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1 Úvod
Configuration Tool je softwarový nástroj, který umožňuje rychlejší a snadnější instalaci a 
konfiguraci jednotky. Nástroj Configuration Tool se spouští v počítači, který je připojen 
k jednotce Divar prostřednictvím připojení k síti Ethernet.
Ačkoliv lze všechna nastavení nakonfigurovat také pomocí nabídky zobrazované na obrazovce 
samotné jednotky Divar, nástroj Configuration Tool nabízí uživatelsky velmi přívětivou 
alternativu. Umožňuje také uložení konfiguračních nastavení na pevný disk počítače. Tato 
nastavení lze později obnovit a použít ke konfiguraci jiných jednotek.

1.1 Úvod
Chcete-li použít nástroj Configuration Tool ke změně nastavení, připojte jednotku k počítači 
přes připojení k síti. V tomto počítači musí být nainstalován nástroj Configuration Tool.

1.1.1 Systémové požadavky
Provozní platforma: počítač se systémem Windows XP nebo Windows Vista.
Doporučené požadavky na počítač pro aplikaci Configuration Tool jsou:
– Procesor: Intel Pentium 4 nebo srovnatelný
– Paměť RAM: 512 MB
– Místo na pevném disku: 10 GB
– Grafická karta: NVIDIA GeForce 6200 nebo vyšší
– Síťové rozhraní: 10/100-BaseT

1.1.2 Instalace nástroje Configuration Tool
Nástroj Configuration Tool lze volitelně nainstalovat do počítače při instalaci aplikace Control 
Center. Samostatná instalace:
1. Vložte disk CD-ROM do jednotky CD-ROM v počítači.

– Automaticky se spustí instalační program.
2. Pokud se instalace nespustí automaticky, vyhledejte soubor Setup.exe na disku CD a 

dvakrát na něj klikněte.
3. Postupujte podle pokynů na obrazovce a při žádosti o dokončení instalace vyberte 

instalaci nástroje Configuration Tool.

1.1.3 Spuštění nástroje Configuration Tool

Připojení k síti
Chcete-li spustit nástroj Configuration Tool bez použití aplikace Control Center, klikněte 
dvakrát na ikonu Configuration Tool na ploše. Configuration Tool také můžete spustit volbou 
„Divar Configuration Tool“ přes tlačítko Start na hlavním panelu, prostřednictvím položky v 
nabídce Programy. Poté se přihlaste.
Pokud chcete nástroj Configuration Tool spustit prostřednictvím aplikace Control Center, 
klikněte na tlačítko Konfigurace v okně aplikace Control Center. Zobrazí se dialogové okno 
pro přihlášení do nástroje Configuration Tool se všemi známými zařízeními Divar.

Konfigurace offline
Chcete-li se přihlásit s konfigurací offline, vyberte verzi jednotky Divar, model, videostandard 
a kamery, které jsou připojeny.
Je možné připravit sadu nastavení pro libovolný typ jednotky Divar, uložit ji do souboru a poté 
načíst nastavení v souboru do kompatibilní jednotky Divar. 
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1.1.4 Kompatibilita

Konfigurační soubory
Při použití souborů s konfiguračními nastaveními berte v úvahu následující skutečnosti:
– Soubory s nastaveními nelze používat v různých verzích softwaru Configuration Tool. 

Například soubor s nastaveními vytvořený v nástroji Configuration Tool verze 1.0 nelze 
importovat do nástroje Configuration Tool verze 2.5.

– Každá verze nástroje Configuration Tool se může připojit pouze k jednotkám Divar 
s firmwarem stejné verze. Například nástroj Configuration Tool verze 2.5 se může připojit 
pouze k jednotkám Divar obsahujícím firmware verze 2.5.

– Soubory s nastaveními nelze používat pro různé verze jednotek Divar. Například soubor 
s nastaveními vytvořený v nástroji Configuration Tool verze 3.0 pro jednotku Divar DHR-
751 nelze importovat do nástroje Configuration Tool verze 3.0 a použít pro jednotku Divar 
DNR-730.
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2 Použití

2.1 Jak se přihlásit
Při spuštění nástroje Configuration Tool přes síť se zobrazí okno Přihlásit. (Kliknutím na 
tlačítko Storno přerušíte přihlašování a ukončíte aplikaci.)

Obrázek 2.1 Okno pro přihlášení přes síť

Při prvním spuštění aplikace Configuration Tool je seznam jednotek Divar prázdný. Nejprve je 
nutné přidat jednotku Divar do tohoto seznamu. Chcete-li přidat jednotku Divar do seznamu 
nebo upravit zadanou jednotku Divar, klikněte na tlačítko Uprav >>.

Úprava seznamu jednotek Divar
Okno Upravit seznam Divar umožňuje přidat jednotky Divar do seznamu nebo je ze seznamu 
odstranit.

Obrázek 2.2 Okno Upravit seznam Divar

Pro automatickou detekci všech zapnutých jednotek Divar připojených k síti:
1. Klikněte na tlačítko Detekovat.

– Jednotku Divar je možné detekovat pouze v případě, že je v ní aktivována funkce 
Viditelnost.

2. Zvolte jednotku Divar a kliknutím na tlačítko OK ji přidejte do seznamu.
Pro přidání jednotky Divar do seznamu:
1. Klikněte na tlačítko Přidat.
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2. Zadejte adresu IP nebo název DNS nové jednotky Divar.
– Adresa IP, kterou je potřebné zadat, je nastavena v nabídce Konfigurace/Sítě 

samotné jednotky Divar.
3. Do okna Název napište jméno jednotky Divar. Nebo název načtěte přímo z jednotky – 

zaškrtnutím okna Získat od jednotky Divar.
4. Klikněte na tlačítko Přidat.
Odstranění jednotky Divar ze seznamu:
1. V seznamu vyberte jednotku Divar, kterou chcete odstranit.
2. Klikněte na tlačítko Smazat.

– Vybraná jednotka Divar bude odebrána ze seznamu.

Přihlášení
Při spuštění nástroje Configuration Tool se zobrazí okno Přihlásit. (Kliknutím na tlačítko 
Storno přerušíte přihlašování a ukončíte aplikaci.)

Obrázek 2.3 Přihlašovací okno se seznamem pro výběr jednotky Divar

Pro ovládání určité jednotky Divar:
1. Zvolte požadovanou jednotku tak, že na ni dvakrát kliknete nebo ji vyberete.
2. Zadejte uživatelské jméno a heslo.

– Uživatelské jméno a heslo, která je potřebné zadat, jsou nastavena v nabídce 
Konfigurace/Sítě samotné jednotky Divar. Pokud je přihlášení odepřeno, požádejte 
administrátora o kontrolu přístupových práv k jednotce.

– Pokud si má systém zapamatovat jména a hesla pro následná použití nástroje 
Configuration Tool, zaškrtněte políčko Uložit informace pro přihlášení.

3. Klikněte na tlačítko Uprav... nebo Přihlásit.

Maximální počet uživatelů
Při překročení maximálního počtu uživatelů (osmi) se zobrazí okno.
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2.2 Popis hlavního okna
Okno nástroje Configuration Tool je rozděleno na tři podokna. Tlačítka v levém podokně jsou 
neustále k dispozici. Při kliknutí na jedno z těchto tlačítek se změní obsah prostředního 
podokna. Tlačítka v horním podokně jsou ovládací tlačítka, která poskytují přímý přístup 
k různým úlohám.

Obrázek 2.4 Nástroj Configuration Tool – okno Nastavení

2.2.1 Tlačítko Přehled

Kliknutím na tlačítko Přehled  získáte obecné informace o připojené jednotce Divar.

2.2.2 Tlačítko Deník

Kliknutím na tlačítko Deník  zobrazíte seznam událostí v prostředním podokně. 
Filtrováním tohoto seznamu můžete zobrazit pouze určité události.
– Zadáním data a času omezte časové období zobrazených událostí.
– Zrušte zaškrtnutí typů událostí, které mají být filtrovány (nezobrazeny).
Nejnovější události jsou zobrazeny jako první.

2.2.3 Tlačítko Nastavení

Kliknutím na tlačítko Nastavení  zobrazíte stránku pro konfiguraci jednotky Divar. 
V prostředním podokně se zobrazí stromová struktura nabídek a vybraná dílčí stránka.
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2.2.4 Tlačítko Servis

Kliknutím na tlačítko Servis  získáte seznam diagnostických zpráv.
– Kliknutím na tlačítko Restartovat zařízení... restartujete jednotku. Spojení s jednotkou 

z nástroje Configuration Tool bude ztraceno.
– Kliknutím na tlačítko Výchozí nastavení... obnovíte výchozí nastavení jednotky stanovená 

výrobcem. Seznam výchozích hodnot naleznete v kapitole 7 instalační příručky a návodu 
k obsluze.

– Kliknutím na tlačítko Odhlásit všechny uživatele... odhlásíte všechny uživatele kromě 
sebe.

2.2.5 Tlačítko Nápověda

Kliknutím na tlačítko Nápověda  vyvoláte kdykoliv nápovědu. Zobrazí se dialogové okno 
nápovědy.

2.2.6 Tlačítko Odhlášení
Chcete-li se vrátit do aplikace Control Center nebo se přihlásit k jiné jednotce, klikněte na 

tlačítko Odhlášení .

2.2.7 Indikátor připojení k síti

Signalizuje, zda je nebo není navázáno připojení  k síti.
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2.3 Použití ovládacích tlačítek
V horním podokně hlavního okna se nachází několik tlačítek, která umožňují rychlé provádění 
běžných úloh:

Import / Export
Veškerá nastavení rekordéru zvolená v nástroji Configuration Tool lze uložit do souboru, který 
je uchován na pevném disku počítače. Při práci s několika rekordéry uložte nastavení pro 
každý rekordér do samostatného souboru s jedinečným názvem. Nastavení v těchto souborech 
lze načíst zpět do nástroje Configuration Tool, a to buď kompletně, nebo v podskupinách. 
Ačkoli jsou tyto soubory uloženy jako textové soubory, které lze zobrazit pomocí textového 
prohlížeče, neprovádějte v nich změny ani úpravy, nebo je znehodnotíte.

Import

1. Kliknutím na tlačítko Import  otevřete soubor s nastaveními.
2. V dialogovém okně vyberte umístění a název otevíraného souboru.
3. Vyberte skupiny nastavení, které mají být načteny, a klikněte na tlačítko OK.
4. Vybraná nastavení budou okamžitě zapsána do jednotky.

Export

1. Kliknutím na tlačítko Export  uložíte aktuální nastavení do souboru v počítači.
2. V dialogovém okně vyberte umístění a zadejte název ukládaného souboru.
3. Vyberte skupiny nastavení, které mají být uloženy, a kliknutím na tlačítko OK tato 

nastavení uložte.

Tisk
Chcete-li vytisknout úplný obsah stránky nebo seznamu do souboru, pokud je aktivní stránka 
Přehled nebo Servis, postupujte následovně:

1. Kliknutím na tlačítko Tisk  vytiskněte aktuální nastavení.
2. Dokončete tisk kliknutím na tlačítko OK.

Uložit
Chcete-li uložit úplný obsah stránky nebo seznamu, pokud je aktivní stránka Přehled nebo 

Servis, klikněte na tlačítko Uložit .

Upřesnění nastavení
Při výběru tlačítka Import, Export nebo Stáhnout se zobrazí dialogové okno umožňující zvolit 
tři skupiny nastavení. Výběrem možností Všechna nastavení, Všechna nastavení kromě nebo 
Pouze můžete zjistit, jak je seznam sestaven.

Zpět / Znovu

Poslední akci můžete vrátit zpět kliknutím na tlačítko  nebo znovu provést kliknutím na 

tlačítko . Je možné vrátit zpět až 100 akcí.

Výchozí nastavení

Kliknutím na tlačítko Výchozí nastavení  vrátíte všechna nastavení na aktivní stránce na 
výchozí hodnoty. Seznam výchozích hodnot naleznete v kapitole 7 instalační příručky a návodu 
k obsluze.
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Obnovit

Kliknutím na tlačítko Obnovit  aktualizujete obsah nastavení pouze na aktuální stránce.
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3 Konfigurace
Použití stromové struktury nabídek

Po kliknutí na tlačítko Nastavení  se v levé části prostředního podokna zobrazí stromová 
struktura nabídek. Tato stromová struktura slouží k procházení systému nabídek.
– Kliknutím na znaménko + rozbalíte větev stromové struktury.
– Kliknutím na znaménko - ji sbalíte.
– Kliknutím na položku zobrazíte parametry pro tuto větev.
– Vyberte nebo zadejte hodnoty parametrů.
– Tyto hodnoty jsou okamžitě aktualizovány v jednotce.

V následujících odstavcích jsou uvedeny podrobné informace o položkách ve stromové 
struktuře nabídek.

3.1 Mezinárodní

3.1.1 Jazyk
– Vyberte požadovaný Jazyk z rozevíracího seznamu.
– Vyberte upřednostňovanou hodnotu Jednotka teploty.

3.1.2 Čas/datum
– Vyberte ze seznamu příslušné Časové pásmo (letní čas bude správně nastaven).
– Vyberte 12 nebo 24hodinový Formát času.
– Zadejte aktuální Čas. (Viz níže uvedená Poznámka.)
– Vyberte Formát data, u kterého bude jako první zobrazen měsíc (MM), den (DD) nebo rok 

(RRRR).
– Zadejte aktuální Datum.
– Chcete-li aktivovat letní čas, nastavte možnost Letní čas na hodnotu Automatický. 

Nastavte možnost Manuální a zadejte den, měsíc a čas pro Počát. i Koncový čas a také 
Posun, pokud se odlišuje od údajů souvisejících s vaším časovým pásmem.

Poznámka:
Pokud při manuální synchronizaci posunete aktuální čas o více než 10 minut zpět, odstraní se 
veškerý videoobsah na pevném disku (zobrazí se výzva). Při zpětném posunu menším než 
10 minut bude nahrávání pokračovat, ale s videosnímky, s nimiž je manipulováno, se uloží 
časové údaje.

Hodnota časových údajů se zvyšuje o 1/90 000  sekundy pro každý snímek, dokud čas jednotky 
DVR700 nedosáhne hodnoty časového údaje naposledy uloženého videosnímku (před 
posunutím času zpět). Z tohoto důvodu může být stále přehráván souvislý tok videodat.
Při posunu aktuálního času a data vpřed se hodiny posunou dopředu na zadanou hodnotu bez 
dalších následků.

3.1.3 Server času
– Funkce Použít server času synchronizuje čas jednotky s časem síťového serveru času 

nebo další jednotky Divar. Zadejte hodnotu IP adresa síťového serveru času. Pokud se 
server času nenachází ve stejné podsíti, jednotka vyhledá vhodný server času mimo svou 
vlastní síť. Ověřte, zda je správně nastavena brána jednotky Divar, aby jednotka mohla 
server času najít. Zkontrolujte, zda brána firewall neblokuje komunikaci protokolu NTP 
přes port 123.

– Kliknutím na tlačítko Synchronizovat zahájíte synchronizaci času.
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Automatická synchronizace času (provádí se jednou za čtyři dny) může posunout hodiny 
nejvýše o 10 minut (viz Poznámka pod částí 4.1.2 Čas/datum).

3.2 Video a audio
Tato nabídka slouží ke konfiguraci videovstupů a audiovstupů. Nezapomeňte, že u hybridních 
jednotek s 8 analogovými vstupními kanály jsou kamery IP očíslovány od 9 do 16 a u 
16kanálových hybridních jednotek jsou kamery IP očíslovány od 17 do 32. U digitálního 
síťového rekordéru, který není vybaven analogovými vstupy, začíná číslování kamer IP od 1.

3.3 Plán

3.3.1 Nastavení dynamických charakteristik
Nastavení v nabídce Plán umožňují aktivovat výkonné funkce jednotky. Věnujete-li určitý čas 
plánování a nastavení dostupných profilů, dosáhnete vhodného využití prostředků a současně 
efektivního pokrytí většiny typů pracovních situací.
Profily se plánují v týdenním kalendáři a umožňují měnit nahrávání a reakce na události pro 
konkrétní datum nebo čas (například pro víkendy nebo noci).
V této nabídce se zobrazí šest profilů, které jsou nadefinovány v nabídce Nahrávání.

3.3.2 Plán

Konfigurace
– Použití profilů je definováno v kalendáři, který pokrývá jeden týden. Tento kalendář se 

v následujících týdnech opakuje.
– Profil se určuje pomocí 15minutových intervalů pro každý den v týdnu.
– Pro zvláštní dny a svátky změňte profily naprogramováním výjimečných dnů.

1. Vyberte číslo profilu. Vybraný profil se zvýrazní.
2. Chcete-li upravit název zvoleného profilu, klikněte na tlačítko Upravit název vybraného 

profilu.
3. Procházejte plán. Pomocí tlačítek se šipkami a tlačítka Enter nebo pomocí myši vyznačte 

aktivní oblast.
4. Jakmile budete hotovi, aktivujte výběrem tlačítka Uložit aktualizovaný plán.

3.3.3 Výjimečné dny
– Je možné nastavit až 32 výjimečných dnů, které mají přednost před plánem.
– Výjimečný den přidáte výběrem tlačítka Přidat. Zadejte hodnoty pro položky Datum, Čas, 

Trvání a Profil.
– Chcete-li upravit výjimku, vyberte ji a klikněte na tlačítko Změnit....
– Chcete-li odebrat výjimku, vyberte ji a klikněte na tlačítko Odebrat.
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3.4 Nahrávání
Pomocí nabídky Nahrávání lze konfigurovat nastavení nahrávání pro každý ze šesti profilů.

Poznámka:
Nastavení pro zvuk a obraz v profilu jsou také platná pro tok dat použitý ke vzdálenému 
sledování živého obrazu.

Reakce nahrávání pro každý z šesti profilů se zadává ve třech podnabídkách a poté pro každý 
jednotlivý kanál.
1. Vyberte profil.
2. Vyberte podnabídku pro nahrávání – Normální, Kontakt nebo Pohyb.

– Normální nahrávání – výchozí režim nahrávání
– Nahrávání kontaktu – aktivuje se při události na vstupu kontaktu
– Nahrávání pohybu – aktivováno při pohybu

3. Zvolte jednotlivý vstupní kanál, pro nějž chcete konfigurovat nastavení pro nahrávání 
obrazu a zvuku.

3.4.1 Normální
Nastavte hodnoty pro všechna následující pole:
– Normální režim nahrávání:

– Nepřetržité nahr. – nastavte, má-li nahrávání probíhat nepřetržitě.
– Pouze událost – nastavte, mají-li být nahrávány pouze události.
– Bez nahrávání – nastavte, chcete-li nahrávání zakázat.

– Čas před událostí:
– nastavte hodnotu v rozsahu od 1 do 120 sekund (lze použít jen pro režim nahrávání 

Pouze událost).
Nahrávání události se zahájí o tuto nastavenou dobu dříve, než událost nastane.

– Rozlišení:
– nastavte rozlišení obrazu na hodnotu 4CIF (704 × 576/480 PAL/NTSC), 2CIF 

(704 × 288/240 PAL/NTSC) nebo CIF (352 × 288/240 PAL/NTSC).
– Kvalita:

– nastavte kvalitu obrazu na hodnotu Vysoká, Střední nebo Standardní.
– Snímkový kmitočet:

– nastavte snímkový kmitočet obrazu na hodnotu 25/30, 12,5/15, 6,25/7,5, 3,125/3,75 
nebo 1/1 ips (počty snímků za sekundu v normách PAL/NTSC).

– Nahrát zvuk:
– políčko zaškrtněte, chcete-li povolit nahrávání zvuku.

– Kvalita zvuku:
– nastavte kvalitu zvuku na hodnotu Vysoká, Střední nebo Standardní.

Poznámka:
Chcete-li použít nejúčinnější kompresi obrazu, zabraňte tvorbě šumu obrazu správným 
nastavením kamery a dostatečným osvětlením. Kromě toho zajistěte takové připevnění 
kamery, aby se nechvěla působením větru nebo jiných vlivů.



16 cs | Konfigurace Configuration Tool

AR18-09-B015 | v3.0 | 2009.11 Návod k obsluze Bosch Security Systems

3.4.2 Kontakt
Pole na této kartě obsahují stejné parametry jako odpovídající pole na kartě Normální. 
Uvedená doplňková pole jsou určena pro nahrávání kontaktu.
– Nahrávání kontaktu:

– Pevná doba – nahrávání se aktivuje na nastavenou dobu od zahájení události.
– Při + po události – nahrávání je aktivováno po celou dobu trvání události a po 

ukončení události pokračuje po dobu nastavenou v poli Trvání.
– Sleduj – nahrávání je aktivováno pouze po dobu trvání události.
– Bez nahrávání

– Nastavte dobu trvání v minutách a sekundách.

3.4.3 Pohyb
Pole na této kartě obsahují stejné parametry jako odpovídající pole na kartě Normální. 
Uvedená doplňková pole jsou určena pro nahrávání pohybu.
– Nahrávání pohybu:

– Pevná doba – nahrávání se aktivuje na nastavenou dobu od zahájení události.
– Bez nahrávání

– Nastavte dobu trvání v minutách a sekundách.

Poznámka:
Pokud byl na kartě Normální zvolen režim nahrávání Pouze událost, pak je nastavený čas před 
událostí platný také pro nahrávání kontaktů a pohybu.

3.5 Kontakty
Nabídku Kontakty použijte k nastavení poplachových vstupů a reléových výstupů.

3.5.1 Vstupy kontaktů
Při výchozím nastavení jsou všechny vstupy kontaktů normálně rozpojené (NO). V případě 
potřeby zvýrazněte vstupy kontaktů, které mají pracovat jako normálně sepnuté (NC) kontakty 
(všechny vstupy zvolíte zaškrtnutím políčka bez čísla).

3.5.2 Reléové výstupy
Při výchozím nastavení jsou všechny kontakty reléových výstupů normálně rozpojené (NO). 
V případě potřeby zvýrazněte reléové výstupy, které mají pracovat jako normálně sepnuté 
(NC) kontakty.

3.5.3 Vlastnosti vstupů kontaktů
Každému z 16 vstupů kontaktů lze přiřadit název a režim přenastavení profilu.

Přenastavení profilu
Poplachový vstup může aktivovat přenastavení profilu. K dispozici jsou tři režimy:
– Bez přenastavení (výchozí)
– Sleduj: profil se přenastaví pouze po dobu, kdy je vstup aktivní (nelze nastavit dobu 

přenastavení).
– Pevná doba: přenastavení profilu se zahájí při aktivaci vstupu a pokračuje po dobu 

nastavenou v poli Doba přenastavení.
Při výběru přenastavení profilu zvolte, který z šesti profilů bude použit pro přenastavení, a 
zadejte dobu přenastavení.
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3.6 Pohyb
Funkce detekce pohybu se konfiguruje výběrem karet pro každý jednotlivý analogový 
videovstup. Detekce pohybu v kanálech IP je možná, ale nejprve je nutné pomocí 
konfiguračního nástroje pro kameru nebo kodér nakonfigurovat kamery IP nebo kodéry 
(s detekcí pohybu), aby pokryly celou zobrazenou plochu.
1. V okně s náhledovým obrazovým panelem Oblast detekce pohybu nadefinujte pomocí 

přepínačů oblast citlivou na pohyb. Klikněte na tlačítko:
– Přidat, chcete-li nakreslit nebo zvětšit oblast detekce v obrazovém panelu pro 

detekci pohybu.
– Odebrat, chcete-li smazat nebo zmenšit oblast detekce v obrazovém panelu pro 

detekci pohybu.
– Přepnout, chcete-li přepnout kreslení oblasti v okně s náhledovým obrazovým 

panelem do opačného režimu (z aktivního na neaktivní, z neaktivního na aktivní).
2. Chcete-li aktivovat nebo vymazat celou plochu, vyberte jednu z následujících možností:

– Vybrat vše, chcete-li aktivovat oblast detekce pohybu zahrnující celou plochu.
– Smazat vše, chcete-li smazat celou oblast detekce pohybu.
– Zaškrtnutím políčka Zobrazit mřížku zobrazíte obrysy zón mřížky.

3. Úpravou polohy posuvného ovladače Spouštěcí úroveň nastavte úroveň pohybu, která 
bude detekována. Posunutím doprava se citlivost zvýší, posunutím doleva se citlivost 
sníží. Nejvyšší hodnota zajišťuje detekci i nejnepatrnějšího pohybu.

4. Indikátor pohybu poskytuje vizuální indikaci detekované aktivity.
5. Výběrem tlačítka Indikátor mazání můžete špičkovou úroveň vynulovat.

Poznámka:
Tipy pro bezproblémovou detekci pohybu: 
– Velikost oblasti sledování pohybu ovlivňuje citlivost v této oblasti. Malá oblast sledování 

pohybu by měla být používána k detekci malých objektů (vysoká citlivost), velká oblast by 
měla být používána k detekci velkých objektů (nízká citlivost). 

– Šum obrazu kamery může způsobit zejména při detekci malých objektů vznik chybných 
událostí detekce pohybu. Přesvědčte se, zda je kamera správně nastavená a má 
k dispozici dostatečné osvětlení pro poskytování obrazu bez šumu. 

– Zajistěte takové připevnění kamery, aby se nechvěla působením větru nebo jiných vlivů.

3.7 Textová data
Na této kartě se konfigurují můstky nebo terminály pro dodávání textových dat.
– Port: zadejte port pro zařízení pracující jako můstek.
– Přidat můstek: po kliknutí na tlačítko zadejte adresu IP můstku.
– Nastavení: na tlačítko klikněte, chcete-li změnit nastavení zvoleného zařízení.
– Odebrat: vyberte zařízení v seznamu a kliknutím na tlačítko Odebrat je odeberte.

Poznámka:
Před aktivací této volitelné funkce je nutné získat softwarovou licenci. Viz část 4.12.2 Licence 
na straně 25.
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3.8 Událost
Pomocí nabídky Událost můžete určit požadovanou reakci při aktivaci vstupu kontaktu, 
detekci pohybu nebo ztrátě videosignálu. V této nabídce lze také nastavit obecnou reakci pro 
události. Každý z šesti profilů má karty Obecné, Kontakt, Pohyb a Ztráta Videosignálu.

3.8.1 Obecné

Automatické potvrzování poplachu
– Povolte, kdy mají být poplachy automaticky potvrzovány. Ve výchozím nastavení musí být 

poplach potvrzen manuálně.

Trvání poplachu
– Nastavením hodnoty v rozsahu od 1 do 59 sekund zvolte dobu, po kterou zůstanou 

výstupní relé a bzučák po aktivaci poplachu aktivní.

Zapnout bzučák při poplachu
– Povoluje akustické varování při poplachu.

Zapnout bzučák při ztrátě videosignálu
– Povoluje akustické varování při ztrátě videosignálu.

Akce při zadávání tohoto profilu
Klikněte na tlačítko Uprav... a určete přednastavené polohy pro kamery PTZ po spuštění 
tohoto profilu. 
– Zadejte číslo přednastavené polohy v rozsahu 1-1023 pro všechny kamery PTZ, které se 

mají přesunout (pro odpovídající vstup z kamery musí být povoleno ovládání PTZ).
Všechny nakonfigurované akce jsou uvedeny v seznamu.

3.8.2 Kontakt
Reakci při události lze postupně nakonfigurovat pro všech 16 vstupních kontaktů.
– Pokud má vstupní kontakt aktivovat událost, zaškrtněte políčko Aktivována.
– Pokud má vstupní kontakt aktivovat poplach, zaškrtněte políčko Poplach.

Akce
Klikněte na tlačítko Uprav... a nastavte akce Nahrávání, Monitor a PTZ, které mají být 
provedeny, pokud je tento kontakt aktivní. 
– Nahrávání: v nastaveních nahrávání kontaktu zvýrazněte videokanály, které se mají 

nahrávat, pokud je tento vstupní kontakt aktivní (všechny videokanály zvolíte zaškrtnutím 
políčka bez čísla). Zobrazí se seznam vybraných kanálů a jejich vlastností pro nahrávání.

– Monitor: zvýrazněte videokanály, které mají být zobrazeny na monitorech A a B, pokud je 
tento vstupní kontakt aktivní (všechny videokanály zvolíte zaškrtnutím políčka bez čísla).

– PTZ: zadejte číslo přednastavené polohy v rozsahu 1-1023 pro všechny kamery PTZ, 
které se mají přesunout (pro odpovídající vstup z kamery musí být povoleno ovládání 
PTZ).

Všechny nakonfigurované akce jsou uvedeny v seznamu.

3.8.3 Pohyb
Reakci při události detekce pohybu lze postupně nakonfigurovat pro všechny videokanály.
– Pokud má detekce pohybu aktivovat událost, zaškrtněte políčko Aktivována.
– Pokud má detekce pohybu aktivovat poplach, zaškrtněte políčko Poplach.

Akce
Klikněte na tlačítko Uprav... a nastavte akce Nahrávání, Monitor a PTZ, které mají být 
provedeny, pokud je detekován pohyb. 
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– Nahrávání: v nastaveních nahrávání pohybu zvýrazněte videokanály, které se mají 
nahrávat, pokud je detekován pohyb (všechny videokanály zvolíte zaškrtnutím políčka bez 
čísla). Zobrazí se seznam vybraných kanálů a jejich vlastností pro nahrávání.

– Monitor: zvýrazněte videokanály, které mají být zobrazeny na monitorech A a B, pokud je 
detekován pohyb (všechny videokanály zvolíte zaškrtnutím políčka bez čísla).

– PTZ: zadejte číslo přednastavené polohy v rozsahu 1-1023 pro všechny kamery PTZ, 
které se mají přesunout (pro odpovídající vstup z kamery musí být povoleno ovládání 
PTZ).

Všechny nakonfigurované akce jsou uvedeny v seznamu. 

3.8.4 Ztráta Videosignálu
Reakci při události ztráty videosignálu lze postupně nakonfigurovat pro všechny videokanály.
– Pokud má ztráta videosignálu aktivovat událost, zaškrtněte pro jednotlivé videokanály 

políčko Aktivována.

3.9 Sítě

3.9.1 Nastavit – Obecné
– Do pole Jméno DVR zadejte jedinečný název pro digitální videorekordér, který bude 

používán v síti.
– Aktivací funkce Viditelnost umožníte automatické zjištění jednotky a načtení její adresy 

IP.
– Pokud není aktivována funkce DHCP pro DNS, vyplňte adresu v poli Server DNS.
– V případě potřeby změňte výchozí hodnotu pro HTTP port (80) na novou hodnotu.

3.9.2 Nastavit – Připojení
Pro jednotky vybavené druhým konektorem Ethernet se zobrazí pole pro konfiguraci tohoto i 
primárního portu.
– Po zaškrtnutí políčka DHCP budou adresa IP, maska podsítě a adresa výchozí brány 

přiřazeny automaticky serverem DHCP sítě. Jsou zobrazeny aktuální hodnoty.
– Pokud není políčko DHCP zaškrtnuté, vyplňte údaje pro rekordér v polích IP adresa, 

Maska podsítě a Výchozí brána.
– Položka Adresa MAC je určena pouze ke čtení a zobrazuje adresu MAC adaptéru sítě 

Ethernet.
– Položka Připojení ukazuje stav fyzického připojení k síti. 
– Zadáním hodnoty mezi 0,1 a 100 Mbit/s do pole Omezení přenos. rychlosti můžete 

omezit šířku pásma.

3.9.3 Rozsah IP
– Pro umožnění přístupu lze zadat devět rozsahů IP.
– Chcete-li zadat jedinou IP adresu, zadejte stejnou počáteční a koncovou adresu. Pokud 

chcete určit rozsah IP adres, zadejte odlišnou počáteční a koncovou adresu.
Přístup k jednotce mohou získat pouze pracovní stanice (s aplikací Control Center nebo 
Configuration Tool), které mají adresu IP v některém ze stanovených rozsahů.

3.9.4 Streaming monitoru
Funkce dálkového streamingu monitoru umožňuje dálkový tok výstupních dat pro monitory A 
anebo B přes jeden nebo více analogových videovstupů. Hlavní výhodou využití této funkce je, 
že snímky s vícenásobným zobrazením lze zobrazit vzdáleně pomocí pouze jednoho toku 
videodat, využívá se tak pouze omezená šířka pásma a méně počítačových zdrojů.
Jednotlivé analogové videovstupy lze nakonfigurovat jako:
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– kamerový vstup (výchozí),
– streamingový výstup A (vstup je používán pro streamování výstupu monitoru A),
– streamingový výstup B (vstup je používán pro streamování výstupu monitoru B).

Poznámka:
Zakažte nahrávání kanálu použitého pro streaming monitoru na kartě Nahrávání.

3.10 Ukládání
Nabídka Ukládání poskytuje přístup k informacím o pevných discích.

3.10.1 Sada disků
Vlastnosti uvedené v oblasti Sada aktivních disků platí pro kompletní sadu aktivních pevných 
disků:
– Položka Disky v sadě informuje, které pevné disky jsou používány.
– Položka Sada disků s ochranou proti zápisu udává, zda je sada disků používána pouze 

pro čtení nebo i pro zápis. Chcete-li nastavit jiný režim než zobrazený, klikněte na tlačítko 
Změnit.

– Položka Interní pole RAID (Redundant Array of Independent Disks – Redundantní pole 
nezávislých disků) aktivuje redundantní mechanizmus ukládání (RAID 4), který zajišťuje 
vyšší spolehlivost zaznamenaného obsahu. Chcete-li aktivovat funkci RAID, musíte 
nainstalovat čtyři pevné disky a aktivovat licenci RAID. Pokud je aktivní funkce RAID 4, 
kapacita úložiště dostupného pro nahrávání videodat odpovídá trojnásobku velikosti 
nejmenšího disku v sadě. Čtvrtý disk se používá pro ukládání paritních informací. 
Při selhání jednoho disku nedojde ke ztrátě dat. Nahrávání pokračuje na tři disky bez 
ochrany poskytované mechanizmem RAID 4. Po výměně vadného disku budou obnovena 
data na novém disku (tento proces trvá obvykle asi 24 hodin), zatímco jednotka bude 
pokračovat v normální činnosti.

– Přepsat po – pokud dojde k zaplnění sady disků, automaticky se přepíše nejstarší 
videozáznam. V případě potřeby lze přepsání vynutit za kratší dobu, například z důvodů 
stanovených zákonem.

– Celková kapacita sady disků je uvedena v gigabajtech.

3.10.2 Disky

Používán
Na této kartě se zobrazují vlastnosti používaných disků ze sady aktivních disků.
– Kapacita jednotlivých disků je uvedena v gigabajtech.
– Disky lze ze sady aktivních disků odebrat kliknutím na tlačítko Odebrat.
– Kliknutím zvolte konkrétní pevný disk ze seznamu.

– Kliknutím na tlačítko Vlastnosti zobrazte stav zvoleného disku.

Všechny disky
V seznamu jsou uvedeny všechny dostupné disky. 
– Seznam Interní disky obsahuje přehled instalovaných interních disků a jejich kapacit 

v gigabajtech.
– Zobrazena jsou také umístění disků iSCSI. Umístění lze přidávat do seznamu kliknutím na 

tlačítko Přidat umístění nebo odebírat ze seznamu kliknutím na tlačítko Odstr. umístění.
– Po výběru tlačítka Přidat umístění se zobrazí překryvné okno, v kterém vyplňte 

adresu IP a port pole iSCSI, které má být přidáno.
– Vyberte jednotlivý pevný disk ze seznamu a kliknutím na tlačítko Vlastnosti zobrazte stav 

zvoleného disku.
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3.10.3 Servis
– Smazat do... – otevře podnabídku pro smazání videa staršího než zadané datum.
– Odstranit všechny nahrávky – smaže veškeré videozáznamy ze všech pevných disků sady 

aktivních disků (budou smazána data i z chráněných jednotek).
– Pozastavit přehrávání... – pozastaví veškeré nahrávání na stanovenou dobu.

3.11 Uživatelé

3.11.1 Obecné
– Zadejte výchozího uživatele. Tento uživatel bude standardně přihlášen k jednotce po 

jejím zapnutí.

3.11.2 Administrátor
– Zadejte až 16znakové Uživatelské jméno.
– Zadejte až 12znakové Heslo.
– Zaškrtnutím políčka Povolit místní přihlášení povolte místní přístup (bude povolen vždy).
– Zaškrtnutím možnosti Povolit vzdálené přihlášení aktivujete vzdálený přístup.
– Zaškrtnutím možnosti Automatické odhlášení aktivujete automatické odhlášení po 

3 minutách nečinnosti.

3.11.3 Uživatelé 1 až 7
Pomocí sedmi karet lze definovat až sedm uživatelů.
– Zadejte až 16znakové Uživatelské jméno.
– Zadejte až 12znakové Heslo.
– Zaškrtnutím různých políček nastavíte různá uživatelská práva.
– Na kartě Práva ovládání nastavíte práva pro zobrazení obrazu z kamery, ovládání kamery, 

přednastavení poloh kamery a ovládání relé.

3.12 Systém

3.12.1 Sériové porty

KBD
Položka KBD se používá pro: 
– nastavení jedinečného čísla ID v rozsahu od 1 do 16, pokud je pomocí jedné klávesnice 

ovládáno více jednotek Divar,
– nastavení čísla první kamery při vytváření systému s více jednotkami Divar (například 

jednotka Divar 1 má kamery označené čísly 1 až 16, jednotka Divar 2 má kamery označené 
čísly 17 až 32),

– nastavení přístupových práv pro jednotlivé klávesnice, pokud je k ovládání jednotky Divar 
použito více klávesnic pomocí expandéru klávesnice.

Port COM
Port COM se používá pro servisní a integrační účely.
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3.12.2 Licence
Některé volitelné funkce vyžadují před aktivací získání softwarové licence.
– Položka Adresa MAC zobrazuje adresu MAC jednotky. Adresa MAC je společně s platným 

číslem licence vyžadována k získání aktivačního klíče prostřednictvím webu:
https://activation.boschsecurity.cz

Číslo licence a pokyny pro získání aktivačního klíče naleznete v dopise, který je dodán při 
zakoupení licence pro jednotku Divar.

– Instalované klíče představují všechny licenční klíče, které již byly v systému instalovány.
– Kliknutím na položku Instalovat klíč zadáte aktivační klíč nové licence.
– Dostupné funkce obsahují všechny nainstalované volitelné funkce.

3.12.3 Zápis dat
Vyberte položky, které mají být protokolovány.
– Zaznamenávat kontakty 
– Zaznamenávat pohyby 
– Zaznamenávat vzdálený přístup 

3.13 Konfigurace monitorů
Podnabídka Nastavení monitoru obsahuje nastavení zobrazení pro monitory A a B.

Konfigurace monitoru A
(nebo)
Konfigurace monitoru B
Chcete-li za nabídkami vidět obraz z kamery, zvolte průhledné pozadí. 
Vyberte barvu pro okraje obrazových panelů (černou, bílou nebo šedou).

Vícenásobné režimy
Vyberte vícenásobná zobrazení, která mají být zobrazena.

Zobrazení události
Zaškrtnutím políček Události kontaktních vstupů, Poplachy při ztrátě videosignálu a 
Události detekce pohybu zvolte, které události se budou zobrazovat na obrazovce.
V poli Trvání zobrazení nastavte dobu, po kterou zůstanou tyto události zobrazeny na 
obrazovce (platí pouze pro nepoplachové události), a zadejte počet řádků, které se zobrazí 
v seznamu událostí.

Seznam sekvencí
Pomocí posuvného ovladače Prodleva sekvence zvolte dobu, po kterou zůstane obraz 
z kamery zobrazen na obrazovce (1 až 60 sekund).
K přesunutí vstupů z kamer do seznamu sekvence použijte tlačítko +. K uspořádání vstupů 
z kamer do požadovaného pořadí použijte tlačítka se šipkami Posunout nahoru a Posunout 
dolů. Ke smazání jedné položky ze seznamu sekvence použijte tlačítko –.
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