenie z dyskiem sieciowym. W tym celu 
wybierz napęd i naciśnij przycisk.

4 Aktualizacja W przypadku uruchomienia dodatkowego dysku sieciowego 
podczas konfiguracji można dodać go do listy, klikając 
przycisk Aktualizacja. 

5 Wybrane napędy Wyświetla ogólną wielkość, wolne i zajęte miejsce aktywnych 
dysków sieciowych w megabajtach (MB).

6 Zastosuj Zachowuje ustawienia.
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6.2 Konfiguracja złączy audio i wideo
Menu Złącza audio i wideo

Automatyczna detekcja lokalnie podłączonych komponentów
W polu Automatyczna detekcja kliknij przycisk Aktualizacja. Lokalnie podłączone 
grabbery i kamery analogowe zostaną wykryte przez system i przedstawione graficznie 
w postaci przeglądu złączy.

Dodawanie grabbera
1. Wybierz grabber w przeglądzie złączy.
2. W polu Grabber kliknij przycisk Dodaj. Zostanie wyświetlone okno dialogowe wyboru 

grabbera.

Dodawanie kamer i wejść audio
1. W przeglądzie złączy wybierz grabber, do którego mają zostać dodane kamery lub wejścia 

audio.
2. W polu Kamera lub Wejście audio kliknij przycisk Dodaj. Wyświetlone zostanie okno 

dialogowe wyboru kamer lub wejść audio.

Przegląd złączy Prawa strona okna dialogowego 

Znajduje się tu przegląd lokalnego systemu:
– Ilość aktywnych kart grabberów 

z podłączonymi do nich kamerami 
i źródłami dźwięku.

– Ilość skonfigurowanych komponentów 
sieciowych (kamer IP)

Grabbery, kamery, źródła dźwięku, monitory 
i kamery IP można dodawać, zmieniać lub 
usuwać.
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Zmiana ustawień kamer i wejść audio
1. W przeglądzie złączy wybierz kamerę lub wejście audio.
2. W polu Kamera lub Wejście audio kliknij przycisk Zmień. Wyświetlone zostanie okno 

dialogowe ustawień kamery lub audio.

Usuwanie grabberów, kamer i wejść audio
1. W przeglądzie złączy wybierz żądany komponent.
2. W odpowiednim polu kliknij przycisk Usuń. Komponent zostanie usunięty.

Konfiguracja monitorów
W polu Monitory kliknij przycisk Konfiguruj. Wyświetlone zostanie okno dialogowe 
konfiguracji lokalnie podłączonych monitorów.

Dodawanie kamery sieciowej
1. W przeglądzie złączy wybierz element Sieć.
2. W polu Kamery IP JPEG lub Kamery IP MPEG4 kliknij Dodaj. Zostanie dodana kamera 

sieciowa.

Zmiana ustawień kamery sieciowej
1. W przeglądzie złączy wybierz żądaną kamerę.
2. W polu Kamery IP JPEG lub Kamery IP MPEG4 kliknij Zmień. Wyświetlone zostanie okno 

dialogowe ustawień kamery.

Usuwanie kamery sieciowej
1. W przeglądzie złączy wybierz żądaną kamerę.
2. W polu Kamery IP JPEG lub Kamery IP MPEG4 kliknij Usuń. Kamera zostanie usunięta.

UWAGA! 
– System wyposażony jest w funkcję automatycznej detekcji wbudowanych grabberów 

i bezpośrednio podłączonych kamer.
– W urządzeniu DiBos może być wbudowanych maks. 5 grabberów.
– W urządzeniu DiBos Micro mogą być wbudowane maks. 2 grabbery.
– Do każdego grabbera można przypisać maks. 6 kamer i 2 wejścia audio.
– Dodatkowo oprócz jednego monitora VGA można lokalnie podłączyć dwa wideomonitory.
– Ilość kamer IP jest zależna od stopnia rozbudowy systemu. 
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6.2.1 Ogólne ustawienia kamer
Menu Złącza audio i wideo > pole Kamera > przycisk Zmień

W razie potrzeby zmień ustawienia każdej kamery.

1 Ogólne ustawienia Kliknij tę kartę.

2 Nazwa: Wprowadź nazwę kamery. Nazwa nie może zawierać znaków 
specjalnych ani kończyć się znakiem spacji.

3 Video loss Zaznacz pole wyboru, jeśli w przypadku braku sygnału 
kamery powinna zostać wyświetlona wskazówka 
ostrzegawcza.
Wskazówka:
Dodatkowo, jeśli wyjście przekaźnika w konfiguracji zostało 
ustawione na przekaźnik usterki, aktywowany jest ten 
przekaźnik (menu Wejścia i wyjścia, karta Przekaźnik).

4 Bilinx-OSD
(OSD = on screen 
display)

Kliknij ten przycisk, aby wywołać moduł nawigacyjny menu 
kamer Bilinx. Menu kamery Bilinx wyświetlane jest w oknie 
podglądu.
Wskazówka:
Funkcja do wyboru tylko w przypadku kamer zgodnych ze 
standardem Bilinx.

5 Właściwości obrazu Ustaw jasność, kontrast, kolor i nasycenie obrazu. Na obrazie 
z kamery widoczne są efekty ustawień (Ustawienie Hue jest 
aktywne tylko w kamerach NTSC).

6 ARW
(ARW = automatyczna 
regulacja 
wzmocnienia)

Zaznacz pole wyboru, jeśli sygnał kamery ma być wzmacniany 
przez grabber.
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7 Gain: Za pomocą suwaka można ręcznie zmienić ustawienie 
wzmocnienia poziomu sygnału wejściowego grabbera.
Wskazówka:
Możliwe tylko przy nieaktywnej funkcji ARW.

8 Użyj ustawień 
standardowych

Właściwości obrazu (łącznie z ARW/Gain) przywracane są do 
ustawień fabrycznych.

9 Wejście audio Naciśnij przycisk strzałki w dół i w razie potrzeby przydziel 
kamerze wejście audio.
Wskazówka:
Jedno wejście audio może zostać przypisane do kilku kamer.

10 OK Zachowuje ustawienia.
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6.2.2 Ustawianie kamer Dome oraz kamer obrotowych/ruchomych
Menu Złącza audio i wideo > pole Kamera > przycisk Zmień

W razie potrzeby zmień ustawienia każdej kamery.

Ustawienia interfejsu

1 Ustawienia kamery 
Dome

Kliknij tę kartę.

2 Aktywacja Zaznacz pole wyboru, jeśli wybrana kamera jest kamerą Dome 
lub kamerą obrotową/ruchomą.

3 Interfejs Ustawień interfejsu należy dokonać jako pierwszych. Dopiero 
potem można skonfigurować pozostałe ustawienia kamer 
Dome

Przyłącze: Naciśnij przycisk strzałki w dół i wybierz interfejs (BLX = 
Bilinx, GBPx = Grabber Biphase Port (dwufazowy port 
grabbera), COMx = port szeregowy RS232).

Ustawienia... Kliknij ten przycisk. Otwiera się pole okna dialogowego. 
Dokonaj ustawień interfejsu COM (Bitów na sekundę, Bity 
danych, Bity stopu, Parzystość itd.). 
Ustawienia są zależne od rodzaju kamery.
JVC: 9600/8/1/even
Panasonic: 9600/8/1/none (dla kamer Dome Panasonic 
należy dodatkowo ręcznie ustawić prędkość transmisji 
danych (bitrate))
Pelco: 2400/8/1/none
Kamery Dome Bosch: należy przejąć ustawienia kamery 
Dome.
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Zapisywanie pozycji kamery
Można ustalić pozycje kamer Dome i kamer obrotowych/ruchomych, na których mają się one 
automatycznie lub ręcznie ustawiać. Użytkownik może szybko wybrać te pozycje w podglądzie 
na żywo, jeśli posiada odpowiednie uprawnienia. Możliwe jest również automatyczne 
wysterowanie w przypadku wystąpienia określonego zdarzenia.
Aby zapisać nową pozycję, należy:
– Wybrać wolny identyfikator.
– Ustawić kamerę w wybranej pozycji i w razie potrzeby powiększyć obraz.
– Zapisać ustawienia.

Protokół: Wybierz protokół w zależności od podłączonej kamery.
Do wyboru są następujące protokoły: AllegiantProtocol, 
Biphase, Geutebrueck protocol, JVC TKC 676, Multisec 
protocol, Panasonic Protocol, Pelco D protocol oraz Sae.
Obsługiwane są tylko funkcje Dome. W przypadku 
protokołów Biphase i Allegiant można dowolnie wybrać 
wiersz polecenia i wywołać predefiniowane polecenia.

Adres kamery: Wprowadź adres kamery. Adres jest ustawiony w kamerze.

4 Zapisane pozycje

ID   Nazwa Kliknij przycisk strzałki w dół znajdujący się obok pola listy 
i wybierz niezajęty numer, jeśli chcesz zapisać nową lub 
wybierz zapisaną wcześniej pozycję, aby ją zmienić.
Wskazówka:
W momencie wybrania takiej nazwy przez użytkownika 
kamera automatycznie ustawia się w danej pozycji.

Sterowanie kamerą. Przestawianie kamery:
Ustaw kursor myszy nad obrazem kamery, aż strzałka wskaże 
kierunek, w którym kamera ma się przesunąć. Następnie 
naciśnij lewy przycisk myszy. Kamera przestawi się 
w kierunku wskazywanym przez strzałkę, przy czym prędkość 
ruchu jest tym większa, im dalej na zewnątrz będzie 
przesuwany kursor (przy wciśniętym przycisku myszy).
Powiększanie obrazu:
Przesuń kursor na środek obrazu kamery, aż zmieni się on 
w lupę ze znakiem plus lub minus. Klikając lewy przycisk 
myszy można zmienić wartość zbliżenia kamery.
Lupa ze znakiem plus: Kamera zbliża się do obiektu.
Lupa ze znakiem minus: Kamera oddala się od obiektu.

Zapisz Aby zapisać, naciśnij przycisk. Otwiera się pole okna 
dialogowego. Wprowadź sensowną nazwę i zatwierdź. Pojawi 
się komunikat potwierdzający zapis.

Pokaż Wybierz zapisaną pozycję do sprawdzenia i kliknij przycisk. 
Kamera ustawi się w zapisanej pozycji.

Usuń Wybierz zapisaną pozycję i naciśnij przycisk.
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Wprowadzanie poleceń sterowania poprzez wiersz poleceń
Polecenia sterowania kamer Dome, kamer obrotowych/ruchomych oraz krosownic można 
wprowadzać w wierszu poleceń. Mogą one być wywoływane ręcznie lub automatycznie. 
Dostępne polecenia znajdują się w instrukcji obsługi kamery Dome lub krosownicy. 
Użytkownik może szybko wybrać te polecenia w podglądzie na żywo, jeśli posiada 
odpowiednie uprawnienia.

Sterowanie kamery
Dla każdej kamery można ustawić ostrość i przesłonę

Zapisywanie ustawień

5 Wiersz poleceń kamery

Pierwszy wiersz: 
Lista zawiera wstępnie przygotowane polecenia sterowania, 
które można wybrać.
Środkowy wiersz (Wiersz poleceń):
Wyświetlane jest polecenie wybrane w pierwszym wierszu.
Alternatywnie istnieje możliwość wprowadzania w tym 
wierszu nowych poleceń, jeśli nie zostały one znalezione 
w polu listy pierwszego wiersza.
Dolny wiersz: 
Przypisz niezajęty numer do danego polecenia.

Zapisz... Aby zapisać, naciśnij przycisk. Otwiera się pole okna 
dialogowego. Wprowadź sensowną nazwę i zatwierdź. Pojawi 
się komunikat potwierdzający zapis.
Wskazówka:
Polecenie jest do dyspozycji w interfejsie użytkownika.

Wyślij Naciśnij ten przycisk, aby sprawdzić polecenie.

Usuń Zachowane polecenie zostanie usunięte.

6 Status Bilinx Wyświetla aktualny stan.

Przesłona i ostrość... Kliknij ten przycisk. Wyświetlone zostanie pole okna 
dialogowego, w którym można ustawić ostrość i przesłonę

7 OK Zachowuje ustawienia.
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6.2.3 Ustalanie obszaru nadzorowanego dla kamer z czujnikiem
Menu Złącza audio i wideo > pole Kamera > przycisk Zmień

W razie potrzeby zmień ustawienia każdej kamery.

1 Czujniki Kliknij tę kartę. Cały obszar obrazu wewnątrz niebieskiej 
ramki jest na początku aktywny, tzn. jest nadzorowany pod 
kątem ruchu.

2 Aktywacja Zaznacz pole wyboru, aby aktywować czujniki ruchu.

3 Wewnątrz niebieskiej 
ramki (okno podglądu)

Wyświetla aktualny obraz na żywo i nadzorowany obszar. 
Obraz odświeżany jest raz na sekundę.

Kliknięcie lewym 
przyciskiem myszy lub 
przeciągnięcie 
zaznaczonego obszaru 
przy wciśniętym lewym 
przycisku myszki

Przy kursorze pojawi się znak plus informujący o tym, że 
wybrany obszar jest ponownie aktywny, a tym samym działa 
w nim wykrywanie ruchu. Obszary aktywne oznaczone są 
żółtymi kreskami.

Kliknięcie prawym 
przyciskiem myszki lub 
przeciągnięcie 
zaznaczonego obszaru 
przy wciśniętym 
prawym przycisku 
myszki

Przy kursorze pojawi się znak minus informujący o tym, że 
wybrany obszar nie jest aktywny, a tym samym nie działa 
w nim wykrywanie ruchu. Obszary nieaktywne nie są 
oznaczone kreskami.

4 Czułość Zmień wartość czułości, jeśli wyniki wykrywania ruchu nie są 
zadowalające.

wysoka Czułość jest wyższa, tzn. wywołanie alarmu następuje przy 
mniejszych zmianach zarysu obiektów, jasności i poruszeniu.
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niska Czułość jest niższa, tzn. wywołanie alarmu następuje przy 
większych zmianach zarysu obiektów, jasności i poruszeniu.

5 Raster - pokaż Po zaznaczeniu pola wyboru na obrazie wyświetlona zostaje 
siatka. Wielkość zaznaczonych obszarów aktywnych/
nieaktywnych orientuje się na siatce.

6 OK Zachowuje ustawienia.
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6.2.4 Konfiguracja detekcji manipulacji
Menu Złącza audio i wideo > pole Kamera > przycisk Zmień

W razie potrzeby zmień ustawienia każdej kamery.

1 Detekcja manipulacji Kliknij tę kartę. Cały obszar wewnątrz niebieskiej ramki nie 
jest na początku wybrany.

2 Zgłoś awarię kamery Zaznacz pole wyboru, jeśli w przypadku usterek kamery 
(obraz za jasny, obraz za ciemny, obraz niewyraźny) powinna 
zostać wyświetlona wskazówka ostrzegawcza. Wartości, przy 
których wyświetlany jest komunikat ostrzegawczy, są na stałe 
zapisane w programie i nie mogą być zmienione.
Wskazówka:
W przypadku obrotu kamer obrotowych / ruchomych sygnał 
wideo komunikatu może być zniekształcony mimo braku 
usterki.

3 Aktywacja Zaznacz pole wyboru, aby aktywować porównanie z obrazem 
referencyjnym.

4 Przedziały czasu Kliknij strzałkę, aby wyświetlić dostępne przedziały czasu. 
Wybierz przedziały czasu, dla których aktywna jest funkcja 
porównania z obrazem referencyjnym.

5 Wewnątrz niebieskiej 
ramki (okno podglądu)

Wyświetla aktualny obraz na żywo i nadzorowany obszar. 
Obraz odświeżany jest raz na sekundę.

Kliknięcie lewym 
przyciskiem myszy lub 
przeciągnięcie 
zaznaczonego obszaru 
przy wciśniętym lewym 
przycisku myszki

Przy kursorze pojawi się znak plus informujący o tym, że 
obszar został wybrany i jest nadzorowany pod kątem 
manipulacji. Obszary kontrolowane pod kątem manipulacji są 
oznaczone żółtymi kreskami.
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Kliknięcie prawym 
przyciskiem myszki lub 
przeciągnięcie 
zaznaczonego obszaru 
przy wciśniętym 
prawym przycisku 
myszki

Przy kursorze pojawi się znak minus informujący o tym, że 
obszar nie został wybrany. Obszary nie oznaczone kreskami 
nie są nadzorowane.

6 Czułość Zmień wartość czułości, jeśli wyniki wykrywania manipulacji 
nie są zadowalające.

niska Czułość jest niższa, tzn. wykrycie manipulacji następuje przy 
większych zmianach.

wysoka Czułość jest wyższa, tzn. wykrycie manipulacji następuje przy 
mniejszych zmianach.
Wskazówka:
Ciemne obszary nadzorowane wymagają wyższej czułości.

7 Raster - pokaż Po zaznaczeniu pola wyboru na obrazie wyświetlona zostaje 
siatka. Wielkość zaznaczonych obszarów orientuje się na 
siatce.

8 Opóźnienie 
wyzwalania

Wprowadź wartość czasu, po którego upływie nastąpi 
włączenie alarmu. Dopuszczalne są wartości z zakresu od 120 
do 3600 sekund.

9 Ustaw obraz 
referencyjny

Zapisuje wyświetlany w danym momencie obraz na żywo jako 
obraz referencyjny. Z obrazem referencyjnym porównywane 
są wszystkie następne obrazy.

10 Wyświetla obraz referencyjny.

11 OK Zachowuje ustawienia.
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6.2.5 Konfiguracja wideomonitorów
Menu Złącza audio i wideo > pole Monitory > przycisk Konfiguruj

Ustaw wyświetlanie tekstu i standardową sekwencję kamer wideomonitorów.

1 Wskazanie tekstowe Wybierz elementy wyświetlane na monitorze, np. nazwę 
kamery, datę, godzinę itd.

2 Pozycja tekstu Wybierz miejsce na monitorze, w którym mają być 
wyświetlane te elementy.

3 Kolor tekstu Wybierz kolor, w jakim mają być wyświetlane te elementy, np. 
biały kolor na czarnym tle.

4 Monitor A/Monitor B Wybrana tutaj kamera standardowa i sekwencja mogą być 
uruchomione w podglądzie na żywo.

Kamera standardowa Wybierz kamerę, której obraz ma być standardowo 
wyświetlany.

Konfiguruj sekwencję Kliknij przycisk, aby ustalić standardową sekwencję kamery. 
Otwiera się pole okna dialogowego. Dokonaj wyboru (patrz 
również Punkt 6.2.6 Konfiguracja sekwencji kamer).

5 Pokaż kamerę 
standardową

Pole wyboru jest aktywne: Po wylogowaniu na monitorze A/ 
monitorze B wyświetlana jest odpowiednia kamera, która 
została wybrana jako Kamera standardowa.
Pole wyboru nie jest aktywne: Po wylogowaniu na monitorze 
A/ monitorze B wyświetlana jest odpowiednia sekwencja 
kamery, która została wybrana w opcji Konfiguruj sekwencję. 
W przypadku alarmu wskazywana jest odpowiednia 
sekwencja alarmowa.

6 OK Zachowuje ustawienia.
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6.2.6 Konfiguracja sekwencji kamer

Konfiguracja standardowej sekwencji kamery:
Menu Złącza audio i wideo > pole Monitory > przycisk Konfiguruj > przycisk Konfiguruj 
sekwencję

Konfiguracja sekwencji alarmowej:
Menu Obróbka alarmów > pole Sterowanie monitorów > przycisk Edytuj

1 Dodaj Kliknij ten przycisk. Otwiera się pole okna dialogowego. 
Wybierz kamery i czasy wyświetlania obrazu, które chcesz 
dodać do sekwencji.
Wskazówka: Nie można wybrać kamer JPEG oraz IP MPEG.

2 Zmień Kliknij ten przycisk. Otwiera się pole okna dialogowego. 
Dokonaj odpowiednich zmian.

3 Usuń Kasuje kamerę z sekwencji. Należy wcześniej wybrać kamerę 
z listy.

4 Zmienia kolejność kamer w sekwencji. Należy w tym celu 
wybrać kamerę z listy i kliknąć przycisk strzałki w górę lub 
w dół.

5 OK Zachowuje ustawienia.
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6.2.7 Zmiana ustawień audio
Menu Złącza audio i wideo > pole Wejście audio > przycisk Zmień

Można tu zmienić nazwy i wzmocnienia poszczególnych wejść audio.

1 Nazwa: Wyświetlana jest nazwa wejścia audio, którą można zmienić.

2 Wzmocnienie: Wzmocnienie wejścia audio można zmienić za pomocą 
suwaka.
Wskazówka:
Suwak całkiem po lewej stronie = minimalne wzmocnienie
Suwak całkiem po prawej stronie = maksymalne wzmocnienie

3 Wysterowanie: Graficzne przedstawienie wysterowania ustawionego za 
pomocą suwaka. Kolory pozwalają sprawdzić, czy dźwięk 
dochodzi bez zniekształceń, czy też należy zmienić ustawienie 
wzmocnienia.
zielony = dźwięk za cichy
żółty = optymalne ustawienie dźwięku
czerwony = dźwięk za głośny

4 OK Zachowuje ustawienia.
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6.2.8 Konfiguracja kamer IP JPEG
Menu Złącza audio i wideo > pole Kamery IP JPEG > przycisk Zmień

W tej części menu można konfigurować jedynie te kamery, które pozwalają wywołać obrazy 
JPEG za pośrednictwem protokołu http. W zależności od modelu możliwe jest podłączenie 
maksymalnie 32 urządzeń sieciowych (kamer JPEG i urządzeń MPEG4 firmy Bosch).
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1 Adres: Wprowadź adres (URL) kamery i polecenie wywołujące 
podgląd obrazów JPEG.
Należy stosować następującą składnię:
Urządzenia Bosch BVIP:
http://adres IP/snap.jpg?JpegSize=S (dla QCIF)
http://adres IP/snap.jpg?JpegSize=M (dla CIF)
http://adres IP/snap.jpg?JpegSize=L (dla 2CIF)
http://adres IP/snap.jpg?JpegSize=XL (dla 4CIF)
W przypadku urządzeń wielokanałowych kanał należy wybrać 
następująco:
http://adres IP/snap.jpg?JpegCam=2&JpegSize=XL (np. dla 
kanału 2 i 4CIF)
Kamera IP Bosch MegaPixel:
http://adres IP/image?res=full&x0=0&y0=0
&x1=100%&y1=100%&quality=12&doublescan=0
W przypadku HTTP detekcja ruchu odbywa się za 
pośrednictwem portu [&mdn=Numer portu].
tftp://IP-Adresse/
image?res=half&x0=0&y0=0&x1=1600&y1=1200&quality=15
W przypadku TFTP detekcja ruchu zawiera się w samym 
obrazie. Konfiguracja portu nie jest konieczna.
Axis: http://adres IP/jpg/image.jpg
Mobotix: http://adres IP/record/current.jpg
Wskazówka:
Więcej informacji można znaleźć w dokumentacji instalacyjnej 
danej kamery.

2 Pokaż Po naciśnięciu przycisku można sprawdzić poprawność 
wprowadzonego adresu i polecenia. Jeśli są poprawne, 
pojawi się obraz z danej kamery.

3 Konfiguruj Po kliknięciu przycisku w oknie przeglądarki wyświetli się 
konfiguracja wybranego urządzenia JPEG.

4 Nazwa: Wprowadź nazwę kamery.

5 Maks. obrazów na 
sekundę:

W razie potrzeby zaznacz pole wyboru i ustal żądaną ilość 
obrazów na sekundę. W ten sposób można wpłynąć na 
obciążenie sieci przy widoku obrazu z kamery na żywo.
Wskazówka:
Maksymalna ilość wyświetlanych obrazów jest zależna od 
typu kamery i ustawionych parametrów (np.: rozdzielczość, 
ustawienie kompresji).

6 Nazwa użytkownika: Wprowadź nazwę oraz hasło użytkownika w przypadku 
kamer, które wymagają tego do zalogowania (np.Mobotix 
banking camera).

Hasło:

7 Kamera z czujnikiem W przypadku kamery IP z detekcją ruchu układ monitoringu 
może być sterowany przez sygnały czujników. W tym celu 
zaznacz pole wyboru.

Port: Wskaż port, na który kamera będzie wysyłać informacje 
o ruchu.
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Instrukcja wł.: Wprowadź polecenie wysyłane przez kamerę w przypadku 
rozpoznania ruchu.
Wskazówka:
Polecenie można znaleźć w podręczniku używanej kamery.

Instrukcja wył.: Wprowadź polecenie wysyłane przez kamerę w przypadku 
zakończenia ruchu.

8 OK Zachowuje ustawienia.

UWAGA! 
Podczas konfigurowania kamer IP JPEG należy uwzględnić następujące ograniczenia:
Ograniczenie wielkości obrazu i rozdzielczości:
– Wielkość jednego obrazu JPEG nie może przekraczać 100 kB.
– Stosunek boków rozdzielczości obrazu musi wynosić 4:3 (np. 2048 x 1536).
– Maksymalna rozdzielczość wyświetlanych obrazów jest ograniczona do 2048 x 1536.
Ograniczenia ustawień zapisu:
– Łączna ilość przesyłanych obrazów z kamer analogowych i kamer IP jest ograniczona do 

900 obrazów na sekundę.
– Częstotliwość zapisu jest ograniczona do 50 Mbit/sekundę (= 6,25 megabajtów/

sekundę).
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6.2.9 Konfiguracja kamer IP MPEG4
Menu Złącza audio i wideo > pole Kamery IP MPEG4 > przycisk Zmień

W tej części menu można konfigurować jedynie urządzenia MPEG4 firmy Bosch generujące 
obrazy MPEG4 (np. VideoJet, VIP). W zależności od modelu możliwe jest podłączenie 
maksymalnie 32 urządzeń sieciowych (kamer JPEG i urządzeń MPEG4 firmy Bosch).

1 Właściwości kamery

Typ urządzenia: Wybierz odpowiednie urządzenie MPEG-4.

Adres IP: Wprowadź adres (URL) urządzenia MPEG4..

Kanał: Wybierz kanał urządzenia MPEG4.

Nazwa: Wprowadź nazwę urządzenia MPEG4. Można wybrać dowolną 
nazwę.

Strumień Live: Wybierz strumień urządzenia MPEG4 (strumień 1 lub 
strumień 2), który zostanie użyty w widoku obrazu na żywo.

Detekcja ruchu Aktywuje funkcję detekcji ruchu urządzenia MPEG4 
w systemie DiBos.
Wskazówka:
– Funkcję detekcji ruchu należy również aktywować 

w urządzeniu MPEG4.
– W menu Obróbka alarmów w polu Trigger wyświetlana 

jest nazwa urządzenia MPEG4. Trigger może być 
wybrany np. do sterowania zapisem. W tym celu należy 
wybrać odpowiednie zadanie.

Porównanie z obrazem 
referencyjnym

Aktywuje funkcje porównania z obrazem referencyjnym 
urządzenia MPEG4 w systemie DiBos.
Wskazówka: Funkcję porównania z obrazem referencyjnym 
należy również aktywować w urządzeniu MPEG4.
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Przedziały czasu Można wybrać przedziały czasu, w których ma zostać 
wykonane porównanie z obrazem referencyjnym.

Pokaż Obraz na żywo z wybranego urządzenia MPEG4 zostanie 
wyświetlony, jeżeli ustawienia zostały wprowadzone 
poprawnie.

Konfiguruj Po kliknięciu przycisku w oknie przeglądarki wyświetli się 
konfiguracja wybranego urządzenia MPEG4.

2 Zgłoszenie kamery

Nazwa użytkownika: Wprowadź nazwę użytkownika i hasło w przypadku urządzeń 
MPEG4, które wymagają tego do logowania (jeżeli na 
przykład nazwa użytkownika i hasło są skonfigurowane 
w urządzeniu MPEG4).
Wskazówka:
Jeżeli do urządzenia MPEG4 przypisano hasło serwisowe, 
wybierz nazwę użytkownika Serwis. Należy wprowadzić 
przypisane do niego hasło.

Hasło:

3 Aktywacja wejścia 
alarmowego

Zaznacz pole wyboru, jeśli system monitoringu ma być 
sterowany przez sygnał na wejściu urządzenia MPEG4.
Wskazówka:
Zależnie od typu urządzenia IP (np. VIP X1600), można 
skonfigurować więcej niż jedno wejście alarmowe. W tym 
celu pod Nr wybierz wejście alarmowe urządzenia MPEG4 i 
zaznacz dla tego wejścia opcję Aktywacja wejścia 
alarmowego.

Nazwa Wprowadź nazwę wejścia alarmowego. Można wybrać 
dowolną nazwę.

Nr: Wybierz wejście alarmowe wybranego urządzenia MPEG4.

4 Aktywuj przekaźnik Zaznacz pole wyboru, jeśli wyjście przekaźnika urządzenia 
MPEG4 ma być sterowane przez system monitoringu.
Wskazówka:
Zależnie od typu urządzenia IP (np. VIP X1600), można 
skonfigurować więcej niż jedno wyjście przekaźnikowe. W 
tym celu pod Nr wybierz wyjście przekaźnikowe urządzenia 
MPEG4 i zaznacz dla tego wyjścia opcję Aktywuj przekaźnik.

Nazwa: Wprowadź nazwę wyjścia przekaźnika. Można wybrać 
dowolną nazwę.

Nr: Wybierz wyjście przekaźnika wybranego urządzenia MPEG4.

5 Aktywuj wejście audio Zaznacz pole wyboru, jeśli ma być używane wejście audio 
urządzenia MPEG4.

Nazwa: Wprowadź nazwę wejścia audio.

Nr: Wybierz wejście audio wybranego urządzenia MPEG4.

6 OK Zachowuje ustawienia.
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6.3 Ustawienia zapisu
W tym oknie dialogowym można skonfigurować ustawienia zapisu kamer analogowych, kamer 
IP JPEG oraz kamer IP MPEG4.

6.3.1 Ustawienia zapisu dla kamer analogowych
Menu Ustawienia zapisu > karta Kamera x - y

W tym polu okna dialogowego można skonfigurować ustawienia zapisu kamer analogowych.

1 Dzień I Noc I Weekend ... Wszystkie skonfigurowane przedziały czasu wyświetlane są 
w postaci kart.
Wybierz przedział czasu, dla którego będą obowiązywały 
ustawienia.
Wskazówka: Wyświetlane są tylko przedziały 
skonfigurowane w menu Przedziały czasu.

2 Kamera 1-6 I Kamera 7-
12 I ... 

Wybierz kartę. Dla każdego przedziału czasu wyświetlane 
są karty z kamerami.
Wybierz kartę z kamerą, której ustawienia chcesz zmienić. 
Na liście poniżej wyświetlane są wszystkie kamery 
podłączone do tej samej karty grabbera.
Wskazówka: Ilość kart zależna jest od liczby grabberów 
i komponentów sieciowych systemu. Karty kamer IP są 
wyświetlane tylko wtedy, gdy kamery te są skonfigurowane.

3 W polu listy kamer Wybierz kamerę, której ustawienia chcesz zmienić.
Wskazówka: Można również wybrać i konfigurować kilka 
kamer jednocześnie. Ustawienia w punktach 4 - 7 odnoszą 
się wyłącznie do wybranych kamer i należących do nich 
przedziałów czasu.
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4 Zapis ciągły i po 
wykryciu ruchu

Zmień ustawienia zapisu ciągłego i po wykryciu ruchu.
Wskazówka:
Jeżeli częstotliwość i jakość zapisu przekracza wydajność 
grabbera, pojawi się odpowiedni komunikat. Jeśli 
użytkownik zignoruje ten komunikat, nastąpi zapis 
z największą możliwą częstotliwością.

Zapis ciągły: Wybierz częstotliwość zapisu ciągłego i zapisu po wykryciu 
ruchu.
Wskazówka:
Zapis następuje tylko po wybraniu wartości większej niż 
0 Bps (obrazów na sekundę).

Zapis ruchu:

Jakość: Wybierz jakość nagrania. Wybrane ustawienie obowiązuje 
dla zapisu ciągłego i po wykryciu ruchu.
Wskazówka:
W systemie predefiniowanych jest 6 poziomów jakości. 
Jeżeli pole wprowadzania jest puste, dla zapisu ciągłego 
i zapisu ruchu istnieją różne poziomy jakości.
Można dodać inne poziomy. W tym celu kliknij Poziomy 
jakości....

Audio: Zaznacz pole wyboru, jeśli dźwięk ma być również 
nagrywany.
Wskazówka:
Dźwięk może zostać wybrany tylko wtedy, gdy do kamery 
przypisane jest wejście audio. Można tego dokonać w menu 

Złącza audio i wideo  Dodawanie/zmiana kamer  

Ogólne ustawienia  Wejście audio.
Nagrywanie dźwięku odbywa się przy zapisie ciągłym i/lub 
zapisie po wykryciu ruchu.

5 Zapis alarmu Zmień ustawienia zapisu alarmu.

Zapis alarmu: Wybierz częstotliwość zapisu.

Jakość: Wybierz jakość nagrania.
Wskazówka:
W systemie predefiniowanych jest 6 poziomów jakości. 
Można dodać inne poziomy. W tym celu kliknij Poziomy 
jakości....

Audio: Zaznacz pole wyboru, jeśli dźwięk ma być również 
nagrywany.

6 Skasuj stare dane Aktywuj pole wyboru, aby automatycznie usuwać dane po 
określonej liczbie dni.

Starsze niż [dni]: Wprowadź liczbę dni, po której nastąpi automatyczne 
usunięcie danych.
Przykład: „3” oznacza, że automatycznie zostaną usunięte 
wszystkie dane starsze niż 3 dni.

Skasuj zabezpieczone 
dane:

Pole wyboru jest aktywne: Chronione dane są 
automatycznie kasowane po określonej liczbie dni.
Pole wyboru nie jest aktywne: Chronione dane nie są 
automatycznie kasowane.
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7 Zaawansowane... Kliknij ten przycisk. Otwiera się pole okna dialogowego. 
Można w nim zmienić ustawienia wszystkich kamer.

8 Ustawienia 
zaawansowane

Dane czasu poprzedzającego, czasu po zdarzeniu i zapisu 
przy alarmie wstępnym odnoszą się do wybranego 
przedziału czasu i wszystkich kamer danej karty. 
Wskazówka:
Jeżeli do kamer przypisane są różne wartości, oznaczone to 
jest symbolem gwiazdki ( * ). 

Czas poprzedzający 
[sek.]:

Wybierz wartość czasu poprzedzającego alarm i detekcję 
ruchu.
Wskazówka:
Wartość czasu poprzedzającego wynosi maks. 
1800 sekund. Czas poprzedzający jest zależny od 
częstotliwości zapisu przed zdarzeniem. Dla czasu przed 
zdarzeniem i dla każdej kamery można zapisać maks. 
3600 obrazów. Przykład: 1 obraz/sekundę = 1800 sekund, 
2 obrazy/sekundę = 1800 sekund, 4 obrazy/sekundę = 
900 sekund, 5 obrazów/sekundę = 720 sekund itd.

Czas po zdarzeniu 
[sek.]:

Wprowadź wartość czasu po zdarzeniu.
Wskazówka:
Wartość czasu po zdarzeniu wynosi maks. 999 sekund. 
Ustawienie standardowe to 0 sekund.

Zapis przed zdarzeniem: Wybierz częstotliwość zapisu dla czasu poprzedzającego. 
Częstotliwość zapisu obowiązuje dla zapisu alarmu i zapisu 
ruchu.

9 Poziomy jakości Kliknij ten przycisk. Otwiera się pole okna dialogowego. 
Można dodawać i zmieniać ustawienia jakości zapisu (patrz 
również Punkt Jakość zapisu kamer analogowych).

10 Przydzielona wydajność 
grabbera

Dla każdej karty kamery (grabbera) i każdego przedziału 
czasu system oblicza sumę częstotliwości zapisu ciągłego 
i zapisu ruchu. Alarmy nie są uwzględniane.
Wskazówka:
Jeśli wynik jest większy od wydajności grabbera (większy 
niż 100%), użytkownik nie może zastosować ustawień.

11 Ustawienia standardowe Kliknij ten przycisk, aby przywrócić standardowe 
ustawienia.

12 Skopiuj ustawienia do 
innych przedziałów 
czasu...

Kopiuje wszystkie karty wybranego przedziału czasowego 
wraz ze wszystkimi ustawieniami do innego przedziału 
czasowego.
Kliknij ten przycisk. Otwiera się okno dialogowe, w którym 
można wybrać przedziały czasowe.

13 Zastosuj Zachowuje ustawienia.
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Zaawansowane ustawienia zapisu dla kamer analogowych
Menu Ustawienia zapisu > karta Kamera x - y > przycisk Zaawansowane...
(patrz również Punkt 6.3 Ustawienia zapisu)

W tym polu okna dialogowego można zmienić poszczególne ustawienia.

1 Zadania alarmowe Na liście wyświetlane są wszystkie zadania, w których dana 
kamera znajduje się na liście zapisów alarmowych.
Wskazówka:
Zadania alarmowe są umieszczane po konfiguracji na liście 
zapisów alarmów.

2 Ustawienia 
zaznaczonego zadania 
alarmowego

Wybierz zadanie z listy. Wyświetlone zostaną ustawienia 
zaznaczonego zadania.
Wskazówka:
Jeżeli do zadań przypisane są różne wartości, oznaczone to 
jest symbolem gwiazdki ( * ). 

Częstotliwość: Wybierz częstotliwość zapisu dla zadania.

Jakość: Wybierz jakość nagrania dla zadania.
Wskazówka:
W systemie predefiniowanych jest 6 poziomów jakości. 
Można dodać inne poziomy. W tym celu kliknij Poziomy 
jakości....



DiBos/DiBos Micro  Standardowa konfiguracja | pl 67

Bosch Sicherheitssysteme GmbH Instrukcja instalacyjna F.01U.524.619 | V7 | 2009.09

Audio: Zaznacz pole wyboru, jeśli dla zadania dźwięk ma być również 
nagrywany.
Wskazówka:
Wejście audio musi być przypisane do kamery. Można tego 

dokonać w menu Złącza audio i wideo  Dodawanie/

zmiana kamer  Ogólne ustawienia  Wejście audio.

Czas poprzedzający 
[sek.]:

Wybierz wartość czasu poprzedzającego alarm i detekcję 
ruchu.
Wskazówka:
Wartość czasu poprzedzającego wynosi maks. 1800 sekund. 
Czas poprzedzający jest zależny od częstotliwości zapisu 
przed zdarzeniem. Dla czasu przed zdarzeniem i dla każdej 
kamery można zapisać maks. 3600 obrazów. Przykład: 
1 obraz/sekundę = 1800 sekund, 2 obrazy/sekundę = 
1800 sekund, 4 obrazy/sekundę = 900 sekund, 5 obrazów/
sekundę = 720 sekund itd.

Czas po zdarzeniu 
[sek.]:

Wprowadź wartość czasu po zdarzeniu.
Wskazówka:
Wartość czasu po zdarzeniu wynosi maks. 999 sekund. 
Ustawienie standardowe to 0 sekund.

3 Zapis ruchu Zmień ustawienia zapisu ruchu.

Częstotliwość: Wybierz częstotliwość zapisu.

Jakość: Wybierz jakość nagrania.

Audio: Zaznacz pole wyboru, jeśli dźwięk ma być również nagrywany.

Czas poprzedzający 
[sek.]:

Wybierz wartość czasu poprzedzającego alarm i detekcję 
ruchu.
Wskazówka:
Wartość czasu poprzedzającego wynosi maks. 1800 sekund. 
Czas poprzedzający jest zależny od częstotliwości zapisu 
przed zdarzeniem. Dla czasu przed zdarzeniem i dla każdej 
kamery można zapisać maks. 3600 obrazów. Przykład: 
1 obraz/sekundę = 1800 sekund, 2 obrazy/sekundę = 
1800 sekund, 4 obrazy/sekundę = 900 sekund, 5 obrazów/
sekundę = 720 sekund itd.

Czas po zdarzeniu 
[sek.]:

Wprowadź wartość czasu po zdarzeniu.
Wskazówka:
Wartość czasu po zdarzeniu wynosi maks. 999 sekund. 
Ustawienie standardowe to 0 sekund.

4 Zapis przed 
zdarzeniem

Zmień ustawienia zapisu przed zdarzeniem.

Częstotliwość: Wybierz częstotliwość zapisu dla czasu poprzedzającego. 
Częstotliwość zapisu obowiązuje dla zapisu alarmu i zapisu 
ruchu.

Jakość: Wybierz jakość nagrania.

Audio: Zaznacz pole wyboru, jeśli dźwięk ma być również nagrywany.
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5 Zapis ciągły Zmień ustawienia zapisu ciągłego.

Częstotliwość: Wybierz częstotliwość zapisu.
Wskazówka:
Wartość 0 oznacza brak zapisu.

Jakość: Wybierz jakość nagrania.

Audio: Zaznacz pole wyboru, jeśli dźwięk ma być również nagrywany.

6 Przydzielona 
wydajność grabbera:

Dla każdej karty kamery i każdego profilu czasowego system 
oblicza sumę częstotliwości zapisu ciągłego i zapisu ruchu. 
Wskazówka:
Jeśli wynik jest większy od wydajności grabbera (większy niż 
100%), użytkownik nie może zastosować ustawień.

7 OK Zachowuje ustawienia.
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Jakość zapisu kamer analogowych
Menu Ustawienia zapisu > karta Kamera x - y > przycisk Poziomy jakości...
lub
Menu Opcje > przycisk Poziomy jakości
(patrz również Punkt 6.3 Ustawienia zapisu)

W tym polu okna dialogowego można zmienić już istniejący lub dodać nowy poziom jakości 
zapisu.

Predefiniowane wartości standardowe poziomów jakości:

1 Lista istniejących poziomów jakości zapisu.

2 Dodaj Dodaje nowy poziom jakości zapisu.

3 Usuń Usuwa istniejący poziom jakości zapisu. W tym celu należy 
zaznaczyć nazwę.

4 Zmień nazwę Zmienia nazwę poziomu jakości zapisu. W tym celu należy 
zaznaczyć nazwę.

5 Format obrazu Wybierz format zapisu obrazu.

6 Bitrate [Kbit/s] W razie potrzeby zaznacz pole wyboru i wprowadź 
maksymalną wartość bitrate.
Wskazówka:
Przy wyłączonej funkcji wartość bitrate będzie zmienna.

7 Poziom jakości: Zaznacz pole wyboru i wybierz poziom jakości (2 = najwyższy 
poziom jakości, 30 = najniższy poziom jakości).
Wskazówka:
Przy wyłączonej funkcji używane są wartości standardowe.

8 OK Zachowuje ustawienia.

Jakość zapisu Format obrazu Poziom jakości

Doskonała 4CIF 4CIF 4

Bardzo dobra 4CIF 4CIF 6

Doskonała 2CIF 2CIF 4

Bardzo dobra 2CIF 2CIF 6

Dobra CIF CIF 10

Normalna CIF CIF 15
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6.3.2 Konfiguracja ustawień zapisu kamer IP JPEG
Menu Ustawienia zapisu > karta Kamery IP

W tym oknie dialogowym można skonfigurować ustawienia zapisu kamer IP JPEG .

1 Dzień I Noc I Weekend 
...

Wszystkie skonfigurowane profile czasowe wyświetlane są 
w postaci kart.
Wybierz profil czasowy, którego ustawienia chcesz zmienić.
Wskazówka:
Wyświetlane są wyłącznie profile skonfigurowane w menu 
Przedziały czasu.

2 Kamery IP Wybierz kartę. W poniższym polu listy wyświetlane są 
wszystkie kamery IP JPEG.

3 W polu listy kamer Wybierz kamerę, której ustawienia chcesz zmienić.

4 Zapis przed 
zdarzeniem

Zmień ustawienia zapisu przed zdarzeniem.

Częstotliwość: Wybierz częstotliwość zapisu.
Wskazówka:
Rzeczywista częstotliwość zapisu jest zależna od typu kamery 
i ustawionych parametrów kamery (np.: rozdzielczości, 
kompresji). Przeciętne ustawienie to 4 – 6 obrazów na 
sekundę.
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Czas poprzedzający 
[sek.]:

Wybierz wartość czasu poprzedzającego alarm i detekcję 
ruchu.
Wskazówka:
Wartość czasu poprzedzającego wynosi maks. 1800 sekund. 
Czas poprzedzający jest zależny od częstotliwości zapisu 
przed zdarzeniem. Dla czasu przed zdarzeniem i dla każdej 
kamery można zapisać maks. 3600 obrazów. Przykład: 
1 obraz/sekundę = 1800 sekund, 2 obrazy/sekundę = 
1800 sekund, 4 obrazy/sekundę = 900 sekund, 5 obrazów/
sekundę = 720 sekund itd.

5 Zapis alarmu Zmień ustawienia zapisu alarmu.

Częstotliwość: Wybierz częstotliwość zapisu.
Wskazówka:
Rzeczywista częstotliwość zapisu jest zależna od typu kamery 
i ustawionych parametrów kamery (np.: rozdzielczości, 
kompresji).

Czas po zdarzeniu 
[sek.]:

Wprowadź wartość czasu po zdarzeniu.
Wskazówka:
Wartość czasu po zdarzeniu wynosi maks. 999 sekund. 
Ustawienie standardowe to 0 sekund.

6 Zapis ciągły Zmień ustawienia zapisu ciągłego

Częstotliwość: Wybierz częstotliwość zapisu.
Wskazówka:
Rzeczywista częstotliwość zapisu jest zależna od typu kamery 
i ustawionych parametrów kamery (np.: rozdzielczości, 
kompresji).

7 Skasuj stare dane Aktywuj pole wyboru, aby automatycznie usuwać dane po 
określonej liczbie dni.

Starsze niż [dni]: Wprowadź liczbę dni, po której nastąpi automatyczne 
usunięcie danych.
Przykład: „3” oznacza, że automatycznie zostaną usunięte 
wszystkie dane starsze niż 3 dni.

Skasuj zabezpieczone 
dane:

Pole wyboru jest aktywne: Chronione dane są automatycznie 
kasowane po określonej liczbie dni.
Pole wyboru nie jest aktywne: Chronione dane nie są 
automatycznie kasowane.

8 Ustawienia 
standardowe

Kliknij ten przycisk, aby przywrócić standardowe ustawienia.

9 Skopiuj ustawienia do 
innych przedziałów 
czasu...

Kopiuje wszystkie karty wybranego przedziału czasowego 
wraz ze wszystkimi ustawieniami do innego przedziału 
czasowego.
Kliknij ten przycisk. Otwiera się okno dialogowe, w którym 
można wybrać przedziały czasowe.

10 Zastosuj Zachowuje ustawienia.
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6.3.3 Konfiguracja ustawień zapisu kamer IP MPEG4
Menu Ustawienia zapisu > karta Kamery IP MPEG

W tym oknie dialogowym można skonfigurować ustawienia zapisu kamer IP MPEG4.

1 Dzień I Noc I Weekend ... Wszystkie skonfigurowane profile czasowe wyświetlane są 
w postaci kart.
Wybierz profil czasowy, którego ustawienia chcesz zmienić.
Wskazówka:
Wyświetlane są wyłącznie profile skonfigurowane w menu 
Przedziały czasu.

2 Kamery IP MPEG Wybierz kartę. W poniższym polu listy wyświetlane są 
wszystkie kamery IP MPEG

3 W polu listy kamer Wybierz kamerę, której ustawienia chcesz zmienić.

4 Zapis przed zdarzeniem Zmień ustawienia zapisu przed zdarzeniem.

Strumień Wybierz strumień urządzenia MPEG4 (strumień 1 lub 
strumień 2).

Audio Zaznacz pole wyboru, jeśli dźwięk ma być również 
nagrywany.
Wskazówka:
Pole Audio może być wybrane tylko wtedy, gdy w menu 

Złącza audio i wideo  Kamery IP MPEG4 – Zmień  
Ogólne ustawienia zaznaczone jest pole Aktywuj wejście 
audio.
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Czas poprzedzający 
[sek.]:

Wybierz wartość czasu poprzedzającego alarm i detekcję 
ruchu.
Wskazówka:
Wartość czasu poprzedzającego wynosi maks. 
1800 sekund. Czas poprzedzający jest zależny od 
częstotliwości zapisu przed zdarzeniem określonej dla 
urządzenia MPEG4. Dla czasu przed zdarzeniem i dla każdej 
kamery można zapisać maks. 3600 obrazów. 

5 Zapis alarmu Zmień ustawienia zapisu alarmu.

Strumień Wybierz strumień urządzenia MPEG4 (strumień 1 lub 
strumień 2).

Audio Zaznacz pole wyboru, jeśli dźwięk ma być również 
nagrywany.

Czas po zdarzeniu 
[sek.]:

Wprowadź wartość czasu po zdarzeniu.
Wskazówka:
Wartość czasu po zdarzeniu wynosi maks. 999 sekund. 
Ustawienie standardowe to 0 sekund.

6 Zapis ciągły Zmień ustawienia zapisu ciągłego

Strumień Wybierz strumień urządzenia MPEG4 (strumień 1 lub 
strumień 2).

Audio Zaznacz pole wyboru, jeśli dźwięk ma być również 
nagrywany.

7 Skasuj stare dane Aktywuj pole wyboru, aby automatycznie usuwać dane po 
określonej liczbie dni.

Starsze niż [dni]: Wprowadź liczbę dni, po której nastąpi automatyczne 
usunięcie danych.
Przykład: „3” oznacza, że automatycznie zostaną usunięte 
wszystkie dane starsze niż 3 dni.

Skasuj zabezpieczone 
dane:

Pole wyboru jest aktywne: Chronione dane są 
automatycznie kasowane po określonej liczbie dni.
Pole wyboru nie jest aktywne: Chronione dane nie są 
automatycznie kasowane.

8 Ustawienia standardowe Kliknij ten przycisk, aby przywrócić standardowe 
ustawienia.

9 Skopiuj ustawienia do 
innych przedziałów 
czasu...

Kopiuje wszystkie karty wybranego przedziału czasowego 
wraz ze wszystkimi ustawieniami do innego przedziału 
czasowego.
Kliknij ten przycisk. Otwiera się okno dialogowe, w którym 
można wybrać przedziały czasowe.

10 Zastosuj Zachowuje ustawienia.
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6.4 Konfiguracja przedziałów czasu
Menu Przedziały czasu

Wyznaczanie przedziałów czasu odbywa się za pomocą kursora myszy na graficznym planie 
czasowym. Do wyboru jest 8 przedziałów czasu. Przedziały czasu można przypisać do każdego 
dnia tygodnia, poszczególnych dni świątecznych i dni specjalnych. Przedziały czasu są 
reprezentowane za pomocą różnych kolorów.

1 Dni powszednie Wybierz odpowiednią kartę.
Wskazówka:
Dni świąteczne i dni specjalne można dodawać po wybraniu 
karty Dni świąteczne lub Dni specjalne.

Dni świąteczne

Dni specjalne

2 Przedziały czasu Wybierz przedział czasu, dla którego ma zostać przypisany 
dany dzień. Jeden przedział czasu można przyporządkować 
tylko do jednego okresu.
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3 Graficzny plan 
czasowy

Umieść kursor myszy nad graficznym planem czasowym. 
Kliknięcie lewym przyciskiem myszy zaznacza komórkę. 
Przeciągnięcie kursora przy wciśniętym lewym przycisku 
myszy (utworzenie czworokątnego zaznaczenia) zaznacza 
przedział czasu. Wszystkie zaznaczone komórki zostają 
oznaczone kolorem wybranego przedziału czasowego.
Wskazówka:
Pozioma oś graficznego planu czasowego reprezentuje 
24 godziny danego dnia. Każda godzina podzielona jest na 
4 komórki. Komórka jest najmniejszą jednostką czasu do 
wybrania reprezentującą 15 minut.
Dni reprezentowane są przez oś pionową.
Aby zmienić zaznaczone komórki w graficznym planie 
czasowym, wybierz inny przedział czasu i zastąp zaznaczenie 
komórki.

4 Zmień nazwę 
przedziału czasu

Aby zmienić nazwę: Wybierz przedział czasu i kliknij przycisk. 
Wprowadź nową nazwę i zatwierdź ją klawiszem Enter.

5 Zastosuj Zachowuje ustawienia.
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6.5 Konfiguracja wejść i wyjść

6.5.1 Konfiguracja wejść alarmowych
Menu Wejścia i wyjścia > karta Wejścia alarmowe

To okno dialogowe umożliwia aktywację i dezaktywację wejść alarmowych karty grabbera 
i wybór stanu spoczynku. Urządzenie DiBos udostępnia 32 wejścia alarmowe, natomiast 
DiBos Micro — 12 wejść alarmowych. 

1 Wejścia alarmowe Kliknij tę kartę.

2 Typ Kliknij w kolumnie strzałkę w dół i wybierz, czy 
wejście ma zostać skonfigurowane.

Wejście oznaczone jest jako wejście alarmowe.

Wejście nie jest oznaczone jako wejście alarmowe.

3 Nazwa Umieść kursor w kolumnie i wprowadź nazwę wejścia 
alarmowego.

4 Rozłącznik Ustal, czy do wejścia alarmowego podłączony jest 
rozłącznik czy łącznik.

Podłączony jest rozłącznik.

Podłączony jest łącznik.

5 Zastosuj Zachowuje ustawienia.
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6.5.2 Konfiguracja wyjść przekaźników
Menu Wejścia i wyjścia > karta Przekaźnik

Ilość wyjść przekaźników jest zależna od modelu. Urządzenie DiBos udostępnia maksymalnie 
16 wyjść przekaźników, natomiast DiBos Micro — 12 wyjść przekaźników. Przekaźniki można 
aktywować lokalnie, z urządzenia zdalnego, poprzez zadanie lub z poziomu przeglądarki.

1 Przekaźnik Kliknij tę kartę.

2 Typ Kliknij w kolumnie strzałkę w dół i wybierz, czy 
wyjście ma zostać aktywowane.

Wyjście przekaźnika jest aktywne.

Do wyjścia przekaźnika można podłączyć wskaźnik 
zakłóceń.
Wskazówka:
Można podłączyć maksymalnie jeden wskaźnik 
zakłóceń. Wydarzenia wywołujące uruchomienie 
wskaźnika zakłóceń są opisane w podręczniku 
instalacji, w rozdziale Podłączanie wskaźnika 
zakłóceń.

Wyjście przekaźnika nie jest aktywne.

3 Nazwa Umieść kursor w kolumnie i wprowadź nazwę.

4 Zastosuj Zachowuje ustawienia.



78 pl | Standardowa konfiguracja DiBos/DiBos Micro

F.01U.524.619 | V7 | 2009.09 Instrukcja instalacyjna Bosch Sicherheitssysteme GmbH

6.5.3 Konfiguracja symulacji alarmu
Menu Wejścia i wyjścia > karta Symulacja alarmu

System monitoringu obsługuje 4 wejścia służące do wywołania alarmów użytkownika z 
poziomu interfejsu użytkownika.

1 Symulacja alarmu Kliknij tę kartę.

2 Typ Kliknij w kolumnie strzałkę w dół i wybierz, czy 
wejście ma zostać aktywowane.

Wejście ma być używane do symulacji alarmu.

Wejście nie ma być używane do symulacji alarmu.

3 Nazwa Umieść kursor w kolumnie i wprowadź nazwę.

4 Zastosuj Zachowuje ustawienia.
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6.5.4 Konfiguracja wejść wirtualnych
Menu Wejścia i wyjścia > karta Wejścia wirtualne

Wejścia wirtualne są to wejścia, którymi można sterować z poziomu interfejsu przeglądarki lub 
przy użyciu oprogramowania. Są one tak samo funkcjonalne, jak pozostałe wejścia 
w systemie.
Wejścia wirtualne mogą być wykorzystywane do wykonywania zadań systemu monitoringu, np. 
do przekazywania alarmów lub przeprowadzenia archiwizacji. Dostępne są 32 wejścia 
wirtualne.

1 Wejścia wirtualne Kliknij tę kartę.

2 Typ Kliknij w kolumnie strzałkę w dół i wybierz, czy 
wirtualne wejście ma zostać skonfigurowane.

Wejście ma być używane jako wirtualne.

Wejście nie ma być używane jako wirtualne.

3 Nazwa Umieść kursor w kolumnie i wprowadź nazwę.

4 Zmień identyfikator pola Kliknij ten przycisk. Otwiera się pole okna 
dialogowego. W razie potrzeby zmień identyfikator 
danych dodatkowych.

5 Zastosuj Zachowuje ustawienia.

UWAGA! 
Dostęp do interfejsu wejść wirtualnych nie wymaga logowania.
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6.5.5 Konfiguracja bankomatów
Menu Wejścia i wyjścia > karta Bankomat

Do systemu monitoringu można podłączyć maksymalnie 4 bankomaty, z których każdy ma do 
dyspozycji 2 wejścia. 

1 Bankomat Kliknij tę kartę.

2 Interfejs: Wybierz interfejs.

3 Zapytanie o status [h]: Po upływie tego czasu system cyklicznie sprawdza, 
czy podłączone bankomaty przeprowadziły 
transakcję. Wprowadź wartość czasu w godzinach. 
Np. wprowadzenie liczby 2 oznacza, że kontrola 
zostanie przeprowadzona co 2 godziny. 
Wprowadzenie liczby 0 oznacza brak kontroli.
Wskazówka:
Jeżeli do systemu nie zostaną zgłoszone żadne 
transakcje, wygenerowany zostaje komunikat 
o błędzie. Komunikat o błędzie jest generowany 
również w razie awarii połączenia między systemem 
DiBos a bankomatem.

4 Typ Kliknij w kolumnie strzałkę w dół i wybierz, czy 
wejście ma zostać skonfigurowane.

Wejście jest wykorzystywane.

Wejście nie jest wykorzystywane.
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Przyporządkowanie wejść:
Wejście 1 + 2 = Bankomat 1 
Wejście 3 + 4 = Bankomat 2
Wejście 5 + 6 = Bankomat 3
Wejście 7 + 8 = Bankomat 4
Wejścia 1, 3, 5, 7 aktywują zazwyczaj kamerę 
portretową, natomiast wejścia 2, 4, 6, 8 kamerę 
monitorującą odbiór pieniędzy.

5 Nazwa Umieść kursor w kolumnie i wprowadź nazwę. Nazwa 
może być dowolna.

6 Zastosuj Zachowuje ustawienia.
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6.5.6 Konfiguracja czytników kart
Menu Wejścia i wyjścia > karta Czytnik kart

Do systemu monitoringu można podłączyć maksymalnie 4 czytniki kart. Każdy czytnik zajmuje 
jedno wejście. Dostępny jest antyskimming czytników kart.

UWAGA! 
Nie można skonfigurować więcej czytników kart, niż jest podłączonych.

1 Czytnik kart Kliknij tę kartę.

2 Interfejs: Wybierz interfejs.

3 Typ Kliknij w kolumnie strzałkę w dół i wybierz, czy 
wejście ma zostać skonfigurowane.

Do wejścia podłączony jest czytnik kart.

Do wejścia nie jest podłączony czytnik kart.

4 Nazwa Umieść kursor w kolumnie i wprowadź nazwę. Nazwa 
może być dowolna.
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5 Zabezpieczenie przed 
skimmingiem

Funkcja rozpoznaje, czy w czytniku kart zamontowane 
są obce elementy, które umożliwiają niedozwolone 
wczytywanie danych z kart EC.
Wskazówka:
– W przypadku aktywacji tej funkcji dostępne jest 

wejście skimmingu jako trigger.
– W razie wywołania następuje zaprotokołowanie 

w dzienniku.
– Jeśli dodatkowo aktywna jest funkcja Zgłoś 

zakłócenie czytnika kart, w przypadku 
wywołania wyświetlany jest komunikat w 
interfejsie użytkownika.

6 Sterowanie czasowe - Setup Kliknij ten przycisk, jeśli chcesz skonfigurować 
sterowanie czasowe. Wyświetlone zostanie okno 
dialogowe, w którym można zmienić podstawowe 
ustawienie czytnika kart (otwarte, automatyczne, 
zamknięte) i wybrać przedział czasu (patrz również 
Punkt Konfiguracja sterowania czasowego dla 
czytników kart).

7 Zablokowane kody banków Istnieje możliwość blokowania określonych kodów 
banków, tzn. karty EC z wprowadzonym tutaj 
oznaczeniem blokującym nie uzyskają dostępu. 
Czytnik kart będzie odmawiał dostępu. Podstawowe 
ustawienie czytnika kart musi być ustawione na 
Czytnik kart automatyczny.

Dodaj Wpisz w polu tekstowym kod banku, który ma zostać 
zablokowany i kliknij przycisk. Po wprowadzeniu kod 
banku zostanie umieszczony na liście.
Wskazówka:
Podczas wprowadzania kodu dozwolone jest 
używanie symboli wieloznacznych (? lub *) 
w dowolnych kombinacjach.  
Znaczenie
?: W miejscu znaku zapytania może znajdować się 
dowolny znak lub żaden.
*: W miejscu symbolu gwiazdki może znajdować się 
dowolny ciąg znaków (jeden znak lub więcej) lub 
żaden (Wyjątek: sam symbol „*” oznacza 
zablokowanie wszystkich kodów banków).

Usuń Wybierz element z listy i kliknij przycisk. Kod banku 
zostanie usunięty z listy.

8 Zgłoś zakłócenie czytnika kart W interfejsie użytkownika wyświetlany jest 
komunikat, jeśli występuje zakłócenie czytnika kart. 
Jeśli dodatkowo aktywowana jest funkcja 
Zabezpieczenie przed skimmingiem, komunikat 
pojawia się również w przypadku alarmu skimmingu.
Wskazówka:
W razie wywołania następuje zaprotokołowanie w 
dzienniku.
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Konfiguracja sterowania czasowego dla czytników kart
Menu Wejścia i wyjścia > karta Czytnik kart > przycisk Setup
(patrz również Punkt 6.5.6 Konfiguracja czytników kart)

Zmień ustawienia sterowania czasowego.

Ignoruj kod kraju przy kartach 
EC

Nie są analizowane dane kart kredytowych, które 
służą do rozróżniania krajów. Możliwy jest dostęp dla 
kart o różnych kodach krajów.

9 Zastosuj Zachowuje ustawienia.

1 Czytnik kart sterowany 
wg czasu

Zaznacz pole wyboru.

2 Ustawienie 
podstawowe:

Kliknij strzałkę w dół w polu listy i wybierz podstawowe 
ustawienie dla czytnika kart.

3 W poprzednim punkcie ustaliłeś podstawowe ustawienie 
czytnika kart. W razie potrzeby uaktywnij jedną lub kilka 
z poniższych opcji, jeśli ustawienie podstawowe ma być 
ograniczone czasowo.

Czytnik kart otwarty: Czytnik kart będzie zawsze otwarty.

Czytnik kart 
automatyczny:

Dostęp możliwy jedynie po okazaniu karty EC bądź karty 
kredytowej. Można zablokować karty EC określonych 
banków.

Czytnik kart zamknięty Czytnik kart będzie zawsze zamknięty.

4 Przedział czasu: Wybierz przedział czasu, wewnątrz którego będzie 
obowiązywało czasowe ograniczenie (patrz również 
Punkt 6.4 Konfiguracja przedziałów czasu).

5 OK Zachowuje ustawienia.
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6.5.7 Konfiguracja wejść ISA
Menu Wejścia i wyjścia > karta Wejścia ISA

W przypadku szeregowego podłączenia ISA można skonfigurować maks. 32 wejścia, gdzie 
sygnał z każdego z nich powoduje wywołanie alarmu w systemie.
Każdemu wyjściu są przypisane standardowe stany linii, które można dopasować do 
konkretnego projektu w obrębie centrali LSN. Ponadto każde wejście może mieć przypisany 
adres w obrębie instalacji sygnalizacji alarmu.

1 Wejścia ISA Kliknij tę kartę.

2 Ustawienia przyłącza

Interfejs: Wybierz interfejs.

Przepustowość: Wybierz wartość przepływności.

Typ ISA Wybierz rodzaj instalacji sygnalizacji alarmu.

3 Typ Kliknij w kolumnie strzałkę w dół i wybierz rodzaj 
wejścia.

Rodzaj wejścia, np. Napad, jest aktywny.

Rodzaj wejścia jest nieaktywny.

Wskazówka:
Do każdego wejścia standardowo przypisane są 
określone stany łączy. W przypadku centrali LSN 
przyporządkowanie to może zostać zmienione.

4 Nazwa Umieść kursor w kolumnie i wprowadź nazwę.
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Przypisywanie stanów łączy ISA do wejść (urządzenie inne niż Bosch G)
Menu Wejścia i wyjścia > karta Wejścia ISA > pole Stan łącza > przycisk przyporządkować
(patrz również Punkt 6.5.7 Konfiguracja wejść ISA)

Przyporządkuj wejściom stany łączy instalacji sygnalizacji alarmu.

Dodawanie stanów łączy

Usuwanie stanów łączy:

5 Stan łącza – przypisz Kliknij ten przycisk. Wyświetlone zostanie okno 
dialogowe, w którym można przejrzeć i zmienić 
standardowe przyporządkowanie stanów łączy (patrz 
również Punkt Przypisywanie stanów łączy ISA do 
wejść (urządzenie inne niż Bosch G)).
Wskazówka:
Możliwe tylko w przypadku centrali LSN.

6 Adresy – przypisz Kliknij ten przycisk. Wyświetlone zostanie okno 
dialogowe, w którym można przyporządkować 
określone adresy ISA do wejścia (patrz również 
Punkt Przypisywanie adresów ISA do wejść (urządzenie 
inne niż Bosch G) oraz Punkt Przypisywanie adresów 
ISA (seria Bosch G) do wejść).

7 Zastosuj Zachowuje ustawienia.

1 nie wybrane stany 
łączy:

Wybierz stan łącza.

2 Dodaj Kliknij ten przycisk. Stan łącza zostanie umieszczony na liście 
wybrane stany łączy:.

5 Zamknij Kończy proces. Zmiany zostaną zachowane.

3 wybrane stany łączy: Wybierz stan łącza.

4 Usuń Kliknij ten przycisk. Stan łącza zostanie usunięty z listy 
wybrane stany łączy:.

5 Zamknij Kończy proces. Zmiany zostaną zachowane.
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Przypisywanie adresów ISA do wejść (urządzenie inne niż Bosch G)
Menu Wejścia i wyjścia > karta Wejścia ISA > pole Adresy > przycisk przyporządkować
(patrz również Punkt 6.5.7 Konfiguracja wejść ISA)

Przyporządkuj adresy instalacji sygnalizacji alarmu (innej niż Bosch G) do danych wejść.

Dodawanie adresów

Usuwanie adresów:

1 Od

Grupa:
Czujnik:

Wprowadź adres początkowy w polach wprowadzania.

2 Do

Grupa:
Czujnik:

Wprowadź adres końcowy w polach wprowadzania.

3 Dodaj Kliknij ten przycisk. Adresy zostaną umieszczone na liście 
wybrane adresy:.

6 Zamknij Kończy proces. Zmiany zostaną zachowane.

4 wybrane adresy: Wybierz adresy do usunięcia. 

5 Usuń Kliknij ten przycisk. Adresy zostaną usunięte z listy wybrane 
adresy:.

6 Zamknij Kończy proces. Zmiany zostaną zachowane.
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Przypisywanie adresów ISA (seria Bosch G) do wejść
Menu Wejścia i wyjścia > karta Wejścia ISA > pole Adresy > przycisk przyporządkować
(patrz również Punkt 6.5.7 Konfiguracja wejść ISA)

Przyporządkuj adresy instalacji sygnalizacji alarmu typu Bosch G do danych wejść.

1 Adresy ISA Zaznacz adresy ISA, które mają być podporządkowane 
wejściu.

2 OK Zachowuje ustawienia.
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6.5.8 Konfiguracja wejść POS
Menu Wejścia i wyjścia > karta Wejścia POS

Podłączenie serwera  POS (POS = point of sale; punkt sprzedaży) odbywa się przez sieć IP 
(LAN). W tym celu w serwerze POS musi być skonfigurowany adres IP systemu DiBos. System 
DiBos udostępnia maksymalnie 64 wejścia wirtualne. Przy aktywacji określonych transakcji w 
punktach POS następuje automatyczny zapis obrazu.

1 Wejścia POS Kliknij tę kartę.

2 Numer portu: Wprowadź numer portu DiBos, na który wysyła dane 
serwer IP.
Wskazówka:
Numer portu w konfiguracji DiBos musi zgadzać się z 
numerem portu wprowadzonym na serwerze POS.

3 Struktura danych: Pokazuje, jak zbudowany jest strumień danych, 
wysyłanych z serwera POS do systemu DiBos. Można 
wypełnić maksymalnie 10 pól danych, podając 
kryteria dla zróżnicowania informacji. W jednym polu 
danych można wprowadzić maksymalnie 100 znaków.

4 Edycja Kliknij ten przycisk. Wyświetla się pole, w którym 
można skonfigurować rodzaj pola danych i powiązane 
z nim pozycje startową i końcową w strumieniu 
danych.
Wskazówka:
W polu opisanym Struktura danych zaznacz 
wcześniej wiersz przeznaczony do edycji.
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5 Włącz wejście Kliknij strzałkę. Wyświetla się lista dostępnych pól 
danych. Lista zawiera wszystkie pola danych 
wyświetlane w polu Struktura danych.
Wybierz nazwę pola danych i wprowadź w 
znajdującym się poniżej polu tekstowym tę wartość, 
która powoduje zapis obrazu w strumieniu danych 
serwera POS. Kilka wartości można rozdzielić 
średnikami.

6 Wyłącz wejście Kliknij strzałkę. Wyświetla się lista dostępnych pól 
danych.
Wybierz nazwę pola danych i wprowadź w 
znajdującym się poniżej polu tekstowym tę wartość, 
która kończy zapis obrazu w strumieniu danych 
serwera POS. Kilka wartości można rozdzielić 
średnikami.

7 Pole z informacją o numerze 
terminala:

Kliknij strzałkę. Wyświetla się lista dostępnych pól 
danych.
Wybierz nazwę pola danych, które wskazuje numer 
terminalu (np. numer kasy).

8 Typ Kliknij w kolumnie strzałkę w dół i wybierz, czy 
wejście ma zostać aktywowane.

Wejście ma być używane do włączania zapisu obrazu.

Wejście nie ma być używane do włączania zapisu 
obrazu.

9 Nazwa Umieść kursor w kolumnie i wprowadź nazwę 
wejścia.

10 Numer terminalu Wprowadź numer terminalu, który przypisany jest do 
wejścia POS w systemie DiBos.

11 Zastosuj Zachowuje ustawienia.
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6.5.9 Konfiguracja wejść ATM/POS
Menu Wejścia i wyjścia > karta Wejścia ATM/POS

Wejście ATM/POS-Bridge jest używane do podłączenia systemów kasowych i bankomatów. Do 
systemu monitoringu można podłączyć maksymalnie 8 wejść ATM/POS-Bridges obsługujących 
po 4 bankomaty. Podłączenie odbywa się przez sieć IP (LAN).

1 Wejścia ATM/POS Kliknij tę kartę.

2 Urządzenia: Wybierz urządzenie.

3 Adres IP: Wprowadź adres IP ATM/POS-Bridge.

4 Nr portu urządzenia: Wprowadź numer portu ATM/POS-Bridge.

5 Numer portu: Wprowadź numer portu DiBos.

6 Struktura danych: Pokazuje, jak zbudowany jest strumień danych, 
wysyłanych z ATM/POS-Bridge do systemu DiBos. 
Można wypełnić maksymalnie 10 pól danych, podając 
kryteria dla zróżnicowania informacji. Rozmiar 
strumienia danych jest ograniczony do 7 kilobajtów.
Wskazówka:
Pola wyboru umożliwiają aktywację poszczególnych 
pól danych. Jeśli żadne pole wyboru nie jest aktywne, 
cały strumień danych zostanie zapisany w pierwszym 
polu danych.
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7 Edycja Kliknij ten przycisk. Wyświetla się pole, w którym 
można skonfigurować rodzaj pola danych i powiązane 
z nim pozycje startową i końcową w strumieniu 
danych.
Wskazówka:
W polu opisanym Struktura danych zaznacz 
wcześniej wiersz przeznaczony do edycji.

8 Typ Kliknij w kolumnie strzałkę w dół i wybierz, czy 
wejście ma zostać aktywowane.
Wskazówka:
Wejście 1 = ATM/POS 1
Wejście 2 = ATM/POS 2
Wejście 3 = ATM/POS 3
Wejście 4 = ATM/POS 4

Wejście ma być używane do włączania zapisu obrazu.

Wejście nie ma być używane do włączania zapisu 
obrazu.

9 Nazwa Umieść kursor w kolumnie i wprowadź nazwę 
wejścia.
Wskazówka:

10 Zastosuj Zachowuje ustawienia.
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6.6 Konfiguracja obróbki alarmów
Menu Obróbka alarmów

W tym oknie dialogowym można ustalić Zadania dla każdego profilu czasowego. Zadania są 
rozumiane jako działania uruchamiane przez wejścia i kamery z funkcją detekcji ruchu.
Możliwe działania:
– rozpoczęcie zapisu alarmu.
– sterowanie wyjściem przekaźnika,
– sterowanie maks. czterema kamerami Dome i kamerami obrotowymi/ruchomymi,
– sterowanie sekwencjami kamery dla maksymalnie 2 wideomonitorów,
– Zawiadomienie przez e-mail

1 Zadanie

Dodaj Dodaje nowe zadanie. Nazwa nowego zadania jest numerem 
porządkowym i może zostać zmieniona.

Usuń Usuwa zadanie. W tym celu należy zaznaczyć zadanie.

Zmień nazwę Można zmienić nazwę zadania. W tym celu należy zaznaczyć 
zadanie.

2 Trigger Wybierz z listy wejścia lub kamery z detekcją ruchu, których 
włączenie uruchamia zadanie.
Jako triggery wyświetlane są:
– wszystkie rodzaje wejść
– Kamery z włączoną detekcją ruchu lub włączoną 

detekcją manipulacji
– Kamery IP JPEG i kamery IP MPEG4 z funkcją detekcji 

ruchu
– Zabezpieczenie przed skimmingiem czytników kart
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Oraz Wszystkie wybrane wejścia i kamery muszą zostać włączone, 
aby uruchomić zadanie.

Lub Jedno wejście lub jedna kamera z detekcją ruchu musi zostać 
włączona, aby uruchomić zadanie.

3 Dzień I Noc I Weekend 
...

Wybierz profil czasowy. Zadanie zostanie przypisane do tego 
profilu.
Wskazówka:
Wyświetlane są wyłącznie profile skonfigurowane w menu 
Przedziały czasu.
Wskazówka:
Za pomocą przycisku Skopiuj ustawienia do innych 
przedziałów czasu... można szybko skopiować zadania do 
innych przedziałów czasu.

4 Lista zapisów 
alarmowych

Wejścia i kamery wybrane jako Triggery wywołują zapis 
alarmowy lokalnie podłączonych kamer.

Edytuj... Kliknij ten przycisk. Otwiera się pole okna dialogowego. 
Wybierz kamery, dla których ma nastąpić zapis alarmowy.

Chroń zapisy 
alarmowe

Zaznacz pole wyboru. Zapisy alarmowe chronione są przed 
wykasowaniem (łącznie ze zdjęciami z alarmu wstępnego).
Wskazówka:
Zabezpieczone dane są tylko wtedy automatycznie usuwane 
po określonej liczbie dni, jeśli dla opcji Ustawienia zapisu 
aktywne są opcje Skasuj stare dane oraz Skasuj 
zabezpieczone dane. Dodatkowo możliwe jest ręczne 
usuwanie w interfejsie użytkownika.

5 Sterowanie 
przekaźnika

Wybierz przekaźnik do sterowania.

Aktywacja Aktywuje przekaźnik do sterowania.

Przekaźnik: Wybierz przekaźnik do sterowania.

Działanie: Wybierz zachowanie przekaźnika.
Zachowanie przekaźników:
– Początek zdarzenia: Na początku zdarzenia przekaźnik 

włącza się na 1 sekundę.
– Koniec zdarzenia: Na końcu zdarzenia przekaźnik włącza 

się na 1 sekundę.
– Kolejność zdarzeń: Na początku zdarzenia przekaźnik 

włącza się, utrzymuje ten stan w czasie trwania 
zdarzenia i przełącza się z powrotem do poprzedniego 
stanu na końcu zdarzenia.

– Kolejność zapisu: przekaźnik włącza się na początku 
zdarzenia i przełącza się z powrotem do poprzedniego 
stanu po zakończeniu zapisu alarmu (po upłynięciu czasu 
zapisu alarmowego).
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6 Sterowanie kamery 
Dome

Jedno zadanie może sterować maks. 4 kamerami Dome i 
kamerami obrotowymi/ruchomymi.
Zaznacz pole wyboru przy odpowiednich wierszach. 
Następnie wybierz z listy kamerę do sterowania i zapisaną 
pozycję lub polecenie.
Wskazówka:
Można sterować różnymi kamerami Dome oraz kamerami 
obrotowymi/ruchomymi.
Zapisane pozycje i polecenia należy skonfigurować w punkcie 

menu Złącza audio i wideo  Dodawanie/zmiana kamer 

 Ustawienia kamery Dome.

7 Sterowanie monitorów Po wywołaniu zadania na monitorze A/monitorze B może być 
wyświetlana sekwencja alarmowa.

Monitor A / Monitor B Zaznacz pola wyboru. Kamery wyświetlane są na monitorze.

Edycja Kliknij ten przycisk. Otwiera się pole okna dialogowego. 
Wybierz kamery i czas wyświetlania obrazu.

8 Zawiadomienie przez 
e-mail

Po uaktywnieniu zadania może zostać wysłane 
powiadomienie za pośrednictwem poczty e-mail.

Aktywacja Włącza zawiadamianie przez e-mail.

Odbiorca: Wprowadź adres e-mail odbiorcy.
Wskazówka:
Kilka adresów e-mail należy oddzielić od siebie za pomocą 
średnika.

Konfiguruj e-mail Po kliknięciu na przycisk otwiera się konfiguracja serwera 
poczty e-mail. Wprowadź nazwę nadawcy, adres e-mail, 
nazwę użytkownika itd.

9 Skopiuj ustawienia do 
innych przedziałów 
czasu...

Kopiuje wybrane zadanie wraz ze wszystkimi ustawieniami do 
innego przedziału czasu.
Wybierz zadanie i kliknij przycisk. Otwiera się okno 
dialogowe, w którym można wybrać przedziały czasowe.

10 Zastosuj Zachowuje ustawienia.
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Ustawienia serwera E-mail
Menu Obróbka alarmów > przycisk Konfiguruj e-mail...
lub
Menu Przekazywanie błędów > przycisk Serwer poczty e-mail...

Wiadomości e-mail mogą być wysyłane z lub bez logowania do serwera SMTP.

1 Nazwa nadawcy: Wprowadź nazwę nadawcy. Nazwa będzie wyświetlana 
u odbiorcy wiadomości e-mail jako nadawca.

2 Adres e-mail: Wprowadź adres e-mail nadawcy.

3 Serwer SMTP Wprowadź nazwę lub adres IP serwera SMTP (serwera poczty 
e-mail).

4 Z logowaniem do 
serwera SMTP

Wiadomości e-mail są wysyłane tylko wówczas, gdy nadawca 
posiada odpowiednie uprawnienia. Serwer SMTP sprawdza 
uprawnienia nadawcy.

5 Nazwa użytkownika: Wprowadź nazwę użytkownika do logowania na serwerze 
SMTP.

6 Hasło: Wprowadź hasło użytkownika do logowania na serwerze 
SMTP. Przekazywane hasło jest szyfrowane.

7 Zapisz Zachowuje ustawienia.

UWAGA! 
– Dodawanie odbiorcy wiadomości e-mail w przypadku obróbki alarmów, 

patrzPunkt 6.6 Konfiguracja obróbki alarmów
– Dodawanie odbiorcy wiadomości e-mail w przypadku przekazywania błędów, 

patrzPunkt Dodawanie odbiorcy/Zmiana danych odbiorcy, Strona 114
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6.7 Konfiguracja urządzeń zdalnych
Menu Urządzenia zdalne

W tym oknie dialogowym można ustalić urządzenia zdalne dla własnego stanowiska obsługi 
(komputera lokalnego), aby móc łączyć się z nimi w późniejszych etapach procesu 
konfiguracji.

1 Ustawienia lokalne Zmień poniższe ustawienia własnego stanowiska obsługi.

Modem/ISDN: Wybierz modem lub kartę ISDN.
Wskazówka:
Aby móc zmieniać ustawienia w przypadku połączenia 
modemowego, należy podłączyć modem zgodny ze 
standardem RAS i zainstalować usługę RAS.

Ilość kanałów B: Podaj ilość kanałów B.

Przyjmij połączenia 
przychodzące (dla 
użytkownika 
standardowego)

Połączenia przychodzące mogą być przyjmowane przez 
użytkownika standardowego.

Hasło... Hasło umożliwiające logowanie urządzeń zdalnych.

Panel sterowania... W systemie Windows XP otwiera aplet Połączenia sieciowe w 
Panelu sterowania.
Wskazówka:
Można tu skonfigurować własny adres IP i zmienić ustawienia 
zapory systemu Windows.

Informacje Jeżeli nie jest podłączony modem obsługujący standard RAS 
lub nie jest zainstalowana usługa RAS, pojawi się symbol 
informacyjny i przycisk z dodatkowymi informacjami.
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2 Urządzenia zdalne Można tu dodać nowe urządzenia zdalne. Już istniejące 
wyświetlane są w postaci listy.
Wskazówka: Podczas konfigurowania przepustowości pasma 
urządzeń zdalnych w polu listy wyświetli się dodatkowo 
kolumna Wąskie pasmo.

Nowy Podłącza nowe urządzenie zdalne. Wprowadź odpowiednie 
dane w otwartym oknie dialogowym.

Edycja Można zmienić dane dotyczące dostępnych urządzeń 
zdalnych.
Wybierz urządzenie zdalne z przeglądu w dolnej części okna 
dialogowego i kliknij przycisk.

Usuń Usuwa połączenie z urządzeniem zdalnym.
Z przeglądu w dolnej części okna dialogowego wybierz 
urządzenie zdalne do usunięcia i kliknij przycisk.

3 Zastosuj Zachowuje ustawienia.
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Dodawanie/edycja urządzeń zdalnych
Menu Urządzenia zdalne > przycisk Nowe

W tym polu dialogowym można określić ustawienia urządzeń zdalnych, aby móc ustanowić 
z nimi połączenie. Nawiązanie połączenia możliwe jest przez modem/urządzenie ISDN i sieć.

1 Oznaczenie Wprowadź nazwę urządzenia zdalnego.

Numer / adres W przypadku modemu/ISDN:
Wprowadź kompletny numer telefonu urządzenia zdalnego. 
Jeżeli stanowisko obsługi jest urządzeniem w sieci prywatnej, 
przed numerem urządzenia zdalnego należy wprowadzić 
numer wyjściowy (najczęściej 0).
W przypadku połączenia sieciowego:
Wprowadź adres IP urządzenia zdalnego lub nazwę 
komputera.

Modem/ISDN Podłączenie urządzenia zdalnego przez modem lub 
połączenie ISDN.

Niewielka 
przepustowość pasma 
(tryb na żywo)

W trybie na żywo wyświetlany jest tylko co 30-sty obraz.

2 Konto użytkownika 
Windows

W przypadku przekazu modemowego/przez urządzenie ISDN 
dokonaj ustawień konta użytkownika systemu Windows.

Użytkownik: W razie potrzeby podaj użytkownika. Standardowo jest już 
utworzone konto użytkownika.

Zmień hasło W razie potrzeby można zmienić hasło. Hasło musi być 
zgodne z hasłem urządzenia zdalnego.

Resetuj konto 
użytkownika

Resetuje konto użytkownika.

OK Zachowuje ustawienia.

UWAGA! 
Aby móc zmieniać ustawienia w przypadku połączenia modemowego, należy podłączyć 
modem zgodny ze standardem RAS i zainstalować usługę RAS. Jeżeli nie jest podłączony 
modem obsługujący standard RAS lub nie jest zainstalowana usługa RAS, pojawi się symbol 
informacyjny i przycisk z dodatkowymi informacjami.
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6.8 Konfiguracja przekazywania alarmów
Menu Przekazywanie alarmu

W tym oknie dialogowym można ustalić Zadania dla przekazywania alarmów. Zadania są 
rozumiane jako działania uruchamiane przez wejścia i kamery z funkcją detekcji ruchu.
W razie alarmu nawiązywane jest połączenie między urządzeniem wysyłającym sygnał alarmu 
a skonfigurowanym urządzeniem zdalnym.

W podglądzie na żywo urządzenia zdalnego karta  miga na czerwono. Po kliknięciu 
karty wskazywane jest urządzenie zdalne wywołujące alarm. Po kliknięciu urządzenia zdalnego 
wyświetlany jest obraz uaktywnionej kamery.

1 Zadanie

Dodaj Dodaje nowe zadanie. Nazwa nowego zadania jest numerem 
porządkowym i może zostać zmieniona.

Usuń Usuwa zadanie. W tym celu należy zaznaczyć zadanie.

Zmień nazwę Można zmienić nazwę zadania. W tym celu należy zaznaczyć 
zadanie.
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2 Trigger Wybierz z listy wejścia lub kamery z detekcją ruchu, których 
włączenie uruchamia zadanie.
Jako triggery wyświetlane są:
– wszystkie rodzaje wejść
– Kamery z włączoną detekcją ruchu lub włączoną 

detekcją manipulacji
– Kamery IP JPEG i kamery IP MPEG4 z funkcją detekcji 

ruchu
– Zabezpieczenie przed skimmingiem czytników kart
Wskazówka:
Triggery dla kamer z funkcją detekcji ruchu są wyświetlane 
dopiero po skonfigurowaniu kamer (patrz 
Punkt 6.2.3 Ustalanie obszaru nadzorowanego dla kamer 
z czujnikiem, Punkt 6.2.8 Konfiguracja kamer IP JPEG i 
Punkt 6.2.9 Konfiguracja kamer IP MPEG4

Oraz Wszystkie wybrane wejścia i kamery muszą zostać włączone, 
aby uruchomić zadanie.

Lub Jedno wejście lub jedna kamera z detekcją ruchu musi zostać 
włączona, aby uruchomić zadanie.

3 Dzień I Noc I Weekend 
...

Wybierz profil czasowy. Zadanie zostanie przypisane do tego 
profilu.
Wskazówka:
Wyświetlane są wyłącznie profile skonfigurowane w menu 
Przedziały czasu.

4 Poziom uprawnień Wybierz poziom uprawnień.
Wskazówka:
Nazwa poziomu uprawnień i hasło połączenia dla danego 
poziomu uprawnień muszą być identyczne w stacji lokalnej 
i w urządzeniu zdalnym, do którego przekazywany jest sygnał 
alarmowy. Poszczególne upoważnienia poziomu uprawnień, 
np. udostępnione kamery, przekaźniki itp., mogą być jednak 
różne. Przy logowaniu do urządzenia zdalnego przydzielane 
są upoważnienia dla danego poziomu uprawnień tego 
urządzenia.
Uprawnienia do przekazywania alarmu należy aktywować 
w menu Poziomy uprawnień.

5 Kamery Wybierz kamery, których obraz ma być przekazywany do 
urządzenia zdalnego.

6 Urządzenia zdalne Lista zawiera wszystkie urządzenia zdalne rozpoznane przez 
system.
Wybierz urządzenie zdalne i ewentualnie jedno lub więcej 
rezerwowych urządzeń zdalnych, do których ma być 

przekazywany sygnał alarmu i kliknij . Urządzenie zdalne 
zostanie umieszczone na liście Odbiorniki alarmu.
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7 Odbiorniki alarmu Lista zawiera urządzenia zdalne, do których przekazywany ma 
być sygnał alarmu.
Wskazówka:
Urządzenia zdalne są wywoływane przez system w kolejności 
z góry na dół. Oznacza to, że urządzenie zdalne mające być 
wywołane jako pierwsze, należy umieścić na początku listy. 
Poniżej powinny znajdować się rezerwowe urządzenia zdalne, 
wywoływane w razie braku połączenia z pierwszym 

urządzeniem. Kolejność ustala się przy użyciu przycisku  

oraz .

8 Połączenie może 
zostać zakończone 
tylko przez 
użytkownika systemu 
odbiorczego

Zaznacz pole wyboru, aby połączenie mogło być zakończone 
tylko przez użytkownika systemu odbiorczego.
Ponadto połączenie trwa tak długo, jak zdarzenie.

9 Skopiuj ustawienia do 
innych przedziałów 
czasu...

Kopiuje wybrane zadanie wraz ze wszystkimi ustawieniami do 
innego przedziału czasu.
Wybierz zadanie i kliknij przycisk. Otwiera się okno 
dialogowe, w którym można wybrać przedziały czasowe.

10 Zastosuj Zachowuje ustawienia.

UWAGA! 
Jedno zdarzenie może powodować wywołanie kilku urządzeń zdalnych jednocześnie. W tym 
celu należy stworzyć kilka zadań.
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6.9 Konfiguracja okresowej archiwizacji
Menu Okresowa archiwizacja

W tym oknie dialogowym można ustalić Zadania dla okresowej archiwizacji.

1 Zadanie

Dodaj Dodaje nowe zadanie. Nazwa nowego zadania jest numerem 
porządkowym i może zostać zmieniona.

Kopiuj Dostępne zadanie zostanie skopiowane. W tym celu należy 
zaznaczyć zadanie.

Usuń Usuwa zadanie. W tym celu należy zaznaczyć zadanie.

Zmień nazwę Można zmienić nazwę zadania. W tym celu należy zaznaczyć 
zadanie. Nazwa nie może zawierać znaków specjalnych.

2 Archiwizacja Dziennie można zarchiwizować maks. 160 GB za 
pośrednictwem sieci 1 gigabitowej. Odpowiada to maks. 
zapisowi z 30 kamer analogowych.
Przestrzegać następujących warunków podczas archiwizacji:
– W trybie na żywo nie może być wyświetlanych więcej niż 

16 kamer.
– Brak wyszukiwania w bazie danych.
– Brak odtwarzania zapisanych obrazów.

Ilość dni do 
archiwizacji (dni 
przeszłe)

Podaj ilość dni przeszłych do archiwizacji.
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Przykłady okresowej archiwizacji
Przykłady powinny wskazywać przedział czasu archiwizacji obrazów.
Przykład 1:

Przynależny przedział czasu archiwizacji:

Przykład 2:

Przynależny przedział czasu archiwizacji:

Archiwizuj aktualny 
dzień

Zaznacz pole wyboru, jeśli bieżący dzień ma również zostać 
zarchiwizowany.
Wskazówka:
Obrazy bieżącego dnia są archiwizowane tylko do chwili 
wykonania zadania. Niezapisane jeszcze obrazy z tego dnia 
nie zostają zarchiwizowane.

3 Dzień i godzina

Poniedziałek 
.....Niedziela

Wybierz dni, w które ma się odbywać archiwizacja.

Godzina: Podaj godzinę archiwizacji.

4 Napęd docelowy Wybierz napęd docelowy.

Przeglądaj Otwiera okno dialogowe wyboru ścieżki docelowej

Nowy dysk sieciowy Dodaje nowy dysk sieciowy.

Odłącz dysk sieciowy Usuwa dysk sieciowy.

5 Zastosuj Zachowuje ustawienia.

Ilość dni do archiwizacji (dni przeszłe): 3
Archiwizuj aktualny dzień
Niedziela

Godzina: 11:00:00 (= rozpoczęcie archiwizacji)

Czwartek Piątek Niedziela Niedziela
00:00:00 11:00:00 Początek procesu archiwizacji

Czas trwania archiwizacji

Przedział czasu archiwizacji obrazów Koniec procesu archiwizacji 
i koniec zarchiwizowanych 
danych

Ilość dni do archiwizacji (dni przeszłe): 3
Archiwizuj aktualny dzień
Niedziela

Godzina: 11:00:00 (= rozpoczęcie archiwizacji)

Czwartek Piątek Niedziela Niedziela
00:00:00 11:00:00 Początek procesu archiwizacji

Czas trwania archiwizacji

Koniec procesu archiwizacji

Przedział czasu archiwizacji obrazów Koniec zarchiwizowanych danych
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6.10 Tworzenie poziomów uprawnień
Menu Poziomy uprawnień

W tym menu użytkownicy posiadający prawa administratora mogą tworzyć różne grupy 
uprawnień. W ramach tak zwanych poziomów uprawnień ustala się zakres uprawnień 
użytkowników w systemie. Poziom Administrator posiada wszystkie uprawnienia i jest 
skonfigurowany fabrycznie. Użytkownik zaawansowany może tworzyć Normalnych 
użytkowników.

1 Nowy Tworzy nowy poziom uprawnień.
Kliknij Nowy i wprowadź nazwę w odpowiednim polu.
Wskazówka:
Użytkownik na poziomie uprawnień Zaawansowane może 
tworzyć konta tylko takich użytkowników, którzy mają 
mniejsze lub takie same uprawnienia, jak użytkownik na 
poziomie uprawnień Normalny.

2 Usuń Usuwa istniejący poziom uprawnień.
Wybierz z listy poziom uprawnień i kliknij przycisk Usuń. 
Poziom uprawnień zostanie usunięty.

3 Hasło połączenia Po kliknięciu przycisku zostanie wyświetlone okno dialogowe. 
Należy w nim wprowadzić hasło połączenia.
Wskazówka:
Aby móc nawiązać połączenie, hasło połączenia i hasło 
urządzenia zdalnego muszą być identyczne.
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4 Wybierz grupę 
użytkowników

Po kliknięciu przycisku zostanie wyświetlone okno dialogowe. 
Należy wybrać grupę użytkowników serwera LDAP.
Po zatwierdzeniu wyboru ta grupa użytkowników (na 
serwerze LDAP) zostaje przyporządkowana poziomowi 
uprawnień w oprogramowaniu DiBos.
Patrz również Punkt Wybór grupy użytkowników serwera 
LDAP.

5 Zaznacz pola wyboru przy elementach (kamery, przekaźniki), 
które będą do dyspozycji użytkowników posiadających ten 
poziom uprawnień. W przypadku kamer Dome oraz kamer 
obrotowych/ruchomych wyświetlana jest dodatkowo druga 
kolumna zawierająca pola wyboru.
Pola wyboru przed elementami oznaczają:

(Wyjście) — w podglądzie na żywo wyświetlany będzie obraz 
kamer i przekaźników, przy których pole jest zaznaczone.

(Wejście) – w podglądzie na żywo użytkownik może sterować 
tylko tymi kamerami Dome i kamerami obrotowymi/
ruchomymi, przy których pole jest zaznaczone.
Wskazówka:
System monitoringu zawiera wyłącznie prekonfigurowane 
urządzenia wideo. W przypadku podłączania nowych 
komponentów, należy skonfigurować prawa dostępu do nich 
dla wszystkich użytkowników.

6 Wybierz prawa dostępu dla danego poziomu uprawnień przez 
zaznaczenie odpowiednich pól. 
Znaczenie pól przed elementami:

W trybie odtwarzania wyświetlany będzie obraz kamer, przy 
których pole jest zaznaczone.

Zapisane obrazy wraz z danymi dodatkowymi (np. datą, 
godziną, danymi KBA) można wyszukiwać, oglądać, 
analizować, kopiować i drukować.

Można usuwać zapisane obrazy danej kamery.

7 Konfiguracja Określa, jakie funkcje w konfiguracji DiBos mogą zostać 
wykorzystane przez posiadacza danego poziomu uprawnień. 
W tym celu aktywować pole wyboru przed odpowiednią 
funkcją.

Archiwizuj obrazy Zezwala użytkownikom tego poziomu uprawnień na 
archiwizację obrazów wideo.
Wskazówka:
W przypadku trzech wstępnie zdefiniowanych poziomów 
uprawnień nie można dezaktywować archiwizacji obrazów 
wideo.
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8 Zastosowanie DiBos Określa, które funkcje obsługi DiBos mogą zostać 
wykorzystane przez posiadacza danego poziomu uprawnień. 
W tym celu aktywować pole wyboru przed odpowiednią 
funkcją.

9 Zastosuj Zachowuje ustawienia.
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Wybór grupy użytkowników serwera LDAP
Menu Poziomy uprawnień > przycisk Wybierz grupę użytkowników...
Wykorzystanie protokołu LDAP (LDAP = Lightweight Directory Access Protocol) w systemach 
DiBos połączonych siecią umożliwia generowanie centralnych informacji, takich jak grupy 
użytkowników, hasła itd., przez jeden serwer, aby użyć ich w systemie DiBos.
Zalety takiego rozwiązania to:
– Użytkownicy dostępni w sieci DiBos nie muszą już być konfigurowani w każdym systemie 

DiBos, lecz tylko jednorazowo na serwerze LDAP.
– Łatwa zmiana poziomu uprawnień użytkownika przez zmianę jego przynależności do 

grupy. Zmiana przynależności do grupy odbywa się tylko na serwerze LDAP
– Dodawanie nowego i usuwanie już nieistniejącego użytkownika odbywa się wyłącznie na 

serwerze LDAP.
– Dodatkowo dostępni są użytkownicy lokalni. Ich konta mogą być w dalszym ciągu 

tworzone w każdym z systemów.
Zanim będzie możliwe wprowadzenie poniższych ustawień, na serwerze LDAP należy utworzyć 
konta poszczególnych grup i ich członków. Grupy te zostaną następnie przyporządkowane 
w systemie DiBos poziomom uprawnień. Serwer LDAP nie jest z reguły konfigurowany przez 
administratora systemu DiBos, lecz przez administratora IT.
Aby wprowadzić poniższe ustawienia, potrzebna będzie pomoc administratora IT.

UWAGA! 
Wszystkie ścieżki dostępu należy podawać z możliwie największą dokładnością. Skraca się 
przez to wyszukiwanie na serwerze LDAP. Czas wyszukiwania zależy od rozmiaru bazy danych 
i może potrwać kilka minut.
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Ustawienia serwera 
LDAP

1 Serwer LDAP: Nazwa lub adres IP serwera LDAP.

2 Port Numer portu serwera LDAP. (standard: niezaszyfrowany = 
389; zaszyfrowany = 636)

3 Aktywuj szyfrowanie Przekazywane dane będą szyfrowane.

4 Baza LDAP dla 
użytkowników:

Jednoznaczna nazwa (DN = distinguished name) ścieżki do 
serwera LDAP, na którym wyszukiwany jest użytkownik.
Przykład:
Jednoznaczną nazwę (DN) bazy LDAP otrzymasz od 
administratora IT. 
Przykładowymi nazwami DN są:
CN=Users,DC=Security,DC=MyCompany,DC=com

5 Filtr dla użytkowników: Filtr wyszukiwania jednoznacznej nazwy użytkownika.
Przykład:
Od administratora IT należy uzyskać informacje na temat 
filtra, za pomocą którego można znaleźć użytkownika z ID 
użytkownika xy na serwerze LDAP.
Dla użytkownika  xy przykładowym filtrem jest:
(|(sAMAccountName=xy)(userPrincipleName=xy)
Zastąp xy przez %username% i wprowadź filtr.

6 Baza LDAP dla grup: Jednoznaczna nazwa ścieżki LDAP, w której ma się odbywać 
wyszukiwanie grup.

7 Filtr wyszukiwania 
członków grupy:

Filtr służący do wyszukiwania członków określonej grupy.
Przykład:
Od administratora IT uzyskaj informacje na temat filtra, za 
pomocą którego można znaleźć użytkownika xy z nazwą DN 
(np. 
CN=xy,CN=Users,DC=Security,DC=MyCompany,DC=com) na 
serwerze LDAP.
Przykładową ścieżką może być:
(&(objectclass=group)(member=DN)
Zastąp DN przez %usernameDN% i wprowadź ścieżkę.

Użytkownik proxy

8 Nazwa użytkownika 
(DN):

Jednoznaczna nazwa użytkownika proxy.

9 Hasło: Hasło użytkownika proxy.

10 Testuj Sprawdza, czy użytkownik Proxy ma dostęp do serwera 
LDAP.

Test uwierzytelniania 
użytkowników i ich 
przynależności do 
grup

11 Nazwa użytkownika: Login użytkownika, np. userB. W tym miejscu nie jest 
konieczne wprowadzanie nazwy DN.

12 Hasło: Hasło użytkownika.
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13 Testuj Sprawdza, czy identyfikator i hasło użytkownika są 
poprawne.

14 Grupa (DN): Jednoznaczna nazwa grupy. Używana jest do sprawdzenia 
przynależności użytkowników do grup.

15 Testuj Sprawdza przynależność użytkownika do grupy.

Wybierz grupę 
użytkowników

16 Filtr dla grup: Filtr służący do wyszukiwania grup użytkowników.
od administratora IT uzyskaj informacje na temat filtra, za 
pomocą którego można na serwerze LDAP znaleźć grupę 
użytkowników.
Przykładowym filtrem może być: 
(|(objectclass=group)(objectclass=groupofuniquenames))
Wprowadź filtr.

17 Wyszukaj grupę 
użytkowników

Po kliknięciu na serwerze LDAP wyszukiwane są grupy 
użytkowników, których użytkownik jest członkiem.

18 dostępna grupa 
użytkowników:

W polu listy zostają wyświetlone grupy użytkowników. 
Wybierz odpowiednią grupę użytkowników.

19 OK Grupa użytkowników zostaje umieszczona w oknie 
dialogowym Poziomy uprawnień.
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6.11 Konfiguracja użytkowników
Menu Użytkownik

Aby zapobiec niepowołanemu dostępowi do komponentów i danych systemu, procesy obsługi 
mogą być przeprowadzane wyłącznie przez zalogowanych użytkowników. W tym celu dla 
wszystkich użytkowników ustala się poziomy uprawnień, pozwalające na wykonywanie 
poszczególnych zadań (patrz również Punkt 6.10 Tworzenie poziomów uprawnień).

UWAGA! 
Konto użytkownika posiadającego prawa administratora należy koniecznie chronić hasłem. 
Upewnij się, że hasło to znane jest tylko i wyłącznie osobom odpowiedzialnym za pracę 
systemu monitoringu.

1 Nowy Tworzy nowego użytkownika.
Kliknij przycisk Nowy i w polu Nazwa wprowadź nazwę 
użytkownika.

2 Usuń Usuwa istniejącego użytkownika.
Z listy w dolnej części okna dialogowego wybierz nazwę 
użytkownika, który ma zostać usunięty i kliknij Usuń.

3 Nazwa: Nazwa użytkownika. Można tu wprowadzić nową nazwę 
użytkownika lub zmienić już istniejącą.

4 Hasło Kliknij przycisk i wprowadź hasło użytkownika. Zatwierdź 
wprowadzone dane.

5 Poziom uprawnień: Kliknij strzałkę w dół przy polu listy i wybierz poziom 
uprawnień dla użytkownika.
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6 Zasada czterech oczu Włącz tę funkcję, aby użytkownik mógł się logować 
w systemie wyłącznie z innym użytkownikiem.

7 Zastosuj Zachowuje ustawienia.

UWAGA! 
– Liczba tworzonych użytkowników jest nieograniczona.
– Hasło użytkownika obowiązuje tylko w procesie logowania użytkownika lokalnego.
– Uprawnienia administratora mogą być nadawane wyłącznie przez administratorów.
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6.12 Konfiguracja przekazywania błędów
Menu Przekazywanie błędów

W razie usterek powiadamiane mogą być np. zewnętrzne punkty przez sieć (= net send), SMS, 
e-mail lub plik wsadowy. Przekazywanie usterek dotyczy również przekaźników usterek.

1 Zawiadomienie Dodawanie punktów do zawiadomienia.

Dodaj Otwiera pole okna dialogowego. Można dodać nowego 
odbiorcę, który będzie zawiadomiony o usterce.
Wskazówka: Nazwa komputera nie może zawierać znaków 
specjalnych. W komputerze odbiorcy musi być uruchomiona 
usługa Messenger.

Zmień Otwiera pole okna dialogowego. Zmiana danych dostępnych 
odbiorców.
Wybierz odbiorcę z listy i kliknij przycisk.

Usuń Usuwanie dostępnych odbiorców z listy powiadamiania.
Wybierz odbiorcę z listy po prawej stronie okna dialogowego 
i kliknij przycisk.

Testuj Sprawdza połączenie z odbiorcą.
Wybierz odbiorcę z listy po prawej stronie okna dialogowego 
i kliknij przycisk.

2 Ustawienia Zmień ustawienia serwera poczty e-mail i usługi SMS.

Serwer poczty e-mail Po kliknięciu na przycisk otwiera się konfiguracja serwera 
poczty e-mail. Wprowadź nazwę nadawcy, adres e-mail, 
nazwę użytkownika itd.
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Następujące zdarzenia prowadzą do przekazywania błędów:
– Kamera nie wysyła sygnału wideo.
– Nie można utworzyć lub zapisać dziennika.
– Serwer bazy danych nie może zapisać obrazów.
– Nie można uruchomić serwera bazy danych
– Awarie dysku twardego: napęd X dezaktywowany, każdy napęd X dezaktywowany.
– Dysk twardy pełny (chronione dane)
– Wewnętrzne błędy bazy danych.
– Nie można uruchomić urządzenia.
– Karta grabbera nie działa.
– Błąd okresowej archiwizacji
– Porównanie z obrazem referencyjnym

Dodawanie odbiorcy/Zmiana danych odbiorcy
Menu Przekazywanie błędów > przycisk Dodaj lub przycisk Zmień
W tym punkcie menu wprowadza się dane użytkownika, który będzie powiadamiany 
o usterkach.

Powiadamianie poprzez sieć:

Powiadamianie za pośrednictwem poczty e-mail:

Powiadamianie za pomocą wiadomości SMS:

Powiadamianie poprzez plik wsadowy:

Usługa SMS Po kliknięciu przycisku otwiera się konfiguracja usługi SMS. 
Ustaw parametry wybierania, modemu, opcje wysyłania itd.

3 Zastosuj Zachowuje ustawienia.

Rodzaj przekazu Kliknij przycisk strzałki w dół i wybierz rodzaj przekazu Sieć (= net 
send).

Nazwa komputera/
Adres IP

Wprowadź nazwę komputera lub adres IP odbiorcy.
Wskazówka:
Nazwa komputera nie może zawierać znaków specjalnych. 
W komputerze odbiorcy musi być uruchomiona usługa Messenger.

OK Zachowuje ustawienia.

Rodzaj przekazu Naciśnij przycisk strzałki w dół i wybierz rodzaj przekazu E-mail.

Adres e-mail Wprowadź adres e-mail odbiorcy.

OK Zachowuje ustawienia.

Rodzaj przekazu Naciśnij przycisk strzałki w dół i wybierz rodzaj przekazu SMS.

Numer telefonu Wprowadź numer telefonu odbiorcy.

OK Zachowuje ustawienia.

Rodzaj przekazu Naciśnij przycisk strzałki w dół i wybierz rodzaj przekazu Plik 
wsadowy.

Plik wsadowy Wprowadź nazwę pliku lub kliknij znajdujący się obok przycisk 
i wybierz plik.

OK Zachowuje ustawienia.
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6.13 Konfiguracja opcji
Menu Opcje

W tym oknie można zmienić ustawienia dodatkowe, np. automatyczne zakończenie 
połączenia, Instant Playback, Sygnały dźwiękowe.

1 Wyłącz wszystkie 
widoki z więcej niż 9 
obrazami

W DiBos Explorer dezaktywuje wszystkie przyciski, które 
wyświetlają więcej niż 9 okien podglądu.

Wyłącz wszystkie 
widoki z więcej niż 4 
obrazami

W DiBos Explorer dezaktywuje wszystkie przyciski, które 
wyświetlają więcej niż 4 okna podglądu.

2 Dezaktywuj przycisk 
'Pełny obraz'

W DiBos Explorer dezaktywuje przycisk wyświetlania na 
pełnym ekranie. To ustawienie ma sens w przypadku ekranu 
dotykowego, ponieważ zależnie od modelu nie jest możliwy 
powrót do trybu pełnego ekranu.

3 Pomniejszane okno 
zastosowania DiBos

Można wybrać, czy interfejs użytkownika będzie mógł być 
pomniejszany. Ustawienia będą aktywne będą dopiero po 
ponownym uruchomieniu urządzenia DiBos.

4 Ukryj wirtualne 
czujniki

Nie są już wyświetlane wirtualne czujniki w interfejsie 
użytkownika.
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5 Czas cofania dla 
odtwarzania z 
opóźnieniem (Instant 
Playback)

Wprowadź wartość czasu. Można ustawić czas w zakresie od 
2 do 300 sekund.
Przy natychmiastowym odtwarzaniu (Instant Playback) 
zapisane obrazy wybranej kamery odtwarzane są 
z opóźnieniem w stosunku do obrazu na żywo. Widoczny jest 
obraz na żywo z kamery oraz obraz z tej kamery sprzed np. 30 
sekund. Odtwarzanie odbywa się w czasie rzeczywistym.

6 Jakość obrazu na żywo Ustala jakość obrazu na żywo.

Standard Przywraca standardowe ustawienia jakości obrazu na żywo.
Wskazówka:
Standardowe ustawienia obrazu na żywo
– Rozdzielczość CIF
– Poziom jakości 4

Zdefiniowana: Można wybrać jakość obrazu na żywo.

Poziomy jakości Otwiera okno dialogowe, w którym można przeglądać, 
zmieniać lub dodawać nowe poziomy jakości zapisu.

7 Automatyczne 
kończenie połączenia

Zadaniem tej funkcji jest automatyczne przerywanie po 
pewnym czasie lokalnych podglądów na żywo oraz wszystkich 
połączeń ISDN i sieciowych, które zostały samoczynnie 
nawiązane przez system monitoringu.

Czas do wyświetlenia 
okna ostrzegawczego

Wprowadź wartość czasu, po którym wyświetlone zostanie 
okno ostrzegawcze.
Wskazówka:
Okno ostrzegawcze umożliwia utrzymanie połączenia lub jego 
natychmiastowe przerwanie.

Czas do zakończenia 
połączenia w razie 
braku reakcji na 
ostrzeżenie

Wprowadź wartość czasu, po którym nastąpi przerwanie 
połączenia w razie braku reakcji na ostrzeżenie (wartość 0 
oznacza brak przerwania).

8 Przetwarzanie 
alarmów

Ustala sposób, w jaki wskazywane będą wchodzące alarmy 
w trybie na żywo oraz w trybie odtwarzania.

Automatycznie pokaż 
kamery z alarmem w 
trybie na żywo

W trybie na żywo kamery i urządzenia zdalne będące w stanie 
alarmu są widoczne na liście urządzeń. Automatycznie 
wyświetlane są obrazy podglądu.

dodatkowo w trybie 
odtwarzania

W razie alarmu w trybie odtwarzania następuje przełączenie 
na tryb na żywo. Kamery i urządzenia zdalne będące w stanie 
alarmu są widoczne na liście urządzeń. Automatycznie 
wyświetlane są obrazy podglądu.

Sygnał dźwiękowy 
nadejścia alarmu 
video:

Do przychodzących alarmów wideo można przypisać sygnały 
dźwiękowe (pliki .wav). Wprowadź ścieżkę dostępu do pliku 
lub kliknij Przeglądaj.

Przeglądaj Kliknij Przeglądaj i w otwartym oknie zaznacz plik .wav, który 
ma zostać przypisany do przychodzących alarmów wideo. 
Kliknij „Otwórz”, aby wybrać plik. 

Odtwórz Aby odsłuchać sygnał dźwiękowy, kliknij Odtwarzanie.

Stop Kończy odtwarzanie sygnału akustycznego.
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Automatyczny zapis 
alarmu

Powoduje automatyczny zapis wszystkich wchodzących 
alarmów w odbiorniku DiBos.
Wskazówka:
Automatyczny zapis alarmu jest wyświetlany w interfejsie 
użytkownika.

Ustawienia Kliknij Ustawienia i wprowadź szczegółowe dane dotyczące 
automatycznego zapisu alarmu.
Patrz również Punkt 6.13.3 Konfigurowanie automatycznego 
zapisu alarmu

9 SNMP Za pośrednictwem protokołu SNMP (Simple Network 
Management Protocol) DiBos przesyła do odbiorcy 
informacje dotyczące stanu kamer, przekaźników, wejść 
i bazy danych.
Patrz również Punkt 6.13.1 Lista MIB dla protokołu SNMP i 
Punkt 6.13.2 Zawiadomienie przez SNMP
Wskazówka:
Wysyłanie komunikatów za pośrednictwem przekaźników, 
wejść i bazy danych można włączyć lub wyłączyć. 
Komunikatów z kamer nie można wyłączyć.

Odbiorca 1: Adres IP lub nazwa komputera odbiorcy 1.

Odbiorca 2: Adres IP lub nazwa komputera odbiorcy 2.

SNMP GET Port: Numer portu, przez który można wywoływać stany wejść, 
przekaźników i kamer.

Komunikat dodatkowy: Wyświetla stany, które powodują wysłanie wiadomości 
SNMP. W celu aktywacji, należy zaznaczyć odpowiednie pole 
wyboru.

10 Zastosuj Zachowuje ustawienia.
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6.13.1 Lista MIB dla protokołu SNMP
Lista MIB (MIB = Management Information Base) wskazuje hierarchię identyfikatorów 
obiektów (OID = Object Identifier), które można użyć do jednoznacznego określenia 
poszczególnych obiektów.
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6.13.2 Zawiadomienie przez SNMP
Następujące zdarzenia prowadzą do wysłania zawiadomienia:
– Kamera nie wysyła sygnału wideo.
– Nie można utworzyć lub zapisać dziennika.
– Nie można uruchomić serwera bazy danych
– Stany dysku twardego: napęd X dezaktywowany, napęd X nie dezaktywowany.
– Dysk twardy pełny (chronione dane)
– Wewnętrzne błędy bazy danych.
– Obraz na żywo i obraz referencyjny są różne
– Obraz jest niewyraźny
– Obraz jest za ciemny
– Obraz jest za jasny
– Przekaźnik aktywowany
– Przekaźnik jest nieaktywny
– Usterka wewnętrzna lub usterka zewnętrznego dysku twardego (np. załączył się 

przekaźnik usterki, dysk twardy jest pełny)
– Wejścia zostały aktywowane (wszystkie wejścia DiBos)
– Wejścia zostały dezaktywowane (wszystkie wejścia)
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6.13.3 Konfigurowanie automatycznego zapisu alarmu
Menu Opcje > przycisk Ustawienia

W tym polu danych istnieje możliwość skonfigurowania automatycznego zapisu alarmu 
urządzenia zdalnego.

1 Folder docelowy:
Kliknij  i wybierz folder, w którym mają być 
zapisywane dane.

2 Uruchom zapis automatycznie Zaznacz pole wyboru, aby automatycznie zapisywać 
dane w przypadku uaktywnienia wejścia alarmowego.

3 Kontroluj ilość danych w 
folderze docelowym

Zaznacz pole wyboru, aby kontrolować ilość 
zapisywanych danych.

4 Ostrzeżenie powyżej [MB]: Podaj wartość określającą maksymalną ilość danych 
w folderze docelowym. Przy przekroczeniu tej 
wartości wyświetlone zostanie ostrzeżenie.

5 Kontroluj ilość wolnego 
miejsca na dysku docelowym

Zaznacz pole wyboru, aby kontrolować ilość wolnego 
miejsca na dysku docelowym.

6 Ostrzeżenie poniżej [MB]: Podaj wartość określającą minimalną ilość wolnego 
miejsca. W razie jej przekroczenia zostanie 
wyświetlony odpowiedni komunikat.

7 Skasuj stare dane Zaznacz pole wyboru, aby usuwać dane.

8 Starsze niż [dni]: Wprowadź liczbę dni, po której nastąpi automatyczne 
usunięcie danych.
Przykład: „3” oznacza, że automatycznie zostaną 
usunięte wszystkie dane starsze niż 3 dni.

9 OK Zachowuje ustawienia.
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6.14 Konfiguracja dostępu do przeglądarki i ustawienia sieciowe
Men Bezpieczeństwo i sieć

W tym oknie dialogowym można zmienić ustawienia zabezpieczeń, takie jak np. dostęp do 
przeglądarki, czy też szyfrowanie połączeń sieciowych.

1 System monitoringu 
może zostać zamknięty 
ze wszystkich 
poziomów uprawnień

Zaznacz pole wyboru, jeśli wszyscy użytkownicy mają uzyskać 
prawo do zamykania systemu monitoringu.
Wskazówka: W ustawieniu standardowym system 
monitoringu może zamknąć tylko administrator.

2 Dostęp do 
przeglądarki

Przy dostępie do przeglądarki przez sieć.

Pozwól na dostęp bez 
logowania

Zaznacz pole wyboru, aby umożliwić dostęp do systemu przez 
przeglądarkę (bez logowania).
Wskazówka:
Funkcja nie jest możliwa dla standardowego logowania, lecz 
dla utworzonego przez siebie logowania http.

Używane konto 
użytkownika:

Z pola listy wybierz użytkownika, którego poziom uprawnień 
ma być używany w przypadku takiego dostępu.

3 Ustawienia sieci

Adapter sieciowy: W polu listy kliknij strzałkę w dół i wybierz adapter sieciowy 
(kartę sieciową).

Panel sterowania W systemie Windows XP otwiera aplet Połączenia sieciowe w 
Panelu sterowania.
Wskazówka:
Można tu skonfigurować własny adres IP i zmienić ustawienia 
zapory systemu Windows.
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W rejestratorze DiBos preinstalowana jest aplikacja sieciowa umożliwiająca dostęp przez 
przeglądarkę. Standardowo jest ona aktywna. Aby uniemożliwić dostęp przez protokół HTTP, 
należy dezaktywować usługę World Wide Web Publishing Service.

Aktywacja/dezaktywacja aplikacji sieciowej:
Do wykonania poniższych czynności wymagane są prawa administratora.
1. Zaloguj się w systemie operacyjnym jako administrator.
2. Wybierz Start > Panel sterowania.
3. Dwukrotnie kliknij ikonę Narzędzia administracyjne.
4. Dwukrotnie kliknij ikonę Internetowe usługi informacyjne.
5. Otwórz strukturę drzewa Internetowych usług informacyjnych aż do odnalezienia 

pozycji Domyślna witryna sieci Web.
6. Zaznacz pozycję Domyślna witryna sieci Web.
7. Uruchom lub zatrzymaj usługę. Kliknij w tym celu odpowiedni przycisk.

4 Szybkość przekazu

Ogranicz szybkość 
przekazu

Zaznacz pole wyboru, aby ograniczyć prędkość przekazu.

Szybkość wysyłki: Wybierz szybkość wysyłki dla połączeń DiBos-DiBos 
i przeglądarki.

Szybkość odbioru: Wybierz szybkość odbioru.

5 Tunelowanie UDP (dla 
urządzeń za zaporą 
firewall)

Umożliwia połączenie sieciowe między komputerami DiBos 
poprzez pojedynczy port.

Aktywuj tunelowanie 
UDP

Zaznacz pole wyboru, jeśli połączenia pomiędzy komputerami 
DiBos mają odbywać się przy użyciu stałego portu.

Numer portu: Wprowadź numer portu, który nie jest jeszcze używany 
w sieci. Numer portu musi być identyczny w rejestratorze 
DiBos i w odbiorniku DiBos.
Wskazówka:
Port ten musi być udostępniony w sieci. Zapora firewall 
systemu operacyjnego Windows nie może być wówczas 
aktywna.

Włącz szyfrowanie 
przekazu

Zaznacz pole wyboru, jeśli przekazywane dane mają być 
szyfrowane. 

Rekord tajny: Podaj rekord tajny o długości co najmniej 10 znaków. Rekord 
tajny musi być taki sam na obu komputerach.

6 Zastosuj Zachowuje ustawienia.



DiBos/DiBos Micro  Standardowa konfiguracja | pl 123

Bosch Sicherheitssysteme GmbH Instrukcja instalacyjna F.01U.524.619 | V7 | 2009.09

6.15 Administracja i klucz
Menu Administracja i klucz

To okno dialogowe umożliwia:
– ładowanie i zapis danych konfiguracyjnych,
– ładowanie zbioru dni świątecznych,
– uruchamianie Asystenta konfiguracji,
– ustawienie języka,
– aktywowanie pakietów licencji,
– ładowanie i usuwanie pliku rozszerzeń klucza sprzętowego,
– przegląd dopuszczalnych cech wydajności,
– numer serii i numer zlecenia klucza sprzętowego,
– stan udostępniania klucza sprzętowego i pliku rozszerzeń klucza sprzętowego

1 Dane konfiguracyjne

Załaduj Można załadować nową konfigurację. Nowe ustawienia 
zastępują dotychczasowe.

Zapisz Konfiguracja może zostać zapisana na dysku sieciowym lub 
innym nośniku danych.
Wskazówka:
Ze względów bezpieczeństwa należy zawsze zapisywać 
konfigurację na zewnętrznym nośniku.

2 Zbiór dni świątecznych Można tu dostosować dni świąteczne programu czasowego 
dla poszczególnych państw. Należy tego dokonać w pliku 
Holidays.xml.
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Załaduj Kliknij przycisk i gdy pojawi się komunikat ostrzegawczy, 
kliknij OK, jeśli dotychczasowy plik ma zostać zastąpiony lub 
Anuluj, aby dostosować ten plik.

3 Asystent konfiguracji

Uruchom Naciśnij przycisk, aby uruchomić Asystenta konfiguracji.
Uwaga:
Standardowa konfiguracja zastępowana jest ostatnio 
zapisanymi wartościami asystenta konfiguracji. Podczas 
zastępowania mogą zostać utracone wcześniej 
skonfigurowane ustawienia (np. ustawienia zapisu, kamery 
IP). Zastosowanie asystenta konfiguracji zalecane jest tylko w 
przypadku nowej instalacji.

4 Język Kliknij strzałkę i wybierz język systemu operacyjnego 
i oprogramowania systemu DiBos.
Wskazówka:
W przypadku zmiany języka wymagane jest ponowne 
uruchomienie systemu.

Region Kliknij strzałkę i dokonaj wyboru.

Układ klawiatury Kliknij strzałkę i wybierz układ podłączonej klawiatury.

5 Licencjonowanie Do aktywacji oprogramowania potrzebny jest klucz aktywacji 
licencji. Urządzenia dostarczone z kluczem sprzętowym 
potrzebują do aktywacji także klucza sprzętowego.
Wskazówka:
– Skonfigurowane fabrycznie rejestratory DiBos są już 

aktywowane. W przypadku urządzeń 19-calowych klucz 
aktywacji licencji jest naklejony pod klapką przednią. W 
urządzeniach DiBos Micro klucz aktywacji licencji 
znajduje się na lewym boku obudowy.

– Odbiornik DiBos, rejestrator IP DiBos oraz rozszerzenia 
systemu DiBos są dostarczane z certyfikatem 
autoryzacji, w którym podany jest numer autoryzacji. 
Urządzenia te muszą zostać aktywowane po 
zainstalowaniu oprogramowania za pomocą klucza 
aktywacji licencji. Jak otrzymać klucz aktywacji licencji – 
patrz Punkt 6.15.1 Aktywacja licencji.

– W urządzeniach wyposażonych w klucz (sprzętowy), 
trzeba nadal zeń korzystać. Dotyczy to również pliku 
rozszerzeń klucza. Zamówione w późniejszym czasie 
opcje muszą jednak zostać uaktywnione za pomocą 
klucza aktywacji licencji.

Pakiety licencji do 
uaktywnienia

Wyświetla pakiety licencji, które mogą zostać uaktywnione za 
pomocą klucza aktywacji licencji.

Licencja Kliknij strzałkę i wybierz pakiet licencji, który chcesz 
aktywować.

Aktywacja Kliknij ten przycisk, aby aktywować wybrany pakiet licencji. 
Otworzy się okno dialogowe, w którym należy wprowadzić 
klucz aktywacji licencji.
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Aktywne pakiety Wyświetla aktywne pakiety licencji.

6 Klucz To pole jest aktywne tylko w tych urządzeniach, które są 
aktywowane za pomocą klucza sprzętowego. W tym polu 
wyświetla się numer serii i numer zlecenia klucza 
sprzętowego oraz ewentualnie dostępny plik rozszerzeń 
klucza.

Plik rozszerzeń klucza 
sprzętowego

Plik rozszerzeń klucza sprzętowego zawiera nabyte 
w międzyczasie cechy wydajności. Aby aktywować te cechy, 
należy załadować plik. Plik rozszerzeń odnosi się zawsze do 
konkretnego klucza sprzętowego.

Załaduj nowy plik... Kliknij przycisk, aby wczytać plik rozszerzeń klucza. 
Dotychczasowy plik zostanie zastąpiony.
Wskazówka:
Zachowaj kopię pliku rozszerzeń klucza, aby w razie potrzeby 
móc go ponownie załadować po przywróceniu systemu (za 
pomocą płyty Recovery-DVD).

Usuń Kliknij przycisk, aby usunąć dostępny plik rozszerzeń klucza.

7 Dopuszczalne cechy 
wydajności

To pole zawiera spis cech wydajności (opcji), które zostały 
uaktywnione za pomocą klucza sprzętowego, pliku rozszerzeń 
klucza lub klucza aktywacji licencji.

8 Zastosuj Zachowuje ustawienia.
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6.15.1 Aktywacja licencji
Menu Administracja i klucz > wybierz licencję > przycisk Aktywacja...

W tym polu można wprowadzić klucz aktywacji licencji w celu uaktywnienia danego pakietu 
licencji.
Podczas aktywacji należy zwrócić uwagę na to, że zachodzą dwie możliwości:

Posiadasz już klucz aktywacji licencji, ale musisz ponownie zainstalować pakiet licencji:
1. Wprowadź klucz w polu Klucz aktywacji licencji. W przypadku urządzeń 19-calowych 

klucz aktywacji licencji jest naklejony pod klapką przednią. W urządzeniach DiBos Micro 
klucz aktywacji licencji znajduje się na lewym boku obudowy.

2. Kliknij przycisk Aktywacja. Pakiet licencji zostanie aktywowany.

Posiadasz numer autoryzacji i potrzebujesz klucza aktywacji licencji:
1. Zanotuj sygnaturę komputera, albo skopiuj sygnaturę i wklej ją do pliku tekstowego.
2. W komputerze z dostępem do Internetu wprowadź w przeglądarce następujący adres 

URL: 
https://activation.boschsecurity.com

Otworzy się okno Bosch License Manager.

Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby otrzymać klucz aktywacji licencji. Zanotuj klucz 
aktywacji licencji, albo skopiuj klucz i wklej go do pliku tekstowego. Na certyfikacie 
autoryzacji przewidziano pole do zapisania klucza aktywacji licencji – pod naklejką z 
numerem autoryzacji. Znajduje się tam również pole na sygnaturę komputera. Wpisz klucz 
aktywacji licencji oraz sygnaturę komputera w pola przygotowane na certyfikacie 
autoryzacji.

3. Korzystając z programu konfiguracyjnego DiBos, w polu Aktywacja licencji wprowadź 
klucz aktywacji licencji podany w oknie Bosch Licence Manager i kliknij przycisk 
Aktywacja. Pakiet licencji zostanie aktywowany.
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7 Konfiguracja zdalna
Urządzenie zdalne można skonfigurować zdalnie za pomocą aplikacji DiBos, jeśli dane 
urządzenie zdalne znajduje się na liście urządzeń lokalnego systemu DiBos.
W przeciwieństwie do standardowej konfiguracji podczas zdalnej konfiguracji występują 
następujące ograniczenia:
– Nie jest możliwa konfiguracja analogowych kamer i wejść audio.
– Nie jest możliwa konfiguracja menu Napędy, Bezpieczeństwo i sieć oraz Administracja i 

klucz.
– W menu Okresowa archiwizacja nie można zdefiniować żadnych napędów sieciowych. 

Można wybrać ścieżkę docelową.
– W menu Opcje nie można skonfigurować przetwarzania alarmów.
– Na stronie konfiguracji urządzeń BVIP nie jest możliwy podgląd obrazu na żywo.

UWAGA! 
Upewnij się, czy w tym samym czasie nie jest zdalnie konfigurowane urządzenie DiBos, gdy 
otwarta jest lokalna konfiguracja. Może to spowodować utratę danych.
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8 Administracja systemem Windows XP

8.1 Logowanie jako użytkownik systemu Windows® XP
Postępuj zgodnie z poniższymi wskazówkami, aby zalogować się jako użytkownik systemu 
monitoringu w systemie Windows® XP:
1. W systemie Windows® XP wybierz polecenie Start -> Wyloguj. Wyświetlone zostanie 

okno wylogowania z systemu Windows.
2. System automatycznie loguje się jako standardowy użytkownik DiBos i uruchamia 

oprogramowanie DiBos.

8.2 Logowanie jako administrator systemu Windows® XP

Postępuj zgodnie z poniższymi wskazówkami, aby zalogować się jako administrator Windows® 
XP lub aby przełączyć się z poziomu administracji systemu DiBos na poziom administracji 
systemu Windows® XP.
1. Zamknij system monitoringu. W tym celu z paska menu wybierz polecenie System -> 

Zakończ.
2. W systemie Windows® XP wybierz polecenie Start -> Wyloguj. Wyświetlone zostanie 

okno wylogowania z systemu Windows.
3. Naciśnij przycisk Shift i kliknij Wyloguj. Przycisk Shift trzymaj wciśnięty tak długo, aż 

pojawi się ekran logowania systemu Windows. 
4. Zaloguj się do systemu, używając nazwy Administrator.

W momencie dostawy hasło brzmi 1357. Ze względów bezpieczeństwa należy zmienić 
hasło po zakończeniu instalacji.

8.3 Zmiana hasła administratora

Postępuj zgodnie z poniższymi wskazówkami, aby zmienić hasło:
1. Zaloguj się jako administrator Windows® XP (patrz Punkt 8.2 Logowanie jako administrator 

systemu Windows® XP).
2. Naciśnij CTRL+ALT+DEL. Pojawi się okno dialogowe Zabezpieczenia systemu Windows.
3. Kliknij przycisk Zmień hasło. Pojawi się okno Zmiana hasła.
4. W odpowiednie pola wprowadź stare i nowe hasło i jeszcze raz nowe hasło w celu 

potwierdzenia.
5. Kliknij przycisk OK.

UWAGA! 
Automatyczne uruchomienie, np. po awarii zasilania, następuje w rejestratorze DiBos tylko dla 
standardowego użytkownika DiBos.

Poniższe czynności mogą być wykonywane wyłącznie przez autoryzowany personel!

UWAGA! 
W momencie dostawy hasło brzmi 1357. Ze względów bezpieczeństwa należy zmienić hasło 
po zakończeniu instalacji (patrz Punkt 8.3 Zmiana hasła administratora).

Poniższe czynności mogą być wykonywane wyłącznie przez autoryzowany personel!
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9 Połączenia

9.1 Połączenie sieciowe przez protokół DSL

Podłączenie jest opisane na podstawie poniższego przykładu:

Połączenie sieciowe między Rejestratorem DiBos a Odbiornikiem DiBos przez protokół DSL

Rejestrator DiBos
W konfiguracji Rejestratora DiBos:
1. W Konfiguracji wybierz menu Urządzenia zdalne.
2. Kliknij Nowy i wprowadź nazwę urządzenia zdalnego (Odbiornik DiBos).
3. Wprowadź adres publiczny (adres internetowy) routera urządzenia zdalnego (Odbiornik 

DiBos), np. 193.252.10.5.
4. W razie potrzeby zaznacz opcję Wąskie pasmo (tryb Live).
5. Kliknij przycisk OK.
6. W Konfiguracji wybierz menu Bezpieczeństwo i sieć.
7. Zaznacz opcję Aktywuj tunelowanie UDP.
8. W polu Numer portu wprowadź dowolny numer (np. 1750).

Wskazówka:

Za pomocą polecenia netstat -a sprawdź, czy port nie jest zajęty.

9. Kliknij przycisk OK.

Poniższe czynności mogą być wykonywane wyłącznie przez autoryzowany personel!

1 Rejestrator DiBos 4 Odbiornik DiBos

Nazwa komputera: DiBos1 Nazwa komputera: Receiver1

Adres IP Rejestratora 
DiBos:

192.168.1.10 Adres IP Odbiornika 
DiBos:

192.168.0.2

Maska podsieci: 255.255.255.0 Maska podsieci: 255.255.255.0

2 Port UDP: 1750 5 Port UDP: 1750

3 Router DSL 6 Router DSL

Brama:
(Adres internetowy 
routera w sieci LAN)

192.168.1.1 Brama:
(Adres internetowy 
routera w sieci LAN)

192.168.0.254

Adres publiczny (adres 
internetowy) routera:

193.251.9.31 Adres publiczny (adres 
internetowy) routera:

193.252.10.5
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Mapowanie adresów IP i nazw komputerów:
1. Otwórz program Notatnik.
2. Wprowadź adres publiczny (adres internetowy) routera urządzenia zdalnego i nazwę 

komputera urządzenia zdalnego (Odbiornik DiBos). Adres i nazwa komputera muszą 
zostać oddzielone co najmniej jednym znakiem spacji lub tabulatora.

3. Zapisz plik pod nazwą lmhosts w folderze C:\WINDOWS\system32\drivers\.
4. W Eksploratorze Windows usuń rozszerzenie pliku .txt. Plik nie może mieć rozszerzenia.
5. Uruchom ponownie komputer.
W konfiguracji routera:
1. Użyj standardowej konfiguracji dostawcy usług internetowych.
2. Włącz zaporę firewall routera.
3. Włącz przekierowanie portów, a następnie ustaw przekierowanie portu UDP 

skonfigurowanego w DiBos (np. 1750) na adres IP Rejestratora DiBos (np. 192.168.1.10). 
Użyj w tym celu dokumentacji producenta routera.

Odbiornik DiBos
W konfiguracji Odbiornika DiBos:
1. W Konfiguracji wybierz menu Urządzenia zdalne.
2. Kliknij Nowy i wprowadź nazwę urządzenia zdalnego (Rejestrator DiBos).
3. Wprowadź adres publiczny (adres internetowy) routera urządzenia zdalnego (Rejestrator 

DiBos), np. 193.251.9.31.
4. W razie potrzeby zaznacz opcję Wąskie pasmo (tryb Live).
5. Kliknij przycisk OK.
6. W Konfiguracji wybierz menu Bezpieczeństwo i sieć.
7. Zaznacz opcję Aktywuj tunelowanie UDP.
8. W polu Numer portu podaj numer portu ustawiony w Rejestratorze DiBos (np. 1750).

Wskazówka:

Za pomocą polecenia netstat -a sprawdź, czy port nie jest zajęty.

9. Kliknij przycisk OK.
Mapowanie adresów IP i nazw komputerów:
1. Otwórz program Notatnik.
2. Wprowadź adres publiczny (adres internetowy) routera urządzenia zdalnego i nazwę 

komputera urządzenia zdalnego (Rejestrator DiBos). Adres i nazwa komputera muszą 
zostać oddzielone co najmniej jednym znakiem spacji lub tabulatora.

3. Zapisz plik pod nazwą lmhosts w folderze C:\WINDOWS\system32\drivers\.
4. W Eksploratorze Windows usuń rozszerzenie pliku .txt. Plik nie może mieć rozszerzenia.
5. Uruchom ponownie komputer.

UWAGA! 
Router DSL i Rejestrator DiBos muszą znajdować się w tej samej sieci.
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W konfiguracji routera:
1. Użyj standardowej konfiguracji dostawcy usług internetowych.
2. Włącz zaporę firewall routera.
3. Włącz przekierowanie portów, a następnie ustaw przekierowanie portu UDP 

skonfigurowanego w DiBos (np. 1750) na adres IP Rejestratora DiBos (192.168.0.2). Użyj 
w tym celu dokumentacji producenta routera.

W przypadku większej ilości Rejestratorów DiBos podłączonych do routera DSL

UWAGA! 
Router DSL i Odbiornik DiBos muszą znajdować się w tej samej sieci.

UWAGA! 
Jeśli do routera DSL podłączona jest większa ilość Rejestratorów DiBos zaleca się 
zastosowanie sieci VPN (Wirtualna Sieć Prywatna). Bliższych informacji dotyczących ustawień 
VPN można uzyskać od firmy Bosch Sicherheitssysteme.
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9.2 Podłączenie kontrolera ISDN

Połączenie ISDN nawiązywane jest za pośrednictwem dołączonego przewodu z adapterem 
(z wtyczką RJ-45) na gnieździe S0 komputera.

Aby zainstalować kartę ISDN, komputer musi być podłączony do sieci ISDN, a karta musi być 
podłączona do komputera.
Warunkiem przekazywania danych jest obsługa przez łącze protokołu EURO ISDN (DSS1). 
W przypadku łączy S0 podrzędnych urządzeń sieci konieczne może być uprzednie 

udostępnienie protokołu w tych urządzeniach. Tak samo należy udostępnić obsługę danych 
w kierunku przychodzącym i wychodzącym. Fabrycznie system monitoringu dostarczany jest 
z obsługą EURO ISDN.
Gniazdo ISDN TAE 8 na interfejsie S0 systemu monitoringu (gniazdo 9-bieg. Sub-D) 

Gniazdo ISDN IAE (RJ 45) na interfejsie S0 systemu monitoringu (gniazdo 9-bieg.-Sub-D) 

Poniższe czynności mogą być wykonywane wyłącznie przez autoryzowany personel!

UWAGA! 
Używać można wyłącznie kart typu Fritz! Card PCI V2.0.

1 System monitoringu 5 Dołączony przewód z adapterem

2 Kontroler ISDN (nadajnik lub 
odbiornik) 

6 Wtyk RJ-45

3 Gniazdo karty adaptera ISDN 7 wymagane tylko w przypadku wtyczki 
TAE (nie ujęte w dostawie)

4 Rdzeń ferrytowy 8 Połączenie ISDN

Gniazdo Sub-D Wtyczka TAE 8 Funkcja

1-

2 - SR1- - 4 (b1) Przewód nadawczy

3 - SR2+ - 3 (a1) Przewód nadawczy

4 - SX1- - 6 (a2) Przewód odbiorczy

5 - SX2- - 5 (b2) Przewód odbiorczy

Gniazdo Sub-D Wtyczka IAE 8 Funkcja

1-

2 - SR1- - 5 (b1) Przewód nadawczy

3 - SR2+ - 4 (a1) Przewód nadawczy

4 - SX1- - 3 (a2) Przewód odbiorczy

5 - SX2- - 6 (b2) Przewód odbiorczy

1

5

2

6
3 7

4 8
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9.3 Podłączanie karty VSCom 200 H (rozszerzenie interfejsu)

W przypadku dołączenia karty rozszerzenia interfejsu należy wykonać poniższe czynności 
instalacyjne.
1. Wyłącz komputer i umieść kartę rozszerzenia interfejsu w odpowiednim gnieździe. 
2. Uruchom komputer ponownie. 
3. Zaloguj się jako administrator. 
4. System automatycznie rozpozna kartę rozszerzenia interfejsu. 

9.4 Podłączanie zewnętrznych dysków twardych 
Aby podłączyć zewnętrzny dysk twardy, wymagany jest kontroler SCSI. Informacje dotyczące 
rodzaju i ilości dysków możliwych do podłączenia znajdują się w cenniku.
Zewnętrzne dyski twarde należy włączać przed uruchomieniem komputera. 

9.5 Podłączanie wskaźnika zakłóceń
Wskaźnik zakłóceń podłączany jest do wyjścia przekaźnika. Należy go aktywować 
w konfiguracji (patrz Punkt 6.5.2 Konfiguracja wyjść przekaźników).
Wskaźnik zakłóceń sygnalizuje następujące zdarzenia: 
– Kamera nie wysyła sygnału wideo.
– Nie można utworzyć lub zapisać dziennika.
– Serwer bazy danych nie może zapisać obrazów.
– Nie można uruchomić serwera bazy danych
– Stany dysku twardego: napęd X dezaktywowany, napęd X nie dezaktywowany.
– Dysk twardy pełny (chronione dane obrazów)
– Wewnętrzne błędy bazy danych.
– Nie można uruchomić urządzenia.
– Karta grabbera nie działa.
– Błąd okresowej archiwizacji
– Porównanie z obrazem referencyjnym nie powiodło się

Poniższe czynności mogą być wykonywane wyłącznie przez autoryzowany personel!

UWAGA! 
Używać można wyłącznie kart typu VSCom 200 H PCI.

UWAGA! 
Jako kontrolera SCSI można używać wyłącznie kart typu LSI Logic 320 MB Ultra Wide 68 PIN 
HD SYM 21320.

UWAGA! 
Kabla SCSI nie należy układać w pobliżu przewodów elektrycznych. Ma to wpływ na szybkość 
przekazu i może spowodować przerwanie połączenia.
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9.6 Podłączenie bankomatu (szeregowe)
Do systemu monitoringu przez procesor interfejsu można podłączyć maks. 4 bankomaty ATM 
obsługiwane przez klienta lub 3 bankomaty obsługiwane przez klienta i 1 system kontroli 
dostępu. 
Istnieją następujące warianty podłączenia ATM: 

Wariant 1: 
Bankomaty ATM obsługiwane przez klienta nie są umieszczone daleko od systemu 
monitoringu. System monitoringu i procesor interfejsu, jak również procesor interfejsu i ATM 
można połączyć ze sobą w taki sposób, żeby odległość między nimi wynosiła mniej niż 15 m.
Możliwe rozwiązanie: 
Podłączenia poszczególnych ATM wykonane są bezpośrednio do procesora interfejsu i są 
dostosowane do ATM. Odległość między systemem monitoringu a procesorem interfejsu 
i między procesorem interfejsu a ATM wynosi maks. 15 m.
Zasada podłączania:

Szczegóły podłączania:

1 System monitoringu 3 Procesor interfejsu

2 maks. 15 m 4 ATM1 – ATM4

1 System monitoringu 4 Procesor interfejsu 

2 COM x 5 ATM1 – ATM4 

3 Przewód łączący 9–bieg. 

1
2

3

2

4

E4E3 PCE2E1

5

3 4

1

2
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Wariant 2: 
Bankomaty ATM obsługiwane przez klienta są umieszczone w większej odległości od systemu 
monitoringu. Systemu monitoringu i procesora interfejsu, jak również procesora interfejsu 
i ATM nie można połączyć ze sobą w taki sposób, żeby odległość między nimi wynosiła mniej 
niż 15 m. Jednak ATM stoją tak blisko siebie, że można połączyć je z procesorem interfejsu 
w taki sposób, aby odległość między procesorem interfejsu a każdym ATM wynosiła mniej niż 
15 m. 
Możliwe rozwiązanie:
Podłączenia poszczególnych ATM wykonane są bezpośrednio do procesora interfejsu i są 
dostosowane do ATM. Do zwiększenia zasięgu wymagane są dwa urządzenia OVS między 
systemem monitoringu a procesorem interfejsu. 
Zasada podłączania:

Szczegóły podłączania: 

1 System monitoringu 4 maks. 1000 m

2 maks. 15 m 5 Procesor interfejsu

3 OVS 6 ATM1 – ATM4 

1 System monitoringu 6 maks. 1000 m

2 COM x 7 OVS 2
BR1 i BR2: Położenie 2/3
ST3: Pin 2 = łącze odbiorcze, Pin 3 = 
łącze nadawcze

3 9–bieg. 8 Procesor interfejsu

4 Przewód łączący 9–bieg., Nr rzeczowy 
4.998.079.686 (połączenie 1:1)

9 do ATM1 – ATM4

5 OVS 1
BR1 i BR2: Położenie 1/2
ST3: Pin 2 = łącze nadawcze, Pin 3 = 
łącze odbiorcze

1 5
2

3
4 2

2

3 6

V24
(ST3)

OPTO

1

5

9

6

OPTO

9

6

1

5

V24
(ST3)

E4E3 PCE2E1

1 5

9

2

6

3

7

4
8

3

4

UWAGA! 
Przełączenie mostków BR1 i BR2 w OVS umożliwia zamianę łącza nadawczego i odbiorczego.
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Wariant 3:
Bankomaty ATM obsługiwane przez klienta są umieszczone w większej odległości od systemu 
monitoringu. Systemu monitoringu i procesora interfejsu, jak również procesora interfejsu 
i ATM nie można połączyć ze sobą w taki sposób, żeby odległość między nimi wynosiła mniej 
niż 15 m. Poszczególne ATM nie stoją tak blisko siebie, żeby można było połączyć je 
z procesorem interfejsu w taki sposób, aby odległość między procesorem interfejsu a każdym 
ATM wynosiła mniej niż 15 m.
Możliwe rozwiązanie:
Procesor interfejsu podłączony jest bezpośrednio do systemu monitoringu. Do zwiększenia 
zasięgu wymagane są po dwa urządzenia OVS między procesorem interfejsu a ATM.
Zasada podłączania:

Szczegóły podłączania:

1 System monitoringu 4 OVS

2 maks. 15 m 5 maks. 1000 m

3 Procesor interfejsu 6 KBA1-KBA4

1 Procesor interfejsu 7 OVS 1
BR1: Położenie 1/2
BR2: Położenie 1/2
ST3: Pin 2 = łącze nadawcze, Pin 3 = 
łącze odbiorcze

2 Przewód łączący z systemem 
monitoringu (COM x)

8 Zasięg maks. 1000 m

3 jak ATM1 9 OVS 2 (Ustawienie mostka zgodnie 
z ATM)

4 do KBA2 - KBA4 10 Połączenie kablowe lub adapter 
specyficzne dla ATM

1

5

5

2
3

4

4

2

2

4

4

2

2

6

V24
(ST3)

OPTO

1

5

9

6

OPTO

9

6

1

5

V24
(ST3)

E4E3 PCE2E1

1
5

9

2

6

10

3

7

11

4

8

6
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5 Przewód łączący 9–bieg., Nr rzeczowy 
4.998.079.686 (połączenie 1:1) 

11 ATM1

6 9–bieg.

UWAGA! 
Przełączenie mostków BR1 i BR2 w OVS umożliwia zamianę łącza nadawczego i odbiorczego. 
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9.7 Podłączanie czytnika kart MINITER RS 485 
Czytnik kart MINITER RS 485 podłącza się do portu szeregowego. W szeregu można podłączyć 
maksymalnie cztery czytniki kart.
Możliwa jest jednoczesna praca czytnika kart LS23M oraz MINITER RS 485 na tej samej szynie 
szeregowej. Należy przy tym zwrócić uwagę, aby czytnik kart LS23M był zainstalowany jako 
ostatni element szyny. 

Dalsze informacje dotyczące funkcji sprzęgacza znajdują się w opisie modelu W&T 
Interface 86000. 

1 System monitoringu 5 RS232

2 COM x 6 Czytnik kart 1 (MINITER RS 485) 
(4.998.098.769 / 4.998.098.767)

3 Przewód łączący 9-bieg. – 25-bieg. 7 na żyłę 2 x 0,6 mm

4 Sprzęgacz W&T 86000 
(4.998.053.926)

8 Czytnik kart 4 (LS23M), J2 
podłączony

10

22

11

23

19

21

13

25

14

4

5

4

5

1

52

6

3

7

4

8

UWAGA! 
– Odległość między sprzęgaczem a ostatnim czytnikiem kart może wynosić maks. 1000 m 

(przewód instalacyjny J-Y(St) Y 2 x 2 x 0,6 mm).
– Należy zwrócić uwagę na prawidłowe uziemienie czytnika kart !
– Ekranowanie może być przyłożone wyłącznie jednostronnie. 
– Czytniki kart można łączyć ze sobą tylko przy użyciu listew wtykowych czytnika.
– Jeżeli ostatni na szynie RS 485 jest czytnik kart MINITER, do zamknięcia szyny RS 485 

zawsze wymagany jest opornik obciążenia o wartości 250 om (opornik objęty zakresem 
dostawy).

– W przypadku montażu podtynkowego: Na tylnej części obudowy należy obciąć kąt, 
w który uderza karta kredytowa. Tylko wówczas dane karty kredytowej mogą być 
prawidłowo odczytane.
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Złącza MINITER RS 485

Konfiguracja czytnika kart MINITER RS 485
Konfiguracja odbywa się za pośrednictwem oprogramowania MINITER RS 485. Może ono 
zostać zainstalowane na przenośnym komputerze serwisowym lub w systemie monitoringu. 
Podczas konfiguracji należy postępować zgodnie z poniższymi wskazówkami: 
1. Uruchom oprogramowanie konfiguracyjne i wybierz tryb RS485. 
2. W punkcie menu Interfejs wybierz port COM, do którego podłączony jest czytnik kart. 

Jeżeli pierwszej konfiguracji wymaga większa ilość czytników kart MINITER RS 485, na jej 
czas podłączony może być tylko jeden czytnik, ponieważ wszystkie czytniki są fabrycznie 
dostarczane z identycznym adresem szyny. 

3. Przejdź do menu MINITER > Odczyt/identyfikacja Miniter i kliknij przycisk Identyfikacja 
wszystkich adresów. Wyświetlany jest Adres: 48 i Protokół: Bosch.

4. Wybierz czytnik kart z numerem 48 i zatwierdź wybór, klikając OK.
5. Kliknij przycisk Odczyt Miniter, a następnie wprowadź Hasło: 991357. Potwierdź, 

klikając OK.
6. Adresy czytników kart należy przydzielić w następujący sposób. 

Czytnik kart nr 1 = adres 48 

Czytnik kart nr 2 = adres 49 

Czytnik kart nr 3 = adres 50 

Czytnik kart nr 4 = adres 51 

Do poprawnego działania pozostałe parametry należy ustawić w następujący sposób: 

– Czas otwarcia drzwi: opcjonalnie 
– Otwieracz drzwi z brzęczykiem: opcjonalnie 
– Dźwięk modulowany otwieracza drzwi: opcjonalnie 
– Moduł nadzorczy: nie 
– Hasło: 991357 
– Komunikat karty chipowej: nie 
– Wyślij znak początkowy: nie 
– Dane na wyświetlaczu: nie 
– Analizuj ścieżkę 2: tak 
– Analizuj ścieżkę 3 lub 1: tak 
– Otwieranie w razie usterki: nie 
– Protokół: Bosch 
– Lista blokad: opcjonalnie 
– Długość rekordu ścieżki 2: 18 (dla kart kredytowych) 
– Długość rekordu ścieżki 3/1: 26 (dla kart EC) 

1 Przełącznik sabotażowy

2 Wejście 0 V DC, GND (PIN 1)

3 Masa otwieracza drzwi Wyjście (PIN 2)

4 Kontakt spoczynkowy/kontakt roboczy otwieracza 
drzwi Wyjście (PIN 3)

5 Sygnał RS 485- (PIN 4)

6 Sygnał RS 485+ (PIN 5)

7 Wejście + 12 V DC (PIN 6

8 Bezpiecznik

1

5

2

6

3

7

4

8
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7. Dla kart kredytowych (ścieżka 2) i kart EC (ścieżka 3) należy ustawić osobne ustawienia, 
aby umożliwić dostęp do holu w razie przerwania połączenia systemu monitoringu 
z urządzeniem Miniter (patrz instrukcja obsługi Miniter RS 485). W czasie pracy system 
monitoringu na bieżąco ustala upoważnienia wstępu. 

8. Zapisz plik, korzystając z menu Plik -> Zapisz jako, pod nazwą DiBos_Czytnik_x (x = 1 .. 
4).

9. Wybierz polecenie Plik -> Zakończ.
10. Wybierz polecenie MINITER -> Opisz Miniter, zaznacz i otwórz plik DiBos_Czytnik_x. 

Wyświetlany jest nowy i bieżący adres czytnika kart. 
11. Potwierdź adres, klikając na OK. 
12. Kliknij przycisk Zapisz dane Miniter i potwierdź, używając starego hasła.  

W przypadku skutecznego zaprogramowania pojawi się potwierdzenie systemu. 
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9.8 Podłączanie odbiornika radiowego sygnału czasu DCF 77

Podłączyć można go do portu szeregowego.

W przypadku późniejszego podłączenia należy przeprowadzić poniższe czynności instalacyjne. 
Użyj w tym celu dołączonej płyty instalacyjnej.
1. Podłącz odbiornik radiowy sygnału czasu do portu szeregowego. 
2. Zaloguj się jako administrator. 
3. Wybierz interfejs.

– Wybierz Start > Panel sterowania > System. 
– Wybierz kartę Sprzęt i kliknij przycisk Menedżer urządzeń.
– W strukturze drzewa wybierz Porty i dwukrotnie kliknij wybrany interfejs, np. Port 

komunikacyjny (COM1).
– Wybierz kartę Ustawienia portu.
– Zmień ustawienia portu: 

Liczba bitów na sekundę: 2400 
Bity danych: 8 
Parzystość: Brak 
Bity stopu: 2 
Protokół: Brak 
Potwierdź przyciskiem OK.

4. Instalacja odbiornika radiowego sygnału czasu 
– Umieść płytę instalacyjną w napędzie. 
– W Eksploratorze Windows® XP uruchom plik Setup.exe.
– Wybierz Install server i kliknij przycisk Next.
– Wybierz katalog docelowy dla programów. Kliknij Next, aby użyć bieżącej ścieżki lub 

Browse, aby wybrać inną.
– Postępuj zgodnie ze wskazówkami wyświetlanymi na ekranie. 

5. Po zakończeniu instalacji dokonaj ustawień programu Time Synchronisation.
– Wybierz Start > Panel sterowania > NeoClock Time Synchronisation.
– W menu konfiguracyjnym ustaw: 

Język: Polski 
Port: COM x (używany interfejs) 
Synchronizacja: wybierz Automatycznie 

Poniższe czynności mogą być wykonywane wyłącznie przez autoryzowany personel!

UWAGA! 
Używać można wyłącznie radiowego odbiornika sygnału czasu NeoClock DCF 77.

1 System monitoringu

2 COM x

3 Przewód instalacyjny 
radiowego odbiornika 
sygnału czasu

4 DCF 77 
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Przesunięcie czasu: wybierz 0 (godzin) oraz Przełącz na czas letni
Licencja: wprowadź numer seryjny i klucz aktywacyjny (Przestrzegaj pisowni wielką/
małą literą !) i zatwierdź klikając OK.

– Kliknij Zapisz.
– W oknie informacyjnym kliknij Tak, aby uruchomić usługę Time Synchronisation.
Wskazówka:

Na pasku systemowym Windows XP (na dole ekranu) pojawi się zegar. Potwierdza to 
uruchomienie programu Time Synchronisation. Kolor zegara zależy od stanu odbiornika.  
żółty: program w trakcie uruchamiania (stan ten może trwać do trzech minut!) 
czerwony: brak synchronizacji lub błąd instalacji 
zielony: synchronizacja zegara systemowego z odbiornikiem przeprowadzona skutecznie.

6. Aby wyłączyć usługę NeoClock Time Server, postępuj zgodnie z poniższymi 
wskazówkami:
– Wybierz Start > Panel sterowania > Narzędzia administracyjne > Usługi. 
– Dwukrotnie kliknij NeoClock Time Server i w polu Stan usługi (karta Ogólne) kliknij 

przycisk Zatrzymaj, aby zakończyć działanie usługi.
– Następnie dezaktywuj usługę, wybierając Wyłączony w polu Typ uruchomienia.
– Zatwierdź, klikając na OK i zamknij okno Usługi oraz Panel sterowania.

7. Uruchom komputer ponownie.
8. Program NeoClock Time Server nie może być skonfigurowany, w tym celu należy użyć 

programu TARDIS. (Program do synchronizacji systemów monitoringu w sieci, można 
otrzymać w Serwisie produktów - wideo producenta systemu monitoringu)! 

9. W celu ustawienia pozycji zegara skorzystaj z instrukcji obsługi programu NeoClock XP 
(na płycie jako dokument PDF). 
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9.9 Podłączanie modemu/karty ISDN (dla połączeń 
przychodzących)

Do wykonania poniższych czynności wymagane są prawa administratora.

Wybór modemu: 
– Można używać zarówno wewnętrznych modemów PCI, jak również modemów 

podłączanych do portu szeregowego (wyjątek: modemy DSL), o ile są one obsługiwane 
przez system Windows XP. 

– Muszą być obsługiwane protokoły V.90 i V.34. 
– Muszą być zachowane warunki homologacji poszczególnych krajów (w szczególności 

dotyczące pracy w sieci telefonicznej, eliminacji zakłóceń, bezpieczeństwa elektrycznego, 
ochrony przeciwpożarowej). 

– Kompatybilne z właściwościami krajowych sieci telefonicznych. 
– Należy wziąć pod uwagę warunki firmowej instalacji telefonicznej (np. rozpoznawanie 

sygnału niezajętości linii, w razie potrzeby jego wyłączenie, wybieranie tonowe/
impulsowe). 

Instalacja modemu 
Modem zainstalować zgodnie z dołączoną dokumentacją producenta. W systemie Windows® 
XP wiele modeli modemów jest rozpoznawanych automatycznie. Jednakże należy brać pod 
uwagę specyfikację instalacji (przykład: jeśli modem nie rozpoznaje sygnału niezajętości 
instalacji telefonicznej, należy odznaczyć opcję Czekaj na wolny sygnał przed połączeniem.

Modem: Zmniejszanie wartości czasu Timeout dla połączeń wychodzących
1. Z poziomu pulpitu systemu Windows® XP wybierz Start -> Panel sterowania.
2. W oknie Panel sterowania wybierz aplet Opcje telefonu i modemu.
3. W oknie dialogowym Opcje telefonu i modemu kliknij kartę Modemy.
4. Z listy wybierz zainstalowany modem i kliknij przycisk Właściwości.
5. W oknie dialogowym Właściwości... kliknij kartę Zaawansowane, a następnie kliknij 

przycisk Zmień ustawienia standardowe...
6. Na stronie Ogólne, w polu Przerwij łączenie po upływie .. sekund, zmień wartość 60 na 

15.
7. Otwarte okna zatwierdź przyciskiem OK.

Modem i ISDN: Umożliwianie logowania
(w przypadku, gdy mają być przyjmowane połączenia przychodzące) 
1. Z poziomu pulpitu systemu Windows® XP wybierz Start -> Panel sterowania. 
2. W oknie Panel sterowania uruchom aplet Połączenia sieciowe. 
3. W folderze Połączenia sieciowe w polu Zadania sieciowe wybierz polecenie Nawiąż 

nowe połączenie.
4. W oknie dialogowym Kreatora nowego połączenia kliknij przycisk Dalej.
5. W oknie kreatora Typ połączenia sieciowego wybierz opcję Konfiguruj połączenie 

zaawansowane i kliknij przycisk Dalej.
6. W oknie kreatora Zaawansowane opcje połączenia zaznacz opcję Zaakceptuj połączenia 

przychodzące i kliknij przycisk Dalej.
7. W oknie Urządzenia dla połączeń przychodzących z listy Urządzenia łączące wybierz 

wcześniej zainstalowany modem lub kartę ISDN. Zaznacz pole wyboru przy danym 
elemencie i kliknij przycisk Dalej.

Poniższe czynności mogą być wykonywane wyłącznie przez autoryzowany personel!
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8. W oknie Przychodzące połączenia wizualnej sieci prywatnej (VPN) zaznacz opcję Nie 
zezwalaj na wirtualne połączenia prywatne i kliknij przycisk Dalej.

9. W oknie Uprawnienia użytkowników kliknij przycisk Dalej.
10. Zmień ustawienia protokołu sieciowego w następujący sposób: W oknie 

Oprogramowanie sieciowe z listy wybierz Protokół internetowy (TCP/IP) i upewnij się, 
że zaznaczone jest pole wyboru przy tej pozycji. 
– Kliknij Właściwości i upewnij się, że w oknie Właściwości przychodzących 

pakietów TCP/IP zmienione zostały następujące ustawienia: opcja Zezwalaj 
komputerom wywołującym na dostęp do mojej sieci lokalnej nie może być 
zaznaczona. Zaznacz opcję Określ adresy TCP/IP i wprowadź zakres adresów od 
169.254.x.1 do 169.254.x.254. Wartość x musi być jednoznacznym numerem 
systemowym w połączeniu RAS klienta i musi należeć do zakresu od 2 do 254.  
Przykład: Klient posiada 10 systemów DiBos i 1 system odbierający alarmy. Liczba x 
może mieć wartość od 2 do 12. Tej samej wartości nie można użyć w dwóch różnych 
systemach.
Opcja Zezwalaj komputerowi wywołującemu na określenie własnego adresu IP 
musi być zaznaczona.  
Potwierdź, klikając OK.

– W oknie kreatora kliknij przycisk Dalej.
11. W oknie Kończenie pracy Kreatora nowego połączenia kliknij Zakończ.
12. Zmień wymagane ustawienia w Konfiguracji DiBos.

Ustawienia w konfiguracji komputera, na którym będzie się odbywać logowanie
1. W Konfiguracji wybierz menu Urządzenia zdalne.
2. Zaznacz pole wyboru Przyjmij połączenia przychodzące, aby umożliwić logowanie przez 

modem/ISDN.
Wskazówka:

W momencie włączenia tej opcji zostaniesz poproszony o utworzenie hasła. Będzie ono 
służyć do logowania na komputerze.

3. Zatwierdź wprowadzone dane przyciskiem OK.

Ustawienia w konfiguracji komputera, z którego będzie się odbywać logowanie
1. W Konfiguracji wybierz menu Urządzenia zdalne.
2. Kliknij Nowy i wprowadź nazwę.
3. Zaznacz pole wyboru Modem/ISDN.
4. W polu Numer wprowadź numer telefonu.
5. Pole Użytkownik pozostaw bez zmian.
6. Kliknij Wprowadź hasło.
7. Wprowadź hasło komputera, na którym ma się odbywać logowanie.
8. Zatwierdź wprowadzone dane przyciskiem OK.
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9.10 Podłączanie do AutoDome/SAE-Dome 

9.10.1 Podłączanie do kamer Dome firmy Bosch (bezpośrednie)

9.10.2 Podłączanie do kamer Dome firmy Bosch przez krosownicę

1 System monitoringu 4  AutoDome

2 BiPhase 5 Krosownica LTC

3 Code-Multiplexer LTC 8569 lub LTC 
8570

1

5

3 4
2 2

2

UWAGA! 
LTC 8569 lub LTC 8570 jest wymagana, gdy razem z AutoDome do systemu monitoringu 
podłączona jest jednocześnie krosownica LTC Bosch. 

1 System monitoringu 5 LTC 8x00 

2 COM x 6 BiPhase

3 Przewód konsoli Allegiant LTC8506/00 7 AutoDome

4 Port konsoli

1

5

2
63

7

4

UWAGA! 
W urządzeniu DiBos można skonfigurować odpowiednie polecenia CCL. Można je następnie 
ręcznie lub automatycznie wysyłać do krosownicy Allegiant.
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9.10.3 Podłączanie do kamer Dome SAE (bezpośrednie)

9.10.4 Podłączanie do kamer Dome SAE z interfejsem Biphase V3032

1 System monitoringu 4 Konwerter RS 232/RS 485, np. LNL-
108 A

2 COM x 5 RS 485

3 RS 232 6 SAE Dome

1

5
2

6
3

4

1 System monitoringu 5 RS 485

2 BiPhase 6 Kamera Dome SAE

3 Code-Multiplexer LTC 8569 lub LTC 
8570

7 Krosownica LTC

4 Konwerter protokołu SAE (V3032)

1

52 2

2

63

7

4

UWAGA! 
LTC 8569 lub LTC 8570 jest wymagana, gdy razem z SAE-Dome do systemu monitoringu 
podłączona jest jednocześnie krosownica LTC Bosch. 
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9.11 Podłączanie instalacji sygnalizacji alarmu

9.11.1 Ogólne 
System monitoringu podłącza się do ISA przez interfejs RS 232 do portu COM x, np. za 
pośrednictwem sprzęgacza OVS. 

Przy podłączaniu systemu monitoringu na danej ISA nie są wymagane żadne modyfikacje 
specyficzne dla alarmów (dostępny musi być wymagany moduł interfejsu). Wszystkie 
ustawienia zmienia się z poziomu interfejsu użytkownika systemu monitoringu. 
ISA musi mieć udostępnione przekazywanie danych i być wyposażona w odpowiedni moduł 
interfejsu (patrz odpowiednie połączenie).
Za pomocą podzespołu OVS można zrównoważyć ewentualnie różne wartości nadawania 
i odbioru przypisane do urządzeń z poziomu połączenia V.24. Należy przełączyć mostki BR1 
i BR2.

1 System monitoringu 

2 COM x 

3 Interfejs RS 232 

4 Sprzęgacz OVS

5 Bosch ISA

OPTOST3

1

52

3

4
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Obłożenie styków mostków sprzęgacza OVS

Zamiana łącza nadawczego i odbiorczego 
– Wariant 1:

BR2, BR1: Położenie 1/2

ST3: Pin 2 = łącze nadawcze, Pin 3 = łącze odbiorcze

– Wariant 2:
BR2, BR1: Położenie 2/3

ST3: Pin 2 = łącze odbiorcze, Pin 3 = łącze nadawcze

1 OVS

2 Złącze 12 V/24 V

Uwaga:
Przed otwarciem OVS należy wyciągnąć 
wtyczkę sieciową !

Przy zasilaniu napięciem 12 V/24 V 

BR4: Położenie 1/2

BR5: Położenie 1/2

BR6: Położenie 1/2

Przy zasilaniu napięciem 230 V 

BR4: Położenie 2/3

BR5: Położenie 2/3

BR6: otwarte

Złącza OPTO Złącza V.24 (ST3)

Kierunek Podłączenie Kierunek Podłączenie

Wejście - 1 Nadajnik/odbiornik * 2

Wejście + 6 Odbiornik/nadajnik * 3

Wyjście + 5 0 V 5

Wyjście - 9

* zależnie od ustawienia BR1/BR2

OPTO V.24

ST3

BR2 BR1
1
2
3

1
2
3

BR6
1

BR5
3
2
1

BR4

ST11

2

3
2
1

−
+

1

2

UWAGA! 
Do okablowania zaleca się przewody komunikacyjne typu J-Y(St)Y 2x2x0,6. Aby zapobiec 
powstawaniu prądu ziemnego ekran przewodów należy uziemić po stronie centrali.
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9.11.2 Podłączanie do NZ 500 (20 mA) systemu monitoringu NZ 500

9.11.3 Podłączanie do BZ 500 (20 mA)

Przewód ekranowy podłączyć tylko do NZ 500.
Przewód instalacyjny J-Y (St) Y 2x2x0,6

SU 500: 
BR1 wetknięty (1200 bit/s)

1 System monitoringu 4 Zasięg maks. 1000 m

2 COM x 5 NZ 500

3 OVS 6 SU 500

Przewód ekranowy podłączyć tylko do NZ 
500.
Przewód instalacyjny J-Y (St) Y 2x2x0,6

 COM 2 i COM 3 tylko z zespołem interfejsów 
ERSE 10

1 System monitoringu 5 BZ 500 LSN

2 COM x 6 SM 20

3 OVS 7 ANNE 10

4 Zasięg maks. 1000 m 8 COM 1 — COM 3
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9.11.4 Podłączanie do AZ 1010/NZ 1008 

Połączenie V.24 z AZ 1010/NZ 1008

Połączenie 20 mA z AZ 1010/NZ 1008

Złącza (V) na SMA
Mostek wtykowy V1 w poł. 2/3
Poziom dla interfejsu V.24

Podłączenie AZ 1010/NZ 1008 należy 
zaprogramować po stronie centrali.

1 System monitoringu 4 AZ 1010/NZ 1008 (podłączenie należy 
zaprogramować po stronie centrali)

2 COM x 5 SMA

3 maks. 25 m 6 SMA (mostek wtykowy V1 w położeniu 
2/3, poziom dla interfejsu V.24)

Złącza (V) na SMA
Mostek wtykowy V1 w poł. 1/2
Poziom dla interfejsu V.24

Przewód ekranowy podłączyć tylko do AZ 
1010/NZ 1008. 
Przewód J-Y (St) Y 2x2x0,6

1 System monitoringu 4 Zasięg maks. 1000 m

2 COM x 6 GOM

3 OVS 7 LNA

5 AZ 1010/NZ 1008

SDI

0 V

SDO

2

3

5

S  3A S  3B

B2

B1 V1

1
2
3

1

5

2

6

3

4

SDI

SDO

+12V

SDI

SDO

ST3 OPTO

9

5

6

1

SDI

SDI+

SDO+

SDO

+UV

1 5

2
6

3 4
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9.11.5 Podłączanie do NZ 1012

Połączenie V.24 z NZ 1012

1 System monitoringu 5 EAN

2 COM x 6 SSM

3 maks. 25 m 7 ZSN Wydania SW: 18508.0 A8.1, 
18508.1 A8.1 4 NZ 1012

Obłożenie styków Dip-Fix (S) i mostki (V) na SSM

Port 1: Port 2: 

S0 wł.: 1200 bitów na 
sekundę

S4 wł.: 1200 bitów na 
sekundę

S1 wył.: System monitoringu S5 wył.: System monitoringu

S2 wł.: Priorytet nadawania 
NZ 1012

S6 wł.: Urządzenie podłączone

S3 wł.: Urządzenie podłączone S7 wł.: Priorytet nadawania 
NZ 1012

V2, V4 podłączon
y:

Interfejs V.24 V12, V14 podłączon
y:

Interfejs V.24 

S3
S2

S0

V4

V2

SDI

0 V

SDO

3

2

5

1

5

2

6

3

7

4

UWAGA! 
Możliwe jest podłączenie do portu 2.
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Podłączenie 20 mA do NZ 1012

1 System monitoringu 5 NZ 1012 (mostki SSM ustawić na 
20 mA)

2 COM x 6 GOM

3 OVS 7 EAN

4 Zasięg maks. 1000 m

ST3 OPTO

9

5

6

1

1

2

3 4

SDI

SDO

+U1

SDI

SDOSDI

SDI+

SDO+

SDO

+UV

5

6
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9.11.6 Podłączanie do NZ 1060 

Połączenie V.24 z NZ 1060 

W pierwszej kolejności należy używać interfejsów 6 — 9, zgodnie ze specyfiką projektu 
możliwe jest również wykorzystanie interfejsów 2 — 5.
Odpowiedni interfejs należy zaprogramować na AUX (1200 bitów na sekundę), mostki na 
SIE (V1, V3) ustawić dla interfejsu V.24.

Podłączenie 20 mA do NZ 1060

W pierwszej kolejności należy używać interfejsów 6 — 9, zgodnie ze specyfiką projektu 
możliwe jest również wykorzystanie interfejsów 2 — 5. Odpowiedni interfejs należy 
zaprogramować na AUX (1200 bitów na sekundę), mostki na SIE (V2, V4) ustawić dla 
interfejsu 20 mA.

1 System monitoringu 5 ZAN

2 COM x 6 SIE

3 maks. 25 m 7 ZVE (Wydania SW: 18033.0 A6.2, 
18033.2 A6.2, 18033.3 A6.2)4 NZ 1060

1 System monitoringu 5 NZ 1060 

2 COM x 6 GOM

3 OVS 7 ZAN

4 Zasięg maks. 1000 m
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9.11.7 Podłączanie do UEZ 1000 (20 mA)

Przewód ekranowy podłączyć tylko do UEZ 1000. 
Przewód instalacyjny J-Y (St) Y 2 x 2 x 0,6

9.11.8 Podłączanie do UEZ 2000 (20 mA)

1 System monitoringu 5 UEZ 1000

2 COM x 6 AVK

3 OVS 7 20 mA-1 — 20 mA-3

4 Zasięg maks. 1000 m

1 System monitoringu 5 UEZ 2000 LSN

2 COM x 6 SM 20

3 OVS 7 AVM 100

4 Zasięg maks. 1000 m 8 COM 1 — COM 5

Przewód ekranowy podłączyć tylko do UEZ 2000.
Przewód instalacyjny J-Y (St) Y 2x2x0,6

COM 4 oraz COM 5 tylko w przypadku 
zespołu interfejsów SEMO1
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9.11.9 Podłączanie do UGM 2020

Podłączenie 20 mA do UGM 2020 przez TESP (w przypadku sieci telefonicznej)

Podłączenie 20 mA do UGM 2020 przez system UESS

1 System monitoringu 5 UGM 2020

2 COM x 6 TESP (Most. 1-4 otwarte)

3 OVS 7 SGK (Wyjścia SW: SGKUGM)

4 Zasięg maks. 1000 m 8 EPC/EPC2 (od EAPS-4, EAPS-5)

1 System monitoringu 5 UGM 2020

2 COM x 6 ÜSS (Ochrona przepięciowa)

3 OVS 7 SGK (Wyjścia SW: SGKUGM)

4 Zasięg maks. 1000 m 8 EPC/EPC2 (od EAPS-4, EAPS-5)
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10 Usuwanie usterek i kontrola
W tym rozdziale zawarte są wskazówki dotyczące przyczyn usterek, które mogą wystąpić 
podczas pierwszego uruchomienia lub w czasie pracy urządzenia. W przypadku braku 
możliwości usunięcia przyczyny usterki należy zwrócić się do „Serwisu produktów - wideo” 
producenta systemu monitoringu.

10.1 Usuwanie usterek

Usterka Możliwa przyczyna Środki zaradcze

Urządzenie nie uruchamia się 
podczas rozruchu komputera.

Przywrócić system. W tym 
celu należy użyć płyty 
Recovery-CD.
Wskazówka:
Uszkodzenie zgłosić dopiero 
wówczas, gdy proces 
przywracania nie powiedzie 
się.

Aplikacja DiBos nie 
uruchamia się.

Komunikat informujący o tym, 
że na dyskach znajdują się 
pliki, do których nie ma 
dostępu.

Na dyskach znajdują się 
uszkodzone sektory lub pliki.

Sprawdzić napędy za pomocą 
programu Chkdsk. Usunąć 
uszkodzone pliki. Usunąć 
również foldery, w których 
znajdują się uszkodzone pliki.
Jeśli to nie przyniesie 
pożądanego efektu, należy 
przywrócić system, używając 
płyty Recovery-CD.
Wskazówka:
Lista uszkodzonych plików 
jest zapisywana w pliku 
dziennika DBServer podczas 
każdego uruchamiania 
systemu DiBos.

Wszystkie kamery są 
skreślone.

Brak sygnału wideo. Wymienić kartę grabbera.

Karta grabbera jest 
uszkodzona.

Sprawdzić sygnał wideo.

Nie można nawiązać 
połączenia sieciowego 
i kamery są przekreślone.

Nazwa komputera jest 
wykorzystana wielokrotnie.

Nie wykorzystywać nazwy 
komputera wielokrotnie.

Nieprawidłowy adres IP. Wprowadzić prawidłowy 
adres IP.

Aktywna zapora firewall. Dezaktywować zaporę 
firewall lub, jeśli to 
niemożliwe, zastosować 
tunelowanie UDP.

Wszystkie wejścia ISA są 
dłużej niż 10 sekund w stanie 
alarmu.

Zakłócenie interfejsu ISA. Usunąć zakłócenia interfejsu.
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Komunikat Nie znaleziono 
klucza sprzętowego.

Brak klucza sprzętowego 
(Dongle) lub brak 
udostępnionej cechy 
wydajności.

Podłączyć klucz sprzętowy 
lub dodać cechę wydajności. 

Brak sygnału wideo kamery. Brak sygnału wideo. Sprawdzić sygnał wideo.

Nie można zapisać obrazów. Obrazy zapisywane są w zbyt 
dużej ilości archiwów.

Dopasować zapis.

Cecha wydajności 
oprogramowania nie działa.

Sprawdzić odblokowanie 
klucza sprzętowego.

Odblokowanie klucza 
sprzętowego widoczne jest 
w konfiguracji.

System nie może rozpoznać 
zewnętrznych dysków 
twardych.

Brak końcówki na złączu. Podłączyć końcówkę na 
złączu.

Podwójne przypisanie 
identyfikatora dysku 
twardego.

Identyfikatory dysków 
twardych skonfigurować 
rosnąco.

Dyski nie są sformatowane. Dyski twarde sformatować 
w menedżerze dysków 
używając systemu plików 
NTFS.

Brak połączenia ISDN. Hasło połączenia nadajnika 
i odbiornika nie zgadzają się.

Sprawdzić hasło połączenia.

Ustawiono nieprawidłowy 
protokół.

Wybrać odpowiedni protokół 
(EURO-ISDN) za pomocą 
ISDN-PCI-Setup.

Usterka Możliwa przyczyna Środki zaradcze
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10.2 Kontrola opcjonalnych połączeń sieciowych 
Dane infrastruktury sieciowej 
Do uruchomienia i sprawdzenia sieci wymagane są następujące informacje od administratora:
– Adres IP
– Maska podsieci
– (Gateway)

Wskazówki dotyczące kontroli sieci
Do uruchomienia i sprawdzenia infrastruktury sieciowej należy użyć następujących 
programów kontrolnych:
1. Wybierz Start -> Wszystkie programy -> Akcesoria -> Wiersz poleceń.
2. Do dyspozycji są m.in. poniższe polecenia:

ping

Polecenie dostępne jest tylko wówczas, gdy zainstalowany jest protokół TCP/IP. 

ping localhost

Program sprawdza komunikację z własnym komputerem.

ping <nazwa stacji zdalnej> lub 
ping <adres TCP/IP stacji zdalnej>

Program sprawdza komunikację ze stacją zdalną.

arp -a 

Program wyświetla inne komputery po nawiązaniu komunikacji z nimi. 

ipconfig

Wyświetla wszystkie aktualne wartości konfiguracyjne sieci TCP/IP (adres IP, maska 
podsieci, Standard-Gateway) 

tracert <nazwa stacji zdalnej>

Program ustala trasę do określonego celu. 

net view 

Wyświetla wszystkie dostępne urządzenia zdalne. 

UWAGA! 
Polecenie „ping” nie działa, gdy w konfiguracji aktywna jest funkcja Tunelowanie UDP.



DiBos/DiBos Micro  Usuwanie usterek i kontrola | pl 159

Bosch Sicherheitssysteme GmbH Instrukcja instalacyjna F.01U.524.619 | V7 | 2009.09

10.3 Kontrola opcjonalnego połączenia ATM
Kontroli telegramu przekazu danych między systemem monitoringu a ATM można dokonać 
przy użyciu programu Hyper Terminal systemu Windows® XP.
– Uruchom program, wybierając Start > Wszystkie programy > Akcesoria > Komunikacja > 

HyperTerminal.
– Po uruchomieniu w oknie dialogowym wprowadź nazwę (nazwę testową) i zatwierdź 

wpis.
– W następnym oknie dialogowym wybierz interfejs, do którego podłączony jest procesor 

interfejsu (pole Połącz używając). Potwierdź, klikając OK.
– Wprowadź następujące parametry: 

– Bitów na sekundę: 9600 
– Bity danych: 8 
– Parzystość: Brak 
– Bity stopu: 1 
– Sterowanie przepływem: Brak
   Potwierdź wprowadzone dane klikając na OK.

– W menu Plik -> Właściwości -> Ustawienia -> Ustawienia ASCII zaznacz pole wyboru 
Wyślij końce wierszy ze znakiem wysuwu wiersza. Potwierdź, klikając OK.

Konfiguracja programu Hyper Terminal jest zakończona. Można zweryfikować dane.

Telegram przekazu danych między systemem monitoringu a procesorem interfejsu: 

1 Karta w ATM 8 Data

2 Karta rozpoznana przez 
ATM

9 Godzina

3 Kwota wprowadzona 10 Numer transakcji (zależne od ATM i ośrodka 
obliczeniowego (nie zawsze 
dostępne)

4 Wypłata pieniędzy 11 Numer automatu

5 Odbiór pieniędzy 12 Kod banku

6 Koniec transakcji 13 Numer konta

7 Numer portu 
(0 – 3 dla ATM1 – ATM4)

14 Kwota

15 Numer kamery/działanie

1 280897 1318 08896

1 280897 1318 08896

1 280897 1318 08896

1 280897 1318 08896

1 280897 1318 08896

1 280897 1318 08896

82054135 0532037398 220

82054135 0532037398 220

82054135 0532037398 220 2

82054135 0532037398

 1

82054135 0532037398 220

1

5

9 13

2

6

10 14

3

7 11 15

4

8 12

UWAGA! 
Działanie 1 = Komunikat Karta w ATM
Działanie 2 = Komunikat Wypłata pieniędzy
W przypadku niektórych ATM komunikat wyświetlany jest zaraz po włożeniu karty, jednak bez 
kodu banku i numeru konta. W przypadku innych ATM — dopiero po odczytaniu kodu banku 
i numeru konta oraz poprawnym wprowadzeniu kodu PIN.
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10.4 Kontrola opcjonalnego połączenia sieciowego 
Po aktywacji aplikacji sieciowej należy sprawdzić, czy dostęp jest rzeczywiście możliwy. 
Postępuj w następujący sposób: 
1. Uruchom przeglądarkę internetową (Internet Explorer 5.x i wyższy). 
2. W polu adresu przeglądarki wpisz http://<hostname>. Jako <hostname> można wpisać 

adres IP lub nazwę komputera, na którym zainstalowany został serwer sieciowy.  
Podczas nawiązywania połączenia wyświetlane jest okno logowania aplikacji sieciowej 
systemu monitoringu. Można się teraz zalogować.
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11 Wskazówki dotyczące konserwacji i serwisu

11.1 Prace konserwacyjne
Należy przeprowadzać następujące prace konserwacyjne:
– W systemie monitoringu:

– sprawdzić wszystkie połączenia pod kątem osadzenia przewodów
– sprawdzić wentylator, w razie potrzeby wyczyścić
– w razie zabrudzenia wyczyścić monitor
– sprawdzić czas systemowy, w razie potrzeby ustawić

– Należy sprawdzać pięć ostatnich zapisanych obrazów z każdej kamery pod kątem jakości 
(np. ostrość obrazu, jasność, kontrast).

– Należy sprawdzać losowo wybrane obrazy zapisane w archiwach (pod kątem jakości 
obrazu i danych dodatkowych).

– Należy przeprowadzić co najmniej jedno uruchomienie przez ewentualnie podłączoną ISA 
lub bezpośrednio podłączony kontakt. Zapisane przy tym w archiwach obrazy należy 
sprawdzić i usunąć.

– Należy sprawdzać stopień wykorzystania pamięci dysku twardego. Ewentualnie należy, 
zgodnie z ustaleniami z klientem, usunąć obrazy.

– Należy czyścić wszystkie łatwo dostępne kamery i obiektywy oraz kamery Dome i 
przednie szyby kamer zewnętrznych. Należy przy tym sprawdzać przewody łączące 
i wtyczki.

– Obrazy referencyjne wydrukowane lub zapisane podczas instalacji urządzeń należy 
porównywać z podglądem na żywo odpowiednich kamer pod kątem ich wyrównania. 
Klient odpowiada za treść podglądu kamer przed właściwą organizacją branżową lub 
podobną (w Niemczech BGV).

– Kontrola działania musi odbywać się 1x w miesiącu (zgodnie z wymogami niemieckich 
przepisów BHP — UVV). Należy przestrzegać protokołu kontroli zgodnego z niemieckim 
protokołem SP 9.7/7 Anforderungen an die Prüfung von optischen 
Raumüberwachungsanlagen [Wymogi dotyczące kontroli optycznych instalacji dozoru 
pomieszczeń].

– Kontrola drukarki należącej do klienta (1 wydruk).
– W przypadku połączenia ISDN należy nawiązać połączenie kontrolne. 
– Przy połączeniach ATM:

– sprawdzić przewód łączący z procesorem interfejsu i OVS
– sprawdzić przekaz danych transakcji
– wyświetlanie danych KO-DO (sprawdzić przewód łączący z KO-DO)

– Wszystkie przeprowadzone prace należy udokumentować w dzienniku roboczym.

Prace konserwacyjne wykonywane przez użytkownika 
Do obowiązków użytkownika należy:
– wymiana tonera w przypadku drukarki laserowej,
– uzupełnianie papieru w drukarce wideo,
– wymiana nabojów drukujących w przypadku drukarki atramentowej, 

UWAGA! 
Wszystkie prace przy systemie, które wpływają na zapis danych należy przeprowadzać 
wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu z klientem. W przypadku urządzeń istotnych dla 
przepisów BHP (w Niemczech UVV) należy wykonywać je poza godzinami pracy zakładu. 
W przypadku uszkodzenia należy wymienić system (bez klucza sprzętowego). Na czas 
wymiany producent systemu monitoringu udostępnia urządzenie zastępcze. 
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11.2 Aktualizacja oprogramowania
Instalacja oprogramowania odbywa się zasadniczo z poziomu administratora systemu 
Windows® XP.

11.3 Usuwanie usterek 
W razie potrzeby należy usuwać poniższe zakłócenia:
– Przeciwświatło:

Jeżeli na zapisanych obrazach widać wpływ światła padającego wprost w kamerę, jego 
źródło należy zasłonić, np. zasłona okienna lub klosz lampy, bądź też zmienić miejsce 
zamocowania lub kierunek kamery.

– Odbicia promieni:
Jeżeli optyczna instalacja dozoru pomieszczeń umieszczona jest za szkłem 
zabezpieczającym przed rozbiciem lub strzałem, może dojść do odbić promieni 
spowodowanych przez światło. Są one tym silniejsze, im większe jest naświetlenie po 
wewnętrznej stronie szyby. Odbicia te można zredukować np. poprzez mocniejsze 
oświetlenie obszaru poza szybą lub umieszczenie kamer bliżej szyb. Można ich uniknąć 
również przez przyciemnienie źródeł światła znajdujących się za lub obok kamery. Jeżeli 
czynności te nie pomogą, na obiektyw kamery można nałożyć filtr polaryzacyjny. 

– Ostrość:
Podczas kontroli obrazów należy zwrócić uwagę na to, aby osoby i przedmioty znajdujące 
się w ustalonym obszarze rejestrowania były ostre. Aby zwiększyć ostrość obrazu na 
obiektyw można nałożyć tzw. filtr szary lub ND. 

– Zabrudzenia:
Jakość obrazu jest często pogarszana przez zabrudzenia obiektywu lub szyby obudowy 
zabezpieczającej. 

Usunięcie zakłóceń w działaniu lub usterek może nastąpić przez 
1. rozłączenie i ponowne nawiązanie lokalnych lub zdalnych połączeń w oprogramowaniu 

systemu monitoringu, 
2. opuszczenie i ponowne uruchomienie programu 
3. ponowne uruchomienie lub zamknięcie i ponowne uruchomienie systemu (z przerwą ok. 

20 sekund), 
Jeżeli nie spowoduje to poprawy w pracy, należy sprawdzić konfigurację. 
Jeżeli nie można usunąć usterki, należy wymienić system.
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