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1  Bezpečnost 

1.1  Důležité bezpečnostní pokyny

Následující bezpečnostní pokyny si pečlivě přečtěte, dodržujte je a uschovejte pro případ potřeby. 
Před zahájením provozu jednotky věnujte pozornost varováním na jednotce a v provozních pokynech.

1.  Čištění - Před čištěním vypojte jednotku ze zásuvky. Řiďte se podle předpisů přiložených k 
jednotce. Většinou k čištění postačí suchý hadřík, ale lze použít také vlhkou prachovku nebo 
jelenici. Nepoužívejte tekuté čističe, ani čističe ve spreji.

2.  Tepelné zdroje - Neinstalujte jednotku v blízkosti tepelných zdrojů, jako jsou radiátory, kamna 
nebo jiná zařízení (včetně zesilovačů), která vyzařují teplo.

3.  Větrání - Všechny otvory v krytu jednotky mají zajistit správnou ventilaci. Zabrání se tak 
přehřátí jednotky a zajistí její správný chod. Nezakrývejte tyto otvory. Nevkládejte jednotku do 
pouzdra, pokud není řádné odvětrané nebo pokud to není uvedeno v pokynech výrobce.

4.  Voda - Neprovozujte jednotku tam, kde by mohla zvlhnout, jako např. u vany, umývadla, dřezu, 
koše na prádlo, ve vlhkém nebo mokrém sklepě, v blízkosti bazénu, ve venkovních prostorách 
nebo v jiných vlhkých oblastech. Nevystavujte jednotku vlhku nebo dešti. Hrozí nebezpečí 
vzniku požáru a poranění elektrickým proudem.

5.  Vnik cizích předmětů a tekutin - Nestrkejte předměty do jednotky skrze otvory. Mohly by 
se dotknout nabitých součástí, nebo zkratovat některé části a hrozí nebezpečí vzniku požáru 
nebo poranění elektrickým proudem. Nikdy na jednotku nelijte tekutiny. Na jednotku nepok-
ládejte předměty naplněné tekutinami, jako jsou vázy nebo hrnky.

6.  Bouřky - Pro zvýšenou ochranu během bouří nebo při dlouhodobém nepoužívání jednotky ji 
vypojte ze zásuvky a odpojte kabeláž. Tím se jednotka ochrání před poškozením bleskem a 
nárazovým proudem.

7.  Nastavení ovládacích prvků - Seřizujte jen ty ovládací prvky, které jsou uvedeny v provozních 
pokynech. Nesprávné seřízení jiných ovládacích prvků by mohlo jednotku poškodit. Jiným 
ovládáním, seřizováním nebo prováděním jakýchkoliv jiných postupů než těch, které jsou 
uvedeny, se člověk může vystavit nebezpečnému záření.

8.  Přetěžování - Nepřetěžujte zdrojové nebo prodlužovací kabely. Hrozí nebezpečí vzniku požáru 
nebo poranění elektrickým proudem.

9.  Ochrana zdrojového kabelu a zásuvky - Zabraňte chození přes zdrojový kabel, skřípnutí 
kabelu přiložením cizího předmětu a jeho vytržení z jednotky. U jednotek uzpůsobených k 
provozu při 230 V AC, 50 Hz, musí zdrojový kabel odpovídat posledním verzím publikací
IEC č. 227 nebo IEC č. 245.

10.  Odpojení od zdroje - Pokud je zdrojový kabel zapojený do elektrické zásuvky, jsou jednotky 
s i bez přepínače ZAP/VYP vždy pod proudem. Hlavním zdrojovým vypínačem pro veškeré 
součásti jednotky, které jsou pod proudem, je zdrojový kabel.

11.  Zdroje elektrické energie - Jednotka smí být napájena pouze ze zdrojů uvedených na štítku. 
Před zapojením zdrojového kabelu do jednotky musí být kabel vždy vypojen z elektrické 
zásuvky.

12.  Údržba - Nikdy se sami nepokoušejte od provádění údržby jednotky. Otevřením nebo 
odejmutím krytů se vystavujete nebezpečí poranění elektrickým proudem a dalším 
nebezpečím. Proto nechte veškerou údržbu na kvalifikovaných odbornících.

13.  Poškození vyžadující opravu - Pokud byla jednotka poškozena, nejprve ji odpojte od zdroje 
elektrické energie a poté přivolejte kvalifikovaného odborníka. Příklady poškození:
–  zdrojový kabel nebo zásuvky jsou poškozeny;
–  přítomnost vlhkosti, vody a/nebo nepřízeň počasí (déšť, sníh, atd.);
–  na zařízení se vylila tekutina;
–  ado jednotky spadl cizí předmět;
–  jednotka spadla na zem nebo je poškozená skříň jednotky;
–  výkon jednotky se výrazně změnil;
–  při přesném dodržování provozních pokynů se jednotka nechová tak, jak by měla.
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14.  Náhradní díly - Ujistěte se, že údržba používá náhradní díly uvedené výrobcem nebo takové 
náhradní díly, které odpovídají původním dílům. Jiné náhradní díly mohou ukončit záruku, 
způsobit nebezpečí vzniku požáru, poranění elektrickým proudem nebo jiná nebezpečí.

15.  Kontrola bezpečnosti - Aby se zajistily vhodné provozní podmínky, je třeba vždy po ukončení 
údržby nebo oprav jednotky provést kontrolu bezpečnosti.

16.  Instalace - Instalaci provádějte v souladu s pokyny výrobce a s platnými místními předpisy.
17.  Přídavná zařízení, změny a úpravy - Používejte pouze přídavná zařízení/doplňky stanovené 

výrobcem. Po jakýchkoliv změnách nebo úpravách zařízení, které nejsou výslovně schválené 
firmou Bosch zaniká záruka a v případě autorizační smlouvy zaniká oprávnění spravovat 
zařízení.

1.2  Bezpečnostní opatření 

NEBEZPEČÍ! Akutní riziko:
Tento symbol upozorňuje na bezprostřední nebezpečí, jako např. 
“nebezpečné napětí”. 
Neopatrnost a neschopnost vyhnout se tomuto nebezpečí způsobí 
poranění elektrickým proudem, vážná zranění nebo smrt. 

VAROVÁNÍ! Střední riziko:
Upozorňuje na možné nebezpečí. 
Neopatrnost a neschopnost vyhnout se tomuto nebezpečí mohou 
způsobit vážná zranění nebo smrt.

POZOR! Střední riziko:
Upozorňuje na možné nebezpečí. 
Neopatrnost nebo neschopnost vyhnout se tomuto nebezpečí 
mohou způsobit lehká nebo střední zranění.
Upozorňuje uživatele na důležité pokyny spojené s provozem 
jednotky.

POZOR! Malé riziko: (bez varovného symbolu)
Upozorňuje na možné nebezpečí. 
Neopatrnost nebo neschopnost vyhnout se tomuto nebezpečí 
může způsobit poškození jednotky nebo jiného majetku.

POZNÁMKA!
Tento symbol upozorňuje na informace nebo firemní zásady přímo 
nebo nepřímo spojené s bezpečností zaměstnanců nebo ochranou 
majetku.

1.3  Důležité poznámky

Doplňky - Neukládejte jednotku na nestabilní stojan, trojnožku, nosič nebo držák. Pád jednotky může 
způsobit vážné zranění a/nebo vážné poškození jednotky. Používejte pouze vozík, stojan, trojnožku, 
nosič nebo stolek uvedené výrobcem. Pokud k přemístění používáte vozík, postupujte obezřetně. 
Zabráníte tak zranění spojenému s překlopením a pádem jednotky. Rychlé zastavení, příliš síly nebo 
nerovný povrch mohou způsobit, že se vozík s jednotkou převrátí. Jednotku připevněte podle pokynů 
výrobce.
Vypínač všech pólů - Do elektroinstalace budovy připojte vypínač pro všechny póly s odstupem 
kontaktu alespoň 3 mm u každého pólu. Pokud je třeba otevřít kryt a provést údržbu a/nebo jiné 
činnosti, jako hlavní vypínač k odpojení jednotky použijte vypínač všech pólů.   
Výměna baterie - V krytu jednotky se nachází lithiová baterie. Baterii vyměňujte podle pokynů. 
Zabráníte tak nebezpečí výbuchu. Baterie vyměňujte jen za druh doporučený výrobcem nebo tomu 
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odpovídající druh baterií. Baterií se zbavujte takovým způsobem, abyste neničili životní prostředí. 
Veškerou údržbu přenechte kvalifikovaným odborníkům.

POZOR!
Laserový výrobek třídy I 
INeviditelné laserové záření při otevření. Nevystavujte se paprsku.

Toto varování souvisí pouze s modely s vestavěnou vypalovačkou DVD, která používá ověřený laser 
třídy I.
Uzemnění:
–  Pokud k jednotce připojujete vnější kabelový systém, musí být uzemněný.
–  Venkovní zařízení připojujte do vstupu jednotky teprve po zapojení jednotky do zemnicí zásu-

vky nebo po uzemnění zemnicí svorky.
–  Před odpojením zemnicí zásuvky nebo zemnicí svorky nejprve z jednotky odpojte konektory 

venkovních zařízení.
–  U každého venkovního zařízení připojeného k této jednotce přesně dodržujte bezpečnostní 

opatření jako např. uzemnění.
Pouze modely USA - V sekci 810 NEC (National Electrical Code), ANSI/NFPA č.70, se nachází infor-
mace ohledně uzemnění držáku a podpěry, koaxiálního uzemnění zemnicí jednotkou, velikosti zem-
nicích vodičů, umístění zemnicí jednotky, připojení k zemnicím elektrodám, a požadavky na zemnicí 
elektrody.

POZNÁMKA!
Toto zařízení smí být používáno pouze ve veřejných prostorách.
Federální zákon USA zakazuje tajné nahrávání rozhovorů.

Likvidace - Tento výrobek firmy Bosch byl vyrobený pomocí vysoce kvalitních součástí a materiálů, 
které mohou být recyklovány a opět použity. Tento symbol znamená, že elektrické a elektronické 
přístroje, které už nebudou více používány, se musí likvidovat samostatně od směsného odpadu. Pro 
likvidaci elektrických a elektronických výrobků se hodí zvláštní sběrné systémy. Prosíme likvidujte 
tyto jednotky v zařízeních pro recyklaci podle evropské směrnice 2002/96/EC.
Životní prostředí - Firma Bosch přijala svou povinnost vůči životnímu prostředí. Tato jednotka byla 
vyvinuta tak, aby byl brán co největší ohled na životní prostředí. 
Zařízení citlivé na statickou elektřinu  - Aby se zabránilo uvolnění statické elektřiny, postupujte 
podle opatření CMOS/MOS-FET.
POZNÁMKA: Při práci s obvodovou deskou vždy používejte antistatický náramek a dodržujte 
bezpečnostní opatření ESD.
Jmenovitý proud pojistky - Pro ochranu zařízení je třeba, aby byla proudová odbočka chráněna 
proudem pojistky maximálně 16A. To musí být v souladu s NEC800 (sekce CEC 60).
Zemnění a polarizace - Tato jednotka může být vybavena zásuvkou pro polarizovaný střídavý proud 
(zásuvka, u které je jedna lopatka širší než druhá). Toto bezpečnostní opatření zajišťuje, že zdrojový 
kabel lze do zásuvky strčit jedině správným směrem. Pokud se vám nedaří kabel správně zapojit 
do zásuvky, pozvěte kvalifikovaného elektrikáře, aby starou zásuvku vyměnil. Nesnažte se zmařit 
bezpečnostní význam polarizované zásuvky.
Tato jednotka může být případně vybavena třípólovým zemnicím kabelem (zásuvky se třetím 
kolíkem pro uzemnění). Toto bezpečnostní opatření zajišťuje, že zdrojový kabel lze zapojit pouze 
do uzemněné zásuvky. Pokud se vám nedaří kabel zapojit do zásuvky, pozvěte kvalifikovaného 
elektrikáře, aby starou zásuvku vyměnil. Nesnažte se zmařit bezpečnostní význam uzemněné zásuvky.
Pohyb - Před přemísťováním jednotky ji vždy odpojte od zdroje.. Jednotku přemísťujte opatrně. 
Přílišná síla nebo náraz mohou poškodit jednotku nebo její pevné disky. 
Venkovní návěstí - Instalace venkovních návěstí, týkajících se především odstranění bleskosvodů a 
ochrany proti přechodným jevům musí být ve shodě s NEC725 a NEC800 (CEC pravidlo 16-224 a 
CEC sekce 60).
Nepřetržitě zapojené zařízení - Do elektroinstalace budovy připojte dobře přístupný vypínač. 
Připojitelné zařízení - - Zásuvka by měla být v blízkosti zařízení, aby byla snadno dostupná.
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Odpojení elektrické energie - Pokud je zdrojový kabel zapojený do zásuvky, jednotky jsou vždy pod 
proudem. Hlavním zdrojovým vypínačem pro všechny jednotky je zdrojový kabel. 
Montáž do stojanu 
–  Větrání - Nezabudovávejte jednotku a nemontujte ji do stojanu, aniž byste zajistili správnou 

ventilaci nebo dodržovali pokyny výrobce. Teplota zařízení nesmí překročit maximální provozní 
teplotu.

–  Mechanická zátěž - Zařízení řádně namontujte do stojanu. Tím zabráníte nebezpečí 
způsobenému nevyváženou mechanickou zátěží. 

SELV - Všechny vstupní/výstupní konektory jsou obvody SELV (bezpečného malého napětí). Obvody 
SELV by se měly zapojovat pouze do jiných obvodů SELV. 
Ztráta videa - Ztráta videa je průvodní chybou digitálního nahrávání videa; proto nenese Bosch 
Security Systems odpovědnost za jakékoliv škody způsobené chybějícími daty. Aby se zabránilo riziku 
ztráty digitálních dat, doporučuje Bosch Security Systems vlastnit několikeré nahrávací systémy a 
zálohovat všechna analogová i digitální data. 

Informace o FCC & ICES (použití v domácnosti)
(Pouze u USA a kanadských modelů)
Toto zařízení bylo otestováno a shledáno vyhovujícím limitům pro digitální zařízení třídy B v sou-
ladu s částí 15 pravidel FCC. Tato omezení byla vyvinuta z důvodu poskytnutí přiměřené ochrany 
proti nebezpečným poruchám při použití v domácnosti. Zařízení generuje, využívá a může vyzařovat 
rádiové frekvence a pokud nebude nainstalováno podle pokynů, může působit křížení vln s radio-
komunikacemi. Nelze však zaručit, že v některých instalacích křížení vln nenastane. Pokud zařízení 
způsobuje křížení radiového nebo televizního vlnění, což lze snadno zjistit zapnutím a vypnutím 
zařízení, lze tuto závadu napravit některými z těchto kroků:
–  pootočte nebo přemístěte přijímací anténu;
–  zvyšte vzdálenost mezi zařízením a přijímačem;
–  zapojte zařízení do zásuvky v jiném obvodu než do kterého je zapojený příjimač;
–  obraťte se o pomoc na dodavatele nebo na zkušeného odborníka v oboru rádio/TV.
Nesmí se provádět vědomé nebo nevědomé změny, které nejsou výslovně schválené stranou 
odpovědnou za chod přístroje. Takové změny mohou způsobit zánik uživatelovy pravomoci zacházet 
se zařízením. 
V případě potřeby by se měl uživatel obrátit na dodavatele nebo zkušeného odborníka v oboru rádio/
televize. Dále by se uživateli mohla hodit následující příručka sestavená Federální komunikační komisí 
Spojených států amerických: Jak odhalit a řešit problémy s křížením rádiových a televizních vln. Tuto 
příručku lze zakoupit u U.S. Government Printing Office, Washington, DC 20402, sklad. č. 004-000-
00345-4.
Vyloučení odpovědnosti
Společnost Underwriter Laboratories Inc. (“UL”) netestovala výkon ani spolehlivost bezpečnostních a 
signalizačních součástí tohoto výrobku. UL testovala pouze rizika vzniku požáru, poranění elektrickým 
proudem, otřesů a/nebo nehodovosti, jak je uvedeno v normách bezpečnosti pro zařízení výpočetní 
technologie UL, UL 60950-1. Certifikace UL nezahrnuje výkon nebo spolehlivost bezpečnostních a 
signalizačních součástí tohoto výrobku.
NORMY UL NEPOSKYTUJÍ ŽÁDNOU ZÁRUKU ANI CERTIFIKACI TÝKAJÍCÍ SE VÝKONU NEBO 
SPOLEHLIVOSTI JAKÝCHKOLIV BEZPEČNOSTNÍCH FUNKCÍ TOHOTO VÝROBKU NEBO FUNKCÍ 
SPOJENÝCH SE SIGNALIZACÍ.
Autorské právo
Tato uživatelská příručka je duševním vlastnictvím společnosti Bosch Security Systems a je chráněna 
autorským právem. Všechna práva vyhrazena.
Ochranné známky
Všecha jména hardwarových a softwarových výrobků uvedená v tomto dokumentu mohou být 
chráněna ochranou známkou a mělo by se s nimi adekvátně nakládat.
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POZNÁMKA!
Tato provozní příručka byla pečlivě sestavena a veškeré informace, 
které obsahuje, byly ověřené. V momentě tisku byl text kompletní 
a v pořádku. Nepřetržitý vývoj může mít za následek, že se obsah 
této uživatelské příručky bez varování změní. Společnost Bosch 
Security Systems se zříká odpovědnosti za škodu způsobenou 
přímo nebo nepřímo chybami, nekompletností nebo odlišnostmi 
mezi touto uživatelskou příručkou a popisovaným výrobkem.

Další informace
Pro více informací kontaktujte vaši pobočku společnosti Bosch Security Systems nebo navštivte naše 
internetové stránky: www.boschsecurity.com 
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2  Úvod 

2.1  Charakteristika

• Stabilní zabudovaný operační systém.

• Malé soubory s kompresí MPEG-4. 

• Kapacita vnitřní paměti až 2TB. 

• NTSC a PAL volitelný video formát.

• Nahrávání plně v reálném čase:  

- Až 480IPS@352 X 240: DVR-16K, DVR-16L NTSC
- Až 400IPS@352 X 288: DVR-16K, DVR-16L PAL
- Až 240IPS@352 X 240: DVR-8K, DVR-16L NTSC
- Až 200IPS@352 X 288: DVR-8K, DVR-16L PAL

• Rozličná nahrávací rozlišení a úrovně kvality:

- 4CIF(704x480), 2CIF(704x240), CIF(352x240) : NTSC.
- 4CIF(704x576), 2CIF(704x288), CIF(352x288) : PAL.
- 5-stupňová úroveň kvality (Nejvyšší, vysoká, střední, nízká, nejnižší).

• Snadné ovládání pomocí rozličných uživatelských rozhraní & user friendly GUI:

- Optická myš, IR dálkový ovladač, Jog/Shuttle
• Působivé mnohonásobné funkce:

- Současné zobrazení live, nahrávání, playback, síťové komunikace, zálohování.
• Četné funkce hledání:

- Hledání v datu/čase, hledání události, hledání záložky, chytré hledání.
• Ochrana dat události dělením nahrávky události.

• Nahrávání před alarmem (až 1 minuta).

• Nahrávání pohyblivé události a funkce test náhledu citlivosti pohybu.

• Počet snímků při nahrávání & nastavení kvality každé kamery zvlášť.

• Flexibilní plánování nahrávání.

• Instant playback v režimu live.

• Perfektní synchronizace audio/video.

• Plánování automatické zálohy.

• Ověřování obrazu (Watermark)

• Tři USB 2.0 porty pro zálohu dat.

• Nastavení exportu/importu pomocí paměťových karet USB nebo přes síť

• Snadný update systémového softwaru pomocí paměťových karet USB nebo přes síť

• Software Control Center zpracuje až 100 DVR rekordérů.

• K jednomu DVR serveru má přístup až 5 klientů zároveň.

• Omezení šíře pásma sítě:

- Automatické nastavení průtoku dat podle síťové rychlosti jednotky.
• Vzdálené sdělení o alarmu pomocí PC software nebo e-mail.

• Synchronizace data a času ze serveru NTP. 

• Režim letního času.



10   cs | Úvod Digitální video rekordér

F01U | 2.0 | 2008.12 Uživatelský manuál Bosch Security Systems

• Ochrana proti zakrytí kamery.

• Správa uživatelů (nastavení oprávnění)

• Ovládání PTZ :

- Pro více informací viz “8.2.4 Seznam podporovaných PTZ kamer”.
- Ovládání telemetrie kopulovité kamery (Ovládání Dome OSD).

Poznámka:
Pro popis je používán model DVR-16L (16 kanálů), ovládání a detaily 
naleznete v této provozní příručce.

2.2  Doplňky

Dálkové ovládání AAA baterie do dálkového 
ovládání

Příprava pro montáž to stojanu 

Myš Divar MR PC software Šrouby pro montáž do stojanu

SHIELD

CTRL   1

1A
1B
2A
2B

1
2

3
4

5
6

7
8

9
10

11
12

13
14

15
16

GND

GND

GND

GND

R
E
L
A
Y

3A
3B
4A
4B

SHIELD

CTRL   2

IN

IN

IN

IN

SHIELD

CTRL   3

SHIELD

CTRL   4

SHIELD

SHIELD
CTRL   5

Kabely síťového napájení Deska kontaktů pro vstup/
výstup Biphase a alarmu

Obrázek 2.1  Doplňky
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2.3 Přední panel

DVR-16K / DVR-16L

a b c d e f

g h i j k l

DVR-8K / DVR-8L

a b c d e f

g h i j k l

Obrázek 2.2  Přední panel

a Tlačítka šipek (b B v V): Volba nebo pohyb v možnostech nabídky.

 (ENTER): Potvrdí volbu nabídky.

b Funkční tlačítka: 

:  Zobrazí Nastavení. 

:  Zobrazí ovládací nabídku monitoru A pro nastavení režimu obrazovky na plný, 4, 6, 8, 9 
nebo 16 screenů. Nastavit výstupní video signál do režimu VGA.

:  Zobrazit ovládací nabídku monitoru B. Nastavit výstupní video signál do režimu MON A.

:  Přepne jednotku do režimu PTZ. Umožní ovládání připojené kamery PTZ.

:  Stiskem se zobrazí různé multiscreenové režimy.

:  Zobrazit všechny sekvenci kamer.

:  Zobrazí nabídku hledat.

:  Spustí nebo zastaví okamžité nahrávání zvolené kamery (žlutý okraj). 

:  Zruší aktivaci alarmu a vrátí systém do takového stavu, v jakém byl před jeho aktivací.
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c Disková mechanika (pouze DVR-8L a DVR-16L)
Zde vložte disk.

d Tlačítka kanálů  
Pomocí tlačítek kanálů můžete vložit číslo. Pomocí tlačítka ALT lze také použít pod-funkci 
tlačítek kanálů (tlačítka COPY, IRIS +, SET, CLEAR, MOVE a TOUR 8 kanálového DVR rekordéru 
se ke své pod-funkci používají bez stisku tlačítka ALT.).

• LED v tlačítku signalizuje stav následujícím způsobem:
- Vyp: Aktuální stav je pro režim live.
- Červená: Režim nahrávání.

 Bliká, pokud probíhá poplach.
• (1) OPEN: Otevře nebo zavře diskovou mechaniku (pouze DVR-8L a DVR-16L).
• (2) LOCK: Zobrazí nabídku zamknutí. Zde lze změnit druh uživatele nebo vyřadit provoz 

systému.
• (3) ZOOM - / (4) ZOOM +: Nastaví úroveň přiblížení kamery PTZ.
• (5) LOG: Zobrazí nebo odstraní seznam systémových Logů.
• (6) INFO: Zobrazí nebo odstraní systémové informace.
• (7) FOCUS - / (8) FOCUS +: Nastaví zaostření kamery PTZ.
• (9) COPY: Kopíruje nahrávaná data na externí zařízení.
• (10) MARK: Označí bod pro hledání. Označení bodem lze provést při jednokanálovém 

playbacku nahraných dat.
• (11) IRIS - / (12) IRIS +: Nastaví polohu clony kamery PTZ.
• (13) SET: Nastaví prepozici kamery PTZ.
• (14) CLEAR: Vymaže ze paměti prepozici kamery PTZ.
• (15) MOVE: Nastaví prepozici kamery.
• (16) TOUR: Projíždí všemi nastavenými prepozicemi kamery PTZ.

e Prsten pohybu: Rychlé přehrávání nebo přetáčení při otáčení kotoučem.

f Kotouč JOG: Umožňuje posouvání snímků vpřed/vzad.
Při pozastaveném obraze zobrazuje snímky jeden po druhém. Zvýší nebo sníží hodnotu volby.

g ESC: Použijte pro návrat na předchozí úroveň nebo pro opuštění nabídky bez ukládání.

h Tlačítka ovládání playbacku
- X: Pozastaví playback.
- m: Procházení nahraných snímků pozpátku.
- bB: Playback nebo přetáčení nahraných snímků.
- M: Procházení nahraných snímků.
- x: Zastaví playback.

i Kontrolky

 : Svítí, pokud je DVR rekordér napájen.

 : Bliká při přístupu k HDD.

 : Svítí, pokud je alarm aktivní.

 : Svítí, pokud je síťový kabel odpojen.

j USB Port
Pro zálohu záznamu připojte externí USB zařízení. 

k Dálkový snímač
Sem miřte dálkovým ovládáním.

l ALT
Aktivujte, pokud si přejete použít pod-funkci tlačítka kanálu.  



Digitální video rekordér Úvod | cs  13

Bosch Security Systems  Uživatelský manuál F01U | 2.0 | 2008.12

2.4 Zadní panel

DVR-16K / DVR-16L

a b c

d e f g h i j k flm n o

DVR-8K / DVR-8L

a b c

d e f g h i j k l m n o

Obrázek 2.3 Zadní panel

a VIDEO INPUT: Do těchto BNC konektorů připojte video výstup kamery.

b LOOP OUT: Signál z konektoru VIDEO VSTUPU se přesmyčkuje na tento konektor.

c Power Cord Inlet (AC IN): Zapojte napájecí kabel.

d AUDIO OUT: Zapojte výstupní audio signál.

e BIPHASE: Připojte kamerovou PTZ jednotku pomocí dodávané 15-kolíkové konektorové desky 
typu D.

f AUDIO IN: Zapojte vstupní audio signál.

g ALARM I/O: Zapojte až 16 alarmových vstupů skrze dodávanou 25-kolíkovou konektorovou 
desku typu D.
Zapojte až 8 alarmových výstupů skrze dodávanou 25-kolíkovou konektorovou desku typu D.

h RS-422/485 Terminals: Zapojte kamery kompatibilní s RS422/485.

i KBD IN: Zapojte klávesovou jednotku Bosch CCTV do zásuvky KBD IN. 

j COM1: Použijte pro připojení PC vybaveného konektorem RS-232C. 

k ETHERNET Port: Pro ovládání této jednotky pomocí PC sítě připojte kabel sítě ethernet 
10/100Mbps.

l MON B (konektor typu BNC): Připojit k pomocnému monitoru.
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m MON A (BNC Type Connector): Připojit k hlavnímu monitoru.

n VGA: Připojit VGA monitor.

o USB Ports: Připojte volitelné rozšiřující USB zařízení (např. myš, paměťová karta).

2.5 Dálkové ovládání

Obrázek 2.4  Dálkové ovládání.

•  LOCK: Zobrazí nabídku zamknutí. Zde lze změnit druh uživatele nebo zamknout systém.

•  ACK: Zruší aktivaci alarmu a vrátí systém do takového stavu, v jakém byl před jeho aktivací.

•  : Zobrazí ovládací nabídku monitoru A pro nastavení režimu obrazovky na plný, 4, 6, 8, 9 
nebo 16 screenů.

•  : Zobrazit ovládací nabídku monitoru B. Umožní jeho ovládání.

•  : Stiskem se zobrazí různé multiscreenové režimy.

•  : Zobrazit sekvenci kamer.

•  ESC: Použijte pro návrat na předchozí úroveň nebo pro opuštění nabídky bez uložení.

•  MENU: Zobrazí Nastavení.

•  Arrow Buttons (b B v V): Volí nebo se pohybuje mezi možnostmi nabídky.

•  ENTER: Potvrdí volbu nabídky nebo přepne do plného zobrazení zvolené kamery v režimu 
multiscreen. Opětovným stiskem tohoto tlačítka se opět vrátíte do multiscreenu.
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•  COPY: Kopíruje nahraná data na externí zařízení.

•  SEARCH:  Zobrazí nabídku hledat.

•  MARK: Označí bod pro hledání. Označení bodem lze provést při přehrávání jedné kamery.

•  PAUSE (X): Zastaví přehrávání.

•  STOP(x): Zruší přehrávání.

•  REC (z): Spustí nebo zastaví nahrávání.

•  m / c: Hledání pozpátku; Prohledává nahrané snímky v opačném pořadí.

•  bB: Playback nebo přetáčení nahraných snímků.

•  M / C: Hledání popředu; Prohledává nahrané snímky v chronologickém pořadí.

•  Number Buttons (0, 1-9): Zvolí předvolené číslo PTZ, ID, nebo kanál.

•  INFO: Zobrazí nebo odstraní okno systémových informací.

•  LOG: Zobrazí nebo odstraní okno seznamu systémových Logů.

•  PTZ: Přepne tuto jednotku do režimu PTZ. Umožní ovládání připojené kamery PTZ.

•  TOUR: Projíždí všemi evidovanými předvolenými polohami kamery PTZ.

•  ZOOM + / -: Nastaví úroveň přiblížení kamery PTZ.

•  FOCUS + / -: Nastaví úroveň zaostření kamery PTZ.

•  IRIS + / -: Nastaví clonu kamery PTZ.

•  PRESET

- SET: Nastaví prepozice kamery PTZ.
- CLEAR: Vymaže z paměti předvolenou polohu.
- MOVE: Zobrazí nastavenou polohu.

•  ID: Nastaví vhodné systémové ID DVR rekordéru pro ovládání pomocí dálkového ovládání IR při 
používání více rekordérů.  Stiskněte tlačítko ID, potom během dvou sekund stiskněte číselné 
tlačítko. Tím zvolíte ID DVR rekordéru. Pokud nastavíte systémové ID na “0”, můžete ovládat 
několik DVR rekordérů zároveň.
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3  Připojení a nastavení 

Připojení

• Existuje několik způsobů, jak jednotku zapojit, v závislosti na kameře a dalším vybavení. Pro 
další informace o připojení viz návod k obsluze kamery nebo dalších zařízení.

• Před instalací a připojením se ujistěte, že je kamera vypnutá.

• Zvolený hlavní monitor (MON A) se spustí ve VGA módu. Viz část 3.12 pro výběr hlavního 
monitoru.

3.1  Základní přehled připojení

SHIELD
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8ASHIELD
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SHIELD

CTRL   3

SHIELD

CTRL   4

SHIELD

SHIELD

CTRL   5
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f g h

i j k l m n

Obrázek 3.1  Základní přehled připojení 
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a Kamery připojte do průchozích kamerových vstupů BNC  (automaticky vypnuto).

b Připojte monitor, DVR rekordér, VCR nebo další zařízení do video výstupu BNC.

c Připojte napájecí kabel k jednotce. 

d Připojte audio zesilovač.

e Připojte kamerovou PTZ jednotku pomocí dodávané 15-kolíkové konektorové desky typu D.

f Zapojte až 16 (alarmových) vstupů a zapojte až 8 alarmových výstupů skrze dodávanou 25-
kolíkovou konektorovou desku typu D.

g Připojte kamery PTZ nebo DVR rekordéry.

h Zapojte klávesovou jednotku Bosch CCTV do zásuvky KBD IN.

i Připojte audio (line vstup).

j Připojte se do sítě pomocí portu Ethernet nebo použijte konektor RS232 pro přímé připojení k 
serial portu PC (servisní účely).

k Připojte monitor B k výstupu BNC MON B.

l Připojte monitor A k výstupu BNC MON A.

m Připojit VGA monitor.

n Připojte volitelné rozšiřující USB zařízení (např. myš, paměťová karta).

3.2  Kamerová připojení

Kamery k jednotce připojte pomocí 75-ohmových video koaxiálních kabelů s konektory BNC.Pro 
každou kameru jsou průchozí BNC. Oba konektory mohou přijímat signál z kamery. Signál je smyčkou 
(přímo propojen) ke druhému konektoru, takže lze signál poslat do dalšího zařízení.
Vstupní konektory kamery jsou samo-zakončovací, takže není potřeba přidávat zakončovací člen k 
výstupnímu konektoru, pokud není připojeno žádné další zařízení.

Pokud je signál kamery přeposlán do dalšího zařízení, ujistěte se, že je konec smyčky ukončen 75-
ohmovým zakončovacím členem.

3.3  Připojení monitorů

Monitory k jednotce připojte pomocí 75-ohmových video koaxiálních kabelů s konektory BNC. 
Jednotka vysílá signál 1Vpp CVBS.

Pokud má monitor smyčkové propojení a nepoužíváte smyčkový výstup, zvolte na monitoru nastavení 
impedance na 75 ohmů. Pokud je smyčkový výstup monitoru připojen k dalšímu zařízení, dokončovač 
tohoto zařízení je nastaven na 75 ohmů a dokončovač monitoru je nastaven na vysokou impedanci (v 
případě zařízení s automatickým dokončováním toto není zapotřebí).

3.4  Připojení sériového portu

Sériový konektor konzole RS232 se používá pro připojení PC k jednotce pro servisní účely. Pro 
připojení sériového portu PC k jednotce použijte kabel nulového modemu. 
Tento konektor je v souladu s normou RS-232C.
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3.5  Připojení klávesnice CCTV

Konektor klávesnicového vstupu se používá pro připojení externí klávesnice CCTV k jednotce. 
Klávesnici připojte přes konektor KBD IN. 

U krátkých vzdáleností (do 30m), lze pro napájení klávesnice a Přenos signálu použít běžný šesti 
žilový plochý kabel.

Při vzdálenostech mezi klávesnicí a Divar MR větších než 30m se musí použít Keyboard Extension Kit 
(LTC 8557). Součástí této soupravy jsou připojovací box, kabely a napájecí zdroj externí klávesnice. 
Doporučený druh kabelu je Belden 9841 nebo odpovídající.

3.6  Síťové připojení

3.6.1 LAN připojení
Připojte LAN port do 10/100 base-T portu pomocí rovného ethernet kabelu (není součástí balení). 

3.6.2 Automatické nastavení sítě
DVR rekordér umí automaticky zjistit a nastavit síťové rozhraní pomocí DHCP. 

3.6.3 Manuálně nastavit síť
DVR rekordér lze ručně nastavit přiřazením IP adresy, masky podsítě, brány DNS.

3.7  Připojení USB zařízení

3.7.1 USB paměťové zařízení
Zapojte paměťové zařízení do USB portu. Systém zařízení automaticky rozpozná. Pomocí USB 
paměťového zařízení lze software snadno upgradovat.

3.7.2 USB záložní zařízení
Připojte USB kabel USB záložního zařízení k USB portu na zadní straně jednotky.
(Příklad: HDD nebo jiná externí paměť).

3.7.3 Myš
Připojte USB myš pro ovládání jednotky.
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3.8  Připojení zařízení RS-422/485

Použijte tento port k připojení PTZ kamer.
Připojte sériové linky PTZ k terminálu RS-422/485.

Poznámky:

• Při připojování linek, přopojte TX- DVR rekordéru k RX- jednotky PTZ a 
TX+ DVR rekordéru k RX+ jednotky PTZ.

• Doporučené počáteční hodnoty jsou 9600 Baud Rate, 8 Data bitů, 1 
Stop bit a žádné shody. 

• Při připojování kamer PTZ k DVR rekordérům je zapotřebí nastavit 
nabídku menu pro tuto jednotku podle nastavení RS-485 kamery a DVR 
rekordérů.

Obrázek 3.2  Připojení RS-422/485

Terminál RS-422/485 Popis

TX- (DATA -) Převod Dat

TX+ (DATA +) Převod Dat

RX- (DATA -) Převod Dat

RX+ (DATA +) Převod Dat

GND Stínění

Tabulka 3.1  Připojení RS-422-485
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3.9  Připojení dvoufázového portu

Dvoufázový port se používá u kamer, u kterých se polohá nastavuje pomocí Bosch Biphase. Pro 
ovládání stropní kamery a posunu, náklonu a přiblížení je k dispozici pět dvoufázových výstupů. 
Kontaktní deska na šroubovou svorku dodávaná s jednotkou zjenodušuje všechna dvoufázová 
připojení k jednotce. Maximální délka kabelu na dvoufázový výstup je 1,5 kilometru (0,9 mil). 
Maximální počet ovládaných kamer je 4 na každý dvoufázový výstup.

18

915

SHIELD

CTRL   1

SHIELD

CTRL   2

SHIELD

CTRL   3

SHIELD

CTRL   4

SHIELD

SHIELD

CTRL   5

Obrázek 3.3  Konektor dvoufázového portu

DVOUFÁZOVÝ port - 15-kolíková zásuvka typu D

Název signálu: Kolík č. Popis

Kód 1 - 1 Ovládánídvoufáze k. 1 (minus)

Kód 1 +  2 Ovládánídvoufáze k. 1 (plus)

Stínění  3 Stínění uzemnění/kabelu systému.

Kód 2 - 4 Ovládánídvoufáze k. 2 (minus)

Kód 2 + 5 Ovládánídvoufáze k. 2 (plus)

Stínění 6 Stínění uzemnění/kabelu systému.

Kód 3 - 7 Ovládánídvoufáze k. 3 (minus)

Kód 3 + 8 Ovládánídvoufáze k. 3 (plus)

Stínění 9 Stínění uzemnění/kabelu systému.

Kód 4 - 10 Ovládánídvoufáze k. 4 (minus)

Kód 4 + 11 Ovládánídvoufáze k. 4 (plus)

Stínění 12 Stínění uzemnění/kabelu systému.

Kód 5 - 13 Ovládánídvoufáze k. 5 (minus)

Kód 5 + 14 Ovládánídvoufáze k. 5 (plus)

Stínění 15 Stínění uzemnění/kabelu systému.

Tabulka 3.2  Nastaveni kolíků dvoufáze
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3.10  Zapojení portu vstup/výstup pro ALARM

Vstup a výstup pro alarm je zprostředkován 25-kolíkovou zásuvkou typu D. Vstupní/výstupní kontaktní 
deska na šroubovou svorku dodávaná s jednotkou zjednodušuje připojení alarmu k jednotce.
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Obrázek 3.4  Konektor portu vstup/výstup pro alarm

3.10.1 Připojení vstupů
Každý vstupní poplachový kontakt lze spínat jako jsou tlaková čidla, pasivní infračervené detektory, 
kouřové detektory a další podobná zařízení. 

Připojte je buď jako spínací kontakt nebo jako rozepínací kontakt. Vstupy alarmu lze jako spínací 
nebo rozepínací kontakty nastavit v systémové nabídce. Přednastavený kontakt je spínací.

3.10.2 Připojení výstupu alarmu
Všech osm výstupních relé alarmu reaguje na poplachové vstupy. Výstupy alarmu lze jako spínací 
nebo vypínací kontakty nastavit v systémové nabídce. Relé jsou aktivní po dobu trvání události. 
Zařízení připojte do výstupních relé alarmu (pouze pro odporovou zátěž). U relé kontaktů výstupu 
alarmu nepřekračujte 1A 30V DC, 0,3A 125V AC. Kontakty se nesmí používat pro síťové 230V napětí.

ALARM Vstup/výstup - 25-kolíková zásuvka typu D

Název signálu Kolík č.  Popis

Alarm_vst_1 1 Vstup alarmu 1

Alarm_vst_2 2 Vstup alarmu 2

Alarm_vst_3 3 Vstup alarmu 3

Alarm_vst_4 4 Vstup alarmu 4

Alarm_vst_5 5 Vstup alarmu 5

Alarm_vst_6 6 Vstup alarmu 6

Alarm_vst_7 7 Vstup alarmu 7

Alarm_vst_8 8 Vstup alarmu 8

Alarm_vst_9 9 Vstup alarmu 9

Alarm_vst_10 10 Vstup alarmu 10

Alarm_vst_11 11 Vstup alarmu 11
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Alarm_vst_12 12 Vstup alarmu 12

Alarm_vst_13 13 Vstup alarmu 13

Alarm_vst_14 14 Vstup alarmu 14

Alarm_vst_15 15 Vstup alarmu 15

Alarm_vst_16 16 Vstup alarmu 16

Relé1_A 17 Relé 1 výstupní kolík 1

Relé2_A 18 Relé 2 výstupní kolík 1

Relé3_A 19 Relé 3 výstupní kolík 1

Relé4_A 20 Relé 4 výstupní kolík 1

Relé5_A 21 Relé 5 výstupní kolík 1

Relé6_A 22 Relé 6 výstupní kolík 1

Relé7_A 23 Relé 7 výstupní kolík 1

Relé8_A 24 Relé 8 výstupní kolík 1

Uzemnění systému 25 Uzemnění konstrukce

Tabulka 3.3  Nastavení vstupních/výstupních kolíků alarmu

3.11 Provoz systému

Původní nastavení monitoru je VGA.

1. Zapněte jednotku. Zahájí se načítání systému. Během načítání systému se na hlavním monitoru 
zobrazí obrázek loga společnosti BOSCH.

2. Po ukončení načítání se zobrazí okno přihlášení.
Pomocí myši nebo šipek zvolte uživatelské ID, potom stiskněte klávesu ENTER na dálkovém 
ovládání nebo na čelním panelu.

Obrázek 3.5  Okno přihlášení

- Administrátor: Neomezený provoz jednotky.
- Pokročilý uživatel: Použití omezených funkcí systému (nemůže se měnit nastavení systému).
- Běžný uživatel: Použití omezených funkcí systému (je přístupný multiscreenový monitor a 

live obraz).
3. Pomocí virtuální klávesnice zadejte heslo. (Původní heslo je “000000”.)

4. Stiskněte LOCK nebo klikněte na ikonu OK (LOCK).
Zobrazí se okno live a můžete obsluhovat systém.

• Není možné zapojit VGA monitor a analogový monitor s BNC vstupem zároveň. Proto si uživatel 
musí zvolit buďto analogový monitor nebo VGA monitor. Při nastavení na složený monitor 
je VGA výstup neaktivní. Při nastavení na VGA monitor je analogový BNC výstup neaktivní.  
Nastavení monitoru nijak neovlivní monitor B.
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• Tento DVR rekordér je uzpůsoben pro VGA monitor s použitím OSD. Doporučujeme s touto 
jednotkou používat VGA monitor. Při použití analogového monitoru se může snížit kvalita OSD.

• Přístupová uživatelská práva:

Uživatelská úroveň Administrátor Pokročilý uživatel Běžný uživatel

Zobrazení live videa ANO ANO ANO

Alarm vyp ANO ANO NE

PTZ ANO ANO NE

Okamžité nahrávání ANO ANO NE

Export ANO ANO NE

Hledání/Přehrávání ANO ANO NE

Setup ANO NE NE

Tabulka 3.4  Přístupová uživatelská práva

3.12 Volba druhu hlavního monitoru

Můžete si zvolit druh monitoru, který bude zobrazovat hlavní obrazovku při spuštění systému. 

3.12.1 Použití VGA monitoru
1. Připojte VGA monitor do konektoru VGA na zadní straně tohoto DVR rekordéru.

2. Zapněte VGA monitor.

3.  Stiskněte a držte tlačítko A ( ) na předním panelu, dokud se neozve signál oznamující 
hlavní zobrazení. DVR rekordér se restartuje a poté bude VGA monitor nastaven jako hlavní.

Obrázek 3.6  Tlačítko A na předním panelu

3.12.2 CCTV monitor (kompozitní vstup)
1. Připojte CCTV monitor do konektoru MON A na zadní straně tohoto DVR rekordéru.

2. Zapněte CCTV monitor.

3.  Stiskněte a držte tlačítko B ( ) na předním panelu, dokud se neozve signál oznamující 
hlavní zobrazení. DVR rekordér se restartuje a CCTV monitor bude nastaven jako hlavní 
monitor.
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Obrázek 3.7  Tlačítko B na předním panelu

Poznámka:

Volbu monitoru lze stiskem tlačítka A ( ) nebo B ( ) provádět 
kdykoliv. Při změně monitoru se systém vždy automaticky restartuje.

3.13 Zobrazení live na hlavním monitoru – obecně

Hlavní obrazovka monitoru

ab c d e f g

Obrázek 3.8  Hlavní obrazovka monitoru
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a Číslo kanálu: Zobrazí číslo kanálu.

b Název kamery: Zobrazí upravený název kamery.

c Ikona stavu nahrávání: Zobrazí stav nahrávání.

• Červená “bodová ikona” signalizuje okamžité nahrávání.
• Žlutá “ikona běžícího muže” signalizuje nahrávání zaznamenaného pohybu.
• Červená “ikona zvonku” signalizuje nahrávání spuštěné poplachovým vstupem.

d Zvolený kanál: Žlutým ohraničením se zobrazí zvolený kanál.

e Řídicí panel systému

•  : Zobrazí Nastavení.

•  : Zobrazí nabídku hledat.

•  : Zobrazí okno dálkového ovládání PTZ.

•  : Zde lze změnit druh uživatele nebo zamknout systém.

•  : Zobrazí okno seznamu systémových logů.

•  : Zobrazí okno seznamu systémových informací.

•  : Vypne alarm.

•  : Zobrazí okno pro volbu rozdělení obrazovky monitoru A.

•  : Zobrazí okno pro volbu rozdělení obrazovky monitoru B.

•  : Během přehrávání klikněte na požadovaném místě, které si přejete označit. Lze 
označit až 15 bodů.

•  : Zobrazit nabídku kopírování (exportu).

•  :Zobrazí stav zbyvajícího HDD.
- N (Normální disk.odd.): Využitá kapacita/celková kapacita.
- E (Disk. odd. událostí): Využitá kapacita/celková kapacita.

•  : Pozastavit přehrávání.

•   : Zvolte požadovanou rychlost přehrávání.

•  : Ve zvoleném kanálu spustí okamžité přehrávání.

•  : Zrušit přehrávání.

f Live Screen: Zobrazí aktuální živou obrazovku.

g Zobrazí aktuální datum a čas.

Poznámka:

Kliknutím pravého tlačítka myši zobrazíte/odstraníte řídicí panel systému na 
obrazovce.



Digitální video rekordér   Připojení a nastavení | cs  27

Bosch Security Systems  Uživatelský manuál F01U | 2.0 | 2008.12

3.14 Volba režimu obrazovky live

3.14.1 Zobrazení - Monitor  A
Režim obrazovky live lze nastavit na plné zobrazení, 4, 6, 8, 9 nebo 16 obrazovek na hlavním 
monitoru. 

1. Stiskněte tlačítko A ( ) nebo klikněte na ikonu  v řídicím panelu systému.
Na monitoru A se zobrazí nabídka volby režimu zobrazení monitoru A.

2. Zvolit režim zobrazení.

a b c d e

Obrázek 3.9  Nabídka volby režimu zobrazení monitoru A.

a Zvolený kanál monitoru A.
b Tlačítka kanálů: Pro zobrazení záběrů kamery ve zvolených obrazovkách na monitoru A 

stiskněte tlačítko kanálu 1 až 16.
c Režim zobrazení

• Celá obrazovka: Kde vidíte zvolený kanál přes celou obrazovku.
• Režim zobrazení 4, 6, 8, 9 a 16: Zobrazí na monitoru A zvolený multiscreen.

d Režim zvoleného zobrazení.
e Sekvence: Zobrazí postupně všechny kanály.

3. Zvolte [OK (A)] a pro potvrzení volby stiskněte ENTER.

Poznámka:

Pro plné zobrazení požadované obrazovky poklepejte na požadovaný kanál.
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3.14.2 Zobrazení - Monitor  B
Na monitoru B si můžete zvolit plné zobrazení nebo zobrazení 4 obrazovek.  

1. Stiskněte tlačítko B ( ) nebo klikněte na ikonu  v řídicím panelu systému.
Na monitoru B se zobrazí nabídka volby režimu zobrazení monitoru A.

2. Zvolit režim zobrazení.

a b c d e

Obrázek 3.10  Nabídka volby režimu zobrazení monitoru B.

a Zvolený kanál monitoru B.
b Tlačítka kanálů: Pro zobrazení záběrů kamery na monitoru B stiskněte tlačítko kanálu 1 až 

16.
c Režim zobrazení

• Celá obrazovka: Kde vidíte zvolený kanál přes celou obrazovku.
• 4 view Mode: Zobrazí na monitoru B 4 obrazovky.

d Režim zvoleného zobrazení.
e Sekvence: Zobrazit všechny kanály postupně.

3. Zvolte [OK (B)] a pro potvrzení volby stiskněte ENTER.

Poznámka:

Na Monitoru s výstupem B se vždy zobrazuje číslo kanálu (CH01.....CH16). 
Název kamery může být zobrazen pouze na displeji Monitoru s výstupem A.

3.15 Ovládání kamery PTZ

Můžete ovládat kamery připojené přes terminál dvoufázového portu nebo datového portu 
RS-422/485. Musíte nastavit konfigurace mezi kamerou PTZ a DVR rekordérem.

1. Na monitoru A zvolte kanál kamery PTZ, kterou si přejete ovládat.

2. Stiskněte PTZ nebo klikněte na ikonu PTZ v řídicím panelu systému. 
Na monitoru A se zobrazí virtuální dálkové ovládání PTZ.

3. K ovládání kamery PTZ lze používat všechny položky.
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Obrázek 3.11  Virtuální dálkové ovládání PTZ.

Tlačítko Funkce

a Odstranit virtuální dálkové ovládání PTZ.

b Použít k natočení kamery.

c
 

Potvrdit předvolenou polohu.

d Upravit přiblížení kamery.

e Ručně upravit zaostření kamery.

f Ručně upravit clonu kamery.

g Zobrazí nastavené zvolené číslo

h Vložit předvolené číslo.

i Vymazat z paměti předvolenou polohu.

j Spustit cyklus předvolených poloh.

k
Vyšle povel Aux OFF (Přídavné zařízení VYP.). 
(Používá se pouze pro automatickou kupolovou 
kameru BOSCH.)

l Zobrazit nastavení kamery PTZ.
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m Nastavit předvolené polohy.

n Natočit kameru do předvolené polohy.

o
Vyšle povel Aux ON (Přídavné zařízení ZAP.). 
(Používá se pouze pro automatickou kupolovou 
kameru BOSCH.)

Tabulka 3.5  Tabulka funkcí tlačítek virtuálního dálkového ovládání PTZ 

Prepozice
Prepozice (předvolená poloha) je funkce umožňující nastavit otočnou kameru a přiblížení na 
potřebné místo.

Vložením čísel prepozic lze kamery natáčet do předvolených poloh. 

Poznámka:

K aktivaci této funkce je zapotřebí nastavení předvolených poloh kamery 
PTZ.

3.15.2 Naprogramování předvolených poloh
1. Použitím  v/V/b/B natočte kameru do cílové polohy.

2. Stiskněte SET nebo klikněte na ikonu [SET].

3. Zvolte číslo předvolby, které si přejete přiřadit.

4. Stiskněte ENTER nebo klikněte na ikonu .

 Poloha je spolu s číslem předvolby uložena.

5. Pro přidání dalších poloh opakujte kroky 1-4.

Poznámka:

Na této jednotce jsou sice čísla předvolby od 0 do 255, ale skutečný rozsah 
předvoleb závisí na kamerách PTZ.

3.15.3 Natočení do předvolené polohy
Následující funkce je dostupná pouze u kamer s funkcí předvolby. Funkce předvolby natočí kameru 
PTZ do předvolené polohy. Je zapotřebí nejprve nastavit předvolené polohy kamery PTZ.

1. Stiskněte tlačítko MOVE nebo klikněte na ikonu [MOVE].

2. Pro vložení čísla předvolené polohy do paměti použijte číselná tlačítka, poté stiskněte ENTER 

nebo klikněte na ikonu . Kamera se natočí do předvolené polohy a na monitoru se objeví 
záznam této kamery.

3.15.4 Vymazání předvolené polohy
Předvolené polohy lze mazat. 

1. Stiskněte tlačítko CLEAR nebo klikněte na ikonu [CLEAR].

2. Pro vložení čísla předvolby použijte číselná tlačítka, poté pro smazání předvolených poloh 

stiskněte ENTER nebo klikněte na ikonu  .
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Poznámka:

Tato funkce nemusí být u některých PTZ kamer dostupná.

3.15.5 Projíždění předvolenými polohami
Můžete projíždět všemi předvolenými polohami. 

1. Stiskněte tlačítko TOUR nebo klikněte na ikonu [TOUR].
Zvolí se všechny přiřazené předvolené polohy kamery. Na aktivním monitoru se spustí obraz 
polohy kamery.

2. Cyklus lze zastavit opětovným stiskem tlačítka TOUR nebo kliknutím na ikonu [TOUR]. 

3.15.6 Nastavení PTZ kamer
Nastavením odpovídajících položek v nabídce lze nastavit kamery podle svých potřeb.

1. Klikněte na ikonu [SETUP]. 
Ve zvoleném okně hlavního monitoru se zobrazí nastavení.

2. Pro nastavení možností používejte šipky, tlačítka ZOOM +/- a ENTER.

Poznámky:

• Pro více informací viz návody k obsluze PTZ kamer.
• Některé PTZ kamery nemusí s touto jednotkou správně spolupracovat.
• Pokud je zobrazený virtuální dálkový ovladač PTZ, nelze ovládat žádné 

jiné funkce.
• Když používáte PTZ kameru BOSCH, která pracuje s protokolem Bosch, 

na virtuálním dálkovém ovládání PTZ není zobrazena ikona SETUP 
(Nastavení).

3.15.7 Odeslání povelu Přídavné zařízení ZAP./VYP.
1. Klikněte na ikonu [ON] (Zap.) nebo [OFF] (Vyp.).

2. Zadejte číslo povelu pro přídavné zařízení automatické kupolové kamery BOSCH.

3. Klepnutím na ikonu  vyšlete povel přídavnému zařízení.
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3.16 Zobrazení systémových informací 

Pro zobrazení systémových informací:

1. Stiskněte INFO nebo klikněte na ikonu INFO v řídicím panelu systému. Na hlavním monitoru se 
zobrazí okno systémových informací.

Obrázek 3.12  Okno systémových informací

2. Pro opuštění okna stiskněte INFO nebo klikněte na tlačítko [Odchod(Info)]. 

3.17 Zobrazení seznamu systémových logů 

Pro zobrazení seznamu systémových logů:

1. Stiskněte LOG nebo klikněte na ikonu LOG v řídicím panelu systému. Na hlavním monitoru se 
zobrazí okno se seznamem systémového logu.

Obrázek 3.13  Okno systémových logů
2. Pro posouvání mezi jednotlivými seznamy logů použijte b / B.
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3. Pro opuštění okna stiskněte LOG nebo klikněte na tlačítko [Odchod(LOG)].

• Seznam systémových logů:

Č. Log zpráva Č. Log zpráva
1 Zapnutí 24 Export se nezdařil
2 Vypnutí 25 SW aktualizován
3 Obnovení napájení 26 Přidán HDD (HDD1)
4 Přihlášení administrátora (vzdálené) 27 Přidán HDD (HDD2)
5 Odhlášení administrátora (vzdálené) 28 Přidán HDD (HDD3)
6 Přihlášení pokročilého uživatele (vzdálené) 29 Přidán HDD (HDD4)
7 Odhlášení pokročilého uživatele (vzdálené) 30 Odebrán HDD (HDD1)
8 Přihlášení pokročilý uživatel (vzdálené) 31 Odebrán HDD (HDD2)
9 Odhlášení pokročilý uživatel (vzdálené) 32 Odebrán HDD (HDD3)
10 Přihlášení administrátora (vzdálené) 33 Odebrán HDD (HDD4)
11 Odhlášení administrátora (vzdálené) 34 HDD zformátován (HDD1)
12 Přihlášení pokročilý uživatel (vzdálené) 35 HDD zformátován (HDD2)
13 Odhlášení pokročilý uživatel (vzdálené) 36 HDD zformátován (HDD3)
14 Přihlášení běžného uživatele (vzdálené) 37 HDD zformátován (HDD4)
15 Odhlášení běžného uživatele (vzdálené) 38 HDD změněn (HDD1)
16 Konfigurace změněna 39 HDD změněn (HDD2)
17 Konfigurace importována 40 HDD změněn (HDD3)
18 Použito výchozí nastavení 41 HDD změněn (HDD4)
19 Záloha spuštěna 42 HDD poškozen (HDD1)
20 Záloha dokončena 43 HDD poškozen (HDD2)
21 Zálohování se nezdařilo 44 HDD poškozen (HDD3)
22 Export spuštěn 45 HDD poškozen (HDD4)
23 Export dokončen 46 Porucha systémového ventilátoru

Tabulka 3.6  Seznam systémových logů 
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3.18 Nabídka nastavení

Pomocí nabídky lze nastavovat jednotlivá nastavení DVR rekordéru. Provoz této jednotky lze nastavit 
pomocí nabídky zobrazené na hlavním monitoru. Provozní podmínky lze volit a nastavovat pomocí 
tlačítek na předním panelu, dálkového ovládání nebo pomocí USB myši připojené k jednotce.

Pouze uživatelé na administrátorské úrovni mají přístup k nastavení a možnost konfigurovat DVR 
rekordér.

a b c d

e f

Obrázek 3.14  Nastavení DVR rekordéru

a Zobrazí nadpis zvolené hlavní nabídky.

b Zobrazí ikony hlavní nabídky.

c Zobrazí možnosti podnabídky.

d Zobrazí nabídku help.

e Zobrazí název zvolené podnabídky.

f Zobrazí podrobné možnosti zvolené podnabídky.

3.18.1 Nastavení nabídky použitím myši 
Pro nastavení nabídky použijte levé a pravé tlačítko myši.

• Levé tlačítko: Stiskněte, pokud si přejete zvolit požadovaný předmět nebo snížit hodnotu 
nabídky. 

• Pravé tlačítko: Stiskněte, pokud si přejete zvýšit hodnotu nabídky.

1. Pro zobrazení nastavení klikněte levým tlačítkem myši na ikonu  ve spodní části displeje.

2. Pro zobrazení podnabídky klikněte levým tlačítkem myši na ikonu požadované nabídky.

3. Levým tlačítkem myši klikněte na požadovaný předmět podnabídky.
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4. Nastavte požadovanou hodnotu.

5. Pro opuštění nastavení klikněte na ikonu Exit. Pokud se zobrazí zpráva pro uložení nastavení, 
levým tlačítkem myši klikněte na [OK], pokud si je přejete uložit.

3.18.2 Nastavení nabídky pomocí tlačítek na předním panelu nebo tlačítek na 
dálkovém ovladači
• Tlačítka šipek (v/V/b/B): Tato tlačítka se používají pro volbu možností nabídky nebo pro 

nastavení hodnoty možnosti.

• ENTER: Volba možnosti nebo potvrzení nastavení.

• ESC: Návrat na předchozí nabídku. 

1. Pro zobrazení nastavení stiskněte  SETUP( ).

2. Pro volbu požadované ikony nabídky použijte b/B.

3. Pomocí v/V zvolte požadovaný předmět podnabídky, potom pomocí klávesy ENTER zobrazíte 
možnosti nastavení.

4. Pomocí v/V/b/B zvolte požadovanou možnost, potom pomocí klávesy ENTER nastavte 
hodnotu.

5. Pomocí b/B zvolte požadované nastavení, potom pomocí klávesy ENTER svou volbu potvrďte.

6. Pro opuštění nastavení stiskněte ESC. Pokud se zobrazí zpráva uložení, pro uložení nastavení 
stiskněte klávesu ENTER.

Poznámka:

Pokud ovládáte nabídku pomocí dálkového ovládání a tlačítek na předním 
panelu, obojí tlačítka se pro funkce nabídky používají stejným způsobem.

Použití dalších funkcí číselných tlačítek na předním panelu viz níže:

1. Stiskněte ALT. Kontrolka tlačítka svítí zeleně.

2. Zvolte funkční tlačítko podle svého přání.

Popis ovládání se vztahuje k dálkovému ovládání.
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3.19 Nastavení kamery

3.19.1 Kamera
Název kamery, skrytí kamery a nastavení kanálu audio vstupu jsou nastavené.

Obrázek 3.15  Nastavení kamery

• Kan.: Zobrazuje číslo kanálu.

• Název: Vložte název kamery dlouhý až 12 znaků.

- b/B/v/V: Volba znaku.
- ENTER: Potvrdí vaši volbu.
- ESC: Opustí nabídku virtuální klávesnice.

• Chráněný: Nastavení kamery lze změnit tak, aby ji ostatní uživatelé nesměli používat. 

• Audio: Zvuk je slyšet ze zvoleného vstupního kanálu.
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3.19.2 Nastavení videa
Nastavit jas, kontrast a nastavení barev každé kamery. V oknech náhled lze vidět obrazovku 
nastavení.

Obrázek 3.16  Nastavení videa

• Kanál: Zvolí požadovaný nastavovaný kanál.

• Jas: Nastavení hodnoty jasu zvoleného kanálu od 00 do 100.

• Kontrast: Nastavení hodnoty kontrastu zvoleného kanálu od 00 do 100.

• Barva: Nastavení hodnoty barvy zvoleného kanálu od 00 do 100.
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3.19.3 PTZ
Nastavení PTZ kamer připojených přes datový port nebo Biphase konektor nebo přes terminál RS-
422/485.

Obrázek 3.17  Nastavení PTZ.

• Kamera : Zvolí požadovanou kameru, aby bylo možné připojenou PTZ kameru nastavit.

• COM port: Na zadním panelu zvolí připojený datový port Biphase konektor nebo terminál RS-
422/485.  

• ID ovladače: Volba ID PTZ kamery od 00 až 255. Proveďte stejná nastavení jako u PTZ kamery.

• Protokol: Zvolí protokol podporovaný PTZ kamerou.

• Přen. rychl.: Vybere rychlost komunikace (1200, 2400,4800,9600,19200 nebo 38400). 

• Test PTZ: Po nastavení PTZ můžete otestovat funkci natáčení zvolené PTZ kamery. Testovací 
obrazovka se zobrazí v oknech náhledu na pravé straně možnosti PTZ test. 
- b/B: Test směru pohybu kamery.
- v/V: Test směru natočení kamery.
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3.19.4 Souvislé nahrávání
Nastavení týkající se souvislého nahrávání.

Obrázek 3.18  Nastavení souvislého nahrávání

• Kan.: Zobrazuje číslo kanálu.

• Rozlišení: Nastaví rozlišení nahrávání.

• Kvalita: Nastaví kvalitu nahrávaného obrazu (nejnižší, nízká, střední, vysoká, nejvyšší).

• Snímků/s.: Zvolí počet snímků. Počet snímků udává kolik se nahraje snímků za jednu sekundu. 
Počet snímků se automaticky nastavuje podle rozlišení. Pokud si je přejete nastavit ručně, 
postupujte podle následující tabulky. 

Rozlišení Snímků/s.

NTSC

352*240 1, 3, 5, 7.5, 15, 20, 30

704*240 1, 3, 5, 7.5, 15

704*480 1, 3, 5, 7.5

PAL

352*288 1, 3, 5, 6, 12.5, 20, 25

704*288 1, 3, 5, 6, 12.5

704*576 1, 3, 5, 6

Tabulka 3.7  Tabulka počtu snímků



40   cs | Připojení a nastavení Digitální video rekordér

F01U | 2.0 | 2008.12 Uživatelský manuál Bosch Security Systems

3.19.5 Okamžité nahrávání
Nastavení týkající se okamžitého nahrávání.

Obrázek 3.19  Nastavení okamžitého nahrávání

• Kan.: Zobrazuje číslo kanálu

• Rozlišení: Nastaví rozlišení nahrávání.

• Kvalita: Nastaví kvalitu nahrávaného obrazu (Nejnižší, Nízké, Normální, Vysoké, Nejlepší).

• Snímků/s.: Zvolí počet snímků. Počet snímků udává kolik se nahraje snímků za jednu sekundu. 
Počet snímků se automaticky nastavuje podle rozlišení. Pokud si je přejete nastavit ručně, 
postupujte podle následující tabulky.

Rozlišení Snímků/s.

NTSC

352*240 1, 3, 5, 7.5, 15, 20, 30

704*240 1, 3, 5, 7.5, 15

704*480 1, 3, 5, 7.5

PAL

352*288 1, 3, 5, 6, 12.5, 20, 25

704*288 1, 3, 5, 6, 12.5

704*576 1, 3, 5, 6

Tabulka 3.8  Tabulka počtu snímků
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3.19.6 Vstupní nahrávání
Nastavení týkající se nahrávání aktivovaného poplachovým kontaktem.

Obrázek 3.20  Nastavení vstupní nahrávání

• Kan.: Zobrazuje číslo kanálu.

• Rozlišení: Nastaví rozlišení nahrávání.

• Kvalita: Nastaví kvalitu nahrávaného obrazu (Nejnižší, Nízké, Normální, Vysoké, Nejlepší).

• Snímků/s.: Zvolí počet snímků. Počet snímků udává kolik se nahraje snímků za jednu sekundu. 
Počet snímků se automaticky nastavuje podle rozlišení. Pokud si je přejete nastavit ručně, 
postupujte podle následující tabulky. 

Rozlišení Snímků/s.

NTSC

352*240 1, 3, 5, 7.5, 15, 20, 30

704*240 1, 3, 5, 7.5, 15

704*480 1, 3, 5, 7.5

PAL

352*288 1, 3, 5, 6, 12.5, 20, 25

704*288 1, 3, 5, 6, 12.5

704*576 1, 3, 5, 6

Tabulka 3.9  Tabulka počtu snímků

• Před: Uveďte dobu nahrávání před událostí, která aktivovala senzor. (Vyp, 5, 10, 20, 30, 40, 50 
sek nebo 1 min)

• Post: Uveďte dobu nahrávání po události, která aktivovala senzor. (10, 20, 30, 40, 50 sek nebo 
1, 2, 3, 5, 10 min)

Poznámka:

Udané časy jsou pouze hrubým měřítkem.  
Skutečné časy jsou závislé od rozlišení, kvality a nastavení snímků, ale také 
od počtu kanálů nastavených pro nahrávání.
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3.19.7 Záznam pohybu
Nastavení týkající se záznamu aktivovaného detekcí pohybu.

Obrázek 3.21  Nastavení záznamu pohybu

• Kan.: Zobrazuje číslo kanálu.

• Rozlišení: Nastaví rozlišení nahrávání.

• Kvalita: Nastaví kvalitu nahrávaného obrazu (Nejnižší, Nízké, Normální, Vysoké, Nejlepší).

• Snímků/s.: Zvolí počet snímků. Počet snímků udává kolik se nahraje snímků za jednu sekundu. 
Počet snímků se automaticky nastavuje podle rozlišení. Pokud si je přejete nastavit ručně, 
postupujte podle následující tabulky.

Rozlišení Snímků/s.

NTSC

352*240 1, 3, 5, 7.5, 15, 20, 30

704*240 1, 3, 5, 7.5, 15

704*480 1, 3, 5, 7.5

PAL

352*288 1, 3, 5, 6, 12.5, 20, 25

704*288 1, 3, 5, 6, 12.5

704*576 1, 3, 5, 6

Tabulka 3.10  Tabulka počtu snímků

• Před: Uveďte dobu nahrávání před událostí, která pohybem aktivovala senzor. (Vyp, 5, 10, 20, 
30, 40, 50 sek nebo 1 min)

• Post: Uveďte dobu nahrávání po události, která pohybem aktivovala senzor. (10, 20, 30, 40, 50 
sek nebo 1, 2, 3, 5, 10 min)

Poznámka:

Udané časy jsou pouze hrubým měřítkem.  
Skutečné časy jsou závislé od rozlišení, kvality a nastavení snímků, ale také 
od počtu kanálů nastavených pro nahrávání.
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3.19.8 Formát videa
Podle vašeho systémového video formátu zvolí formát videa jako NTSC nebo PAL.

1. Zvolte formát videa. 
Zobrazí se potvrzovací zpráva.

2. Zvolte [OK] a stiskněte ENTER.
Po zformátování HDD se systém restartuje.

Obrázek 3.22  Nastavení video formátu

3.20 Nastavení plánovače

DVR rekordér dovede nahrávat podle plánovače nastaveného uživatelem. Může nahrávat také ručně, 
nehledě na datum a čas. Nahrávání může být buďto souvislé nebo spuštěné událostmi (na vstupu 
nebo pohybovém čidle).

Na obrazovce plánovače nahrávání se na jednom dni v týdnu zobrazuje plánované nahrávání na všech 
kanálech za dobu 24 hodin.   

Nahrávání lze stanovit pro každou hodinu zvlášť. Pro přehlednost je zvolená metoda nahrávání pro 
každou hodinu barevně označena. 
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Obrázek 3.23  Nastavení plánovače

3.20.1 Nastavení plánovače záznamu na běžný den v týdnu
1. Zvolte den v týdnu. (Po, Út, St, Čt, Pá, So nebo Ne)

2. Zvolte kanál, na kterém si přejete plánovač nastavit.

3. Vyberte hodinu zahájení plánovače.

Obrázek 3.24  Nastavení plánovače 

4. Pro volbu režimu záznamu stiskněte ENTER nebo klikněte levým tlačítkem myši. Barva kolonky 
pro danou hodinu se automaticky změní.

-  Šedá: Žádný plánovaný záznam
-  Modrá (plynulé nahrávání): Záznam se v nastavený čas automaticky spustí.
- Červená (nahrávání na vstupu): Záznam se spustí pokud se ve vymezeném čase aktivuje 

vstup.
- Žlutá (nahrávání spuštěné pohybem): Záznam se spustí pokud se ve vymezeném čase dojde 

k detekci pohybu.
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-  Zelená (nahrávání vstup + pohyb): Záznam se po aktivaci vstupu nebo pohybového čidla 
automaticky spustí. 

-  Modrá+Červená (Průběžný+Vstup výsledného nahrávání): Nahrávání začne odteď 
automaticky. Když je vstup aktivován bez nastaveného času, změňte průběžný nahrávací 
režim na vstup výsledného nahrávacího režimu a nahrávání začne automaticky.

-  Modrá+Žlutá (Souvislé nahrávání a záznam fi lmu): Nahrávání se spustí automaticky v 
přednastaveném čase. Pokud je během určeného času rozpoznán fi lm, změní se režim 
souvislého nahrávání v režim záznam fi lmu a automaticky se spustí zápis. 

-  Modrá+Zelená (Průběžné+Vstup+ Pohyblivé výsledné nahrávání): Nahrávání začne odteď 
automaticky. Když je vstup aktivován nebo pohyb zaznamenán, změňte průběžný nahrávací 
režim na výsledný pohybový nahrávací režim a nahrávání začne automaticky.

5. Pro potvrzení plánovaného času vyberte v plánovači kolonku pro následující hodinu.

Obrázek 3.25  Nastavení plánovače

6. Abyste mohli nastavit čas pro ukončení plánovače, zvolte šedou kolonku pomocí klávesy ENTER 
nebo poklepáním levým tlačítkem myši. Zvolená kolonka se zvýrazní.

Obrázek 3.26  Nastavení plánovače

7. Pro potvrzení nastavení stiskněte MENU. Zobrazí se potvrzovací okno.

8. Pro uložení nastavení zvolte OK a stiskněte ENTER.

• Pro opuštění nabídky volby data stiskněte klávesu ESC.
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3.20.2 Nastavení plánovače záznamu na zvláštní dny
Kromě běžných dnů v týdnu lze nastavit dalších 10 zvláštních dnů plánovače. Pro volbu přesného 
plánovače zvolte Přesná data.

1. Zvolte možnost  [Výjimečné dny].

Obrázek 3.27  Nastavení zvláštních dnů

2. Zvolte kolonku.

Obrázek 3.28  Nastavení zvláštních dnů

3. Stiskněte klávesu SET button nebo klikněte na ikonu   na nabídce nastavení 
zvláštních dnů.
Zobrazí se nabídka volby přesného data.
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Obrázek 3.29  Nastavení zvláštních dnů

4. Do kolonky rok, měsíc a den zadejte patřičné údaje.

• b/B/v/V: Pohyb mezi sloupci, tlačítka [OK] nebo [Zrušit].
• b/B (nebo levé/pravé tlačítko myši): Změní hodnotu v dané pozici.

5. Pro volbu tlačítka [OK] použijte klávesy b/B/v/V, poté stiskněte ENTER.
Zobrazí se nabídka virtuální klávesnice.

Obrázek 3.30  Nastavení zvláštních dnů

6. Zadejte název pro zvláštní den. Pro volbu znaku použijte klávesy v/V/b/B, poté pro potvrzení 
volby stiskněte ENTER.

7. Pomocí kláves v / Vvyberte ikonu [OK], poté stiskem klávesy ENTER nastavíte datum 
zvláštního dne a vrátíte se zpět do nabídky zvláštních dnů.

8. U každého kanálu zvolte plánovaný čas a metodu záznamu.
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3.20.3 Kontrola seznamu plánovače zvláštních dnů
1. Vyberte položku “Výjimečné dny” a stiskněte klávesu INFO.

Zobrazí se seznam plánovaných zvláštních dnů.

Obrázek 3.31  Seznam plánovaných zvláštních dnů

2.  V seznamu zvolte název zvláštního dne a stiskněte ENTER. 
Barva názvu se změní na oranžovou.

3.  Zvolte ikonu [Úprava] a poté pro úpravy zvláštního dne stiskněte ENTER nebo pomocí klávesy 
CLEAR zvláštní den smažte.

4. Pro opuštění seznamu plánovaných zvláštních dnů stiskněte klávesu ESC.

Poznámka:

Pokud se plánovač zvláštních dní kryje s nějakým jiným nahráváním, bude 
se nahrávat pouze záznam zvláštního dne.

3.20.4 Kopírování plánovače záznamu 
Kopírování z plánovaných dat kanálu

V rámci jednoho dne nebo týdne lze kopírovat informace o plánovači mezi jednotlivými kanály.

1. Zvolte den v týdnu a stiskněte klávesu ENTER.

2. Vyberte kanál, který si přejete kopírovat.

3. Stiskněte COPY, zobrazí se nabídka volby kanálu.
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Obrázek 3.32  Nabídka kopírování kanálu

4. Pohybujte se mezi sloupci pomocí kláves b/B . Pro volbu cílového kanálu(ů) stiskněte ENTER.
Volbu kanálu lze zrušit opětovným stiskem klávesy ENTER.

5. Pomocí v/V vyberte [OK] a pro potvrzení volby stiskněte ENTER.

Kopírování dat plánovače na daný den

Plánovaný den lze kopírovat do jiného dne nebo týdne pomocí klávesy MARK.

1. Vyberte den v týdnu, který si přejete kopírovat.

2. Stiskněte MARK a zobrazí se nabídka volby dat(a).

Obrázek 3.33  Nabídka kopírování dne

3. Pro volbu cílového dne použijte klávesy b/B.

4. Zvolte [OK] pomocí kláves v/V, poté pro potvrzení volby stiskněte ENTER.
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3.21 Nastavení zobrazení

3.21.1 OSD

Obrázek 3.34  Nastavení OSD

• Jazyk: Nastavte jazyk pro nastavení a informace.

• Název kamery

- Zap: Zobrazí název kamery.
- Vyp: Zobrazí živý obraz bez názvu kamery.

• Stav kamery

- Zap: Zobrazí se stav aktuálního nahrávání.
- Vyp: Odstraní stav aktuálního nahrávání.
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3.21.2 Zobrazení - Monitor  A

Obrázek 3.35  Nastavení monitoru A

• Sekvence (čas setrvání): Sekvence kamery lze nastavit na 2 sek, 5 sek, 10 sek, 20 sek, 30 sek, 
40 sek, 50 sek, 60 sek, 70 sek, 80 sek nebo 90 sek.

3.21.3 Zobrazení - Monitor  B

Obrázek 3.36  Nastavení monitoru B
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• Sekvence (čas setrvání): Sekvence kamery lze nastavit na 2 sek, 5 sek, 10 sek, 20 sek, 30 sek, 
40 sek, 50 sek, 60 sek, 70 sek, 80 sek nebo 90 sek.

• Oznámení události: Na displeji B se událost zobrazí, pokud je zaznamenán pohyb, signál na 
vstupu nebo obojí.

3.22 Nastavení události

3.22.1 Vstup

Obrázek 3.37  Nastevní vstupu

• V: Zobrazí počet vstupů.

• Typ vstupu: Stav vstupu lze nastavit na spínací kontakt nebo na vypínací kontakt.

• Kamera : Zvolte kanál kamery připojený do vstupu.

• Přenos výstupu: Pro vybraný vstup zvolte číslo relé výstupu.

• Přednastavení: Zvolte přednastavené číslo. Když je vstup aktivován, kamera se pohne na 
současnou zvolenou pozici a obrázek kamery se v takové pozici objeví na monitoru.
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3.22.2 Pohyb

Obrázek 3.38  Nastavení pohybu

• Kamera : Nastavte kameru tak, aby zaznamenávala pohyb.

• Citlivost: Nastavte úroveň citlivosti pro oblast snímání pohybu. Citlivost lze nastavit mezi 
hodnotami 01 až 10 nebo vypnout.

• Přenos výstupu: Nastavte číslo výstupního relé pro zaznamenaný pohyb.

• Oblast: Na obrazovce náhledu zvolte požadovanou oblast snímání pohybu. 

-  b / B / v / V: Posune žluté označení do jiné kolonky.
- ENTER: U vybrané pozice zvolí nebo zruší volbu oblasti snímání pohybu.
- Pro opuštění nastavení stiskněte ESC.

• Oblast snímání pohybu lze také nastavit pomocí myši.

- Pro volbu oblasti: Pro zvolení oblasti přetáhněte kolonku doprava.
- Pro zrušení oblasti: Pro zrušení volby oblasti snímání pohybu přetáhněte kolonku zvolené 

oblasti zpět doleva.

Poznámka:

V případě slabého osvětlení, kdy není objekt dostatečně dobře vidět nemusí 
se pohybová událost při jakékoliv citlivosti zaznamenat. Před nastavením je 
třeba zkontrolovat pohybovou událost.
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3.22.3 Potvrzení alarmu

Obrázek 3.39  Nastavení potvrzení alarmu

• Potvrzení alarmu.

-  Manuál: Pro vypnutí alarmu stiskněte tlačítko ACK na dálkovém ovládání nebo tlačítko 

 na předním panelu.
- Čas násl.události: Alarm se po stanovené době po události sám vypne.
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3.23 Nastavení sítě

3.23.1 TCP/IP

Obrázek 3.40  Nastavení TCP/IP

• DHCP: DHCP je zkratka pro Dynamic Host Confi guration Protocol.

- Zap: Síťová nastavení této jednotky jsou prováděna automaticky pomocí serveru DHCP. 
Pokud nastavíte na ON, ztlumí se možnosti [Adresa IP], [Maska podsítě], [Brána], 
[Upřednostňovaný server DNS] a [Náhradní server DNS] a nelze je nastavovat.

- Vyp: Ručně zadejte nastavení sítě. 
• Adresa IP: Pomocí virtuální klávesnice zadejte IP adresu. 

• Maska podsítě: Pomocí virtuální klávesnice zadejte adresu masky podsítě.

• Brána: Pomocí virtuální klávesnice zadejte adresu brány.

• Upřednostňovaný server DNS: Pomocí virtuální klávesnice zadejte adresu hlavního DNS 
serveru.

• Náhradní server DNS: Pomocí virtuální klávesnice zadejte adresu vedlejšího DNS serveru.

• Č. portu vzdáleného klienta: Pomocí virtuální klávesnice zadejte číslo portu vzdáleného klienta. 
S pomocí programu Control center lze živé záznamy sledovat přes síť. Tovární nastavení portu 
pro přenos audio a video dat je 9001. Pro větší fl exibilitu a bezpečí je však někdy lepší toto 
číslo změnit. Podle potřeby změňte číslo portu (1025 ~ 65535).

• Č. portu HTTP: Pomocí virtuální klávesnice zadejte číslo portu HTTP. S pomocí webového 
prohlížeče lze živé záznamy sledovat přes síť. Běžně používaný HTTP TCP port je 80. Pro větší 
fl exibilitu a bezpečí je však někdy lepší toto číslo změnit. Podle potřeby změňte číslo portu (80 
nebo 1025 ~ 65535).

• Limit přenosového pásma: Zadejte hodnotu pro nastavení datového toku.

Poznámka:

Při změně čísla portu vzdáleného klienta nebo portu HTTP se všechna 
spojení s programy Control center nebo webovými prohlížeči odpojí.
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3.23.2 DDNS (Dynamic Domain Name System)

Obrázek 3.41  Nastavení DDNS

• Jméno uživatele: Pomocí virtuální klávesnice zadejte uživatelské jméno DDNS.

• Heslo: Pomocí virtuální klávesnice zadejte uživatelské heslo.

Poznámka:

Funkce DDNS je chráněna portem TCP 8245 pomocí “No-IP” (http://
www.no-ip.com/).Pokud je DVR rekordér používán v síti s firewallem, 
otevřete port TCP 8245, aby mohla data DDNS do firewallu proudit. 
Pro více informací o nastavení firewallu kontaktujte správce sítě a/nebo 
poskytovatele sítě.
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3.23.3 Oznámení

Obrázek 3.42  Nastavení oznámení

• Alarm zap.: 

- Zap: Při aktivaci signálem na vstupu zašle e-mail
- Vyp: Nepoužíváno.

• Detekce pohybu: 

- Zap: Při aktivaci pohybem zašle e-mail.
- Vyp: Nepoužíváno.

• Disk plný:

- Zap: Při zaplnění disku zašle e-mail
- Vyp: Nepoužíváno.

• Heslo administrátora změněno:

- Zap: Při změně hesla administrátora zašle e-mail.
- Vyp: Nepoužíváno.

• Ztráta obrazu: 

- Zap: Zašle e-mail v případě přerušení signálu z kamery způsobeným odpojením kabelu nebo 
nesprávnou funkcí kamery.

- Vyp: Nepoužíváno.
• Zapnutí/vypnutí: 

- Zap: Zašle e-mail při zapnutí nebo vypnutí přístroje.
- Vyp: Nepoužívané.
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3.23.4 Pošta

Obrázek 3.43  Nastavení pošty

• Oznámení 

- Zap: Podle nastavení oznámení e-mailem oznamuje uživateli informace o provozu.
- Vyp: Funkce oznamování není používána.

Možnosti pošty jsou ztlumené.
• Server SMTP: Pomocí virtuální klávesnice zadejte adresu SMTP serveru. Pokud je oznamování 

nastaveno na Zap a nabídka SMTP server je prázdná, jsou č. portu SMTP, uživatelské jméno a 
heslo ztlumené a možnosti nejsou nastavené.

• Č. portu SMTP: Pomocí virtuální klávesnice zadejte číslo portu SMTP. Běžně používaný port 
pro SMTP 25. Pro větší fl exibilitu a bezpečí je však někdy lepší toto číslo změnit. Podle potřeby 
změňte číslo portu (1 ~ 65535).

• Jméno uživatele: Pomocí virtuální klávesnice zadejte uživatelské jméno.

• Heslo: Pomocí virtuální klávesnice zadejte heslo.

• TLS: Při používání funkce TLS (Transport Layer Security) zapněte. Standardně je funkce TLS 
vypnutá.

• E-mailová adresa (1-3): Pomocí virtuální klávesnice zadejte poštovní adresu.
Lze zadat až 3 e-mailové adresy.

• Test e-mailu: Pro otestování zasílání e-mailu zvolte [Test e-mailu].

Poznámka:

Server SMTP, č. portu SMTP, uživatelské jméno a heslo jsou volitelné. 
DVR rekordér může zasílat e-maily přímo bez využití SMTP nebo MTA 
(message transfer agent). V některých případech by měl být všechen e-mail 
přeposílán na konkrétní SMTP server. V takovém případě uveďte jméno 
hosta nebo IP adresu. Pro více informací o nastavení SMTP kontaktujte 
správce sítě a/nebo poskytovatele e-mailových služeb.
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3.23.5 Nouzový případ

Obrázek 3.44  Nastavení nouzového případu

• Oznámení: 

- Zap: Podle nastavení oznámí programu Alarm notifi er informaci o provozu jednotky.
- Vyp: Funkce oznámení není používána.

• Adresa IP/Port no.: Pomocí virtuální klávesnice zadejte IP adresu/číslo portu programu Alarm 
notifi er. Tovární nastavení portu pro tuto funkci je 9002. Pro větší fl exibilitu a bezpečí je však 
někdy lepší toto číslo změnit. Podle potřeby změňte číslo portu (1025 ~ 65535). Můžete 
nastavit až 9 IP adres/čísel portů.
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3.24 Systémová nastavení

3.24.1 Datum/čas

Obrázek 3.45  Nastavení data a času

• Datum: Zadejte datum.

• Čas: Zadejte čas. (24 hodin nebo 12 hodin)

• Formát data: Vyberte formát zobrazení data.

• Formát času: Vyberte formát zobrazení času.

• Časové pásmo: Vyberte své časové pásmo (více informací viz “8.3 Časová pásma”).

• Letní čas: Pro použití letního času nastavte na Zap.

• Začátek letního času: Nastavte začátek letního času.

• Konec letního času: Nastavte konec letního času.str.60 
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3.24.2 NTP

Obrázek 3.46  Nastavení NTP

• NTP: Pokud používáte NTP (Network Time Protocol) server pro upravení času, nastavte na zap. 
Pokud je NTP nastaveno na vyp., musí být nastavení času zadávána ručně a funkce 
[Server pro čas], [Soukr. server pro čas], [Interval synch.] a [Test NTP] jsou neaktivní.

• Server pro čas: Ve většině případu zvolte veřejný. DVR rekordér nastaví čas podle 5 veřejných 
serverů (time.nist.gov, time-a.nist.gov, time-b.nist.gov, ntp.nasa.gov, clock.isc.org).

• Soukr. server pro čas: Pomocí virtuální klávesnice zadejte IP adresu nebo jméno hosta 
osobního časového serveru.

• Interval synch.: U časového serveru NTP můžete nastavovat synchronizované intervaly na 1 den, 
1 hodinu, 1 měsíc a 1 týden.

• Test NTP: Pro test NTP serveru zvolte [Test NTP].



62   cs | Připojení a nastavení Digitální video rekordér

F01U | 2.0 | 2008.12 Uživatelský manuál Bosch Security Systems

3.24.3 Zvukový signal

Obrázek 3.47  Nastavení zvukového signálu

• Odezva tlačítek 

- Zap: Při použití tlačítek se ozve zvuk. 
- Vyp: Vypne zvuky tlačítek.

• Odezva vstupu

- Zap: Při aktivaci signálem na vstupu se ozve zvuk.
- Vyp: Vypne zvuk vstupu.

• Bzučák pohybu 

- Zap: Při aktivaci pohybem se ozve zvuk.
- Vyp: Vypne zvuk pohybu.

• Bzučák systému

- Zap: Signalizuje, pokud chladicí větrák nepracuje správně nebo pokud má HDD špatnou 
oblast.

- Vyp: Vypne systémový zvukový signál.

Poznámka:

Zvukový signál je u této jednotky slabý. Pokud chcete mít zvukový signál 
hlasitý, připojte k výstupnímu konektoru externí zvukové zařízení (ext. 
siréna).
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3.24.4 Uživatel
Pro DVR rekordér nebo Control center lze registrovat nové uživatele s různými přístupovými právy.

Obrázek 3.48  Nastavení uživatele

• Č.: Zobrazuje číslo uživatele.

• ID: Pomocí virtuální klávesnice zadejte nové uživatelské ID. 

• Úroveň: Nastavte úroveň nového uživatele. 

• Heslo: Pomocí virtuální klávesnice vložte nebo změňte stávající heslo uživatele. U hesla smíte 
používat čísla, znaky a speciální znaky. (minimální délka 4, maximální délka 8).

Poznámka:

Heslo si zapamatujte. Pokud zapomenete heslo, kontaktujte autorizovaný 
servis nebo dodavatele, u kterého jste systém zakoupili.
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3.24.5 Aktualizace
Funkce aktualizace vám umožňuje aktualizovat software DVR rekordéru a přidávat/aktualizovat 
protokoly PTZ. V tomto případě nejsou nastavení DVR rekordéru mazána nebo měněna.

Obrázek 3.49  Nastavení aktualizace

1.  Vyberte jedno z následujících:

•  Pro aktualizaci systémového software DVR rekordéru zvolte systémový fi rmware.
•  Pro aktualizace protokolů DVR rekordéru zvolte PTZ protokol.

2. Zvolte medium, ze kterého si přejete aktualizaci provádět: 

•  USB: Zvolte USB a poté vložte USB disk do DVR rekordéru. Před použitím USB disku musí 
být všechna ostatní USB zařízení odpojena.

•  Síť: Vyberte síť a poté proveďte následující:
a.  Zvolte kolonku aktualizace nastavení serveru. Zobrazí se virtuální klávesnice.
b.  Zadejte IP adresu aktualizačního serveru. Musí se nakonfi gurovat síťová nastavení DVR 

rekordéru a musíte znát IP adresu aktualizačního serveru.
3. Pro zahájení procesu aktualizace zvolte Aktualizovat.

4. Pro zahájení procesu aktualizace stiskněte OK. Pro ukončení a opuštění nabídky stiskněte 
Zrušit. Po dokončení aktualizce se zobrazí hláška o Restartu systému.

5.  Kliknutím na OK se DVR rekordér restartuje.
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3.24.6 Konfigurace

Obrázek 3.50  Nastavení konfigurace

• Import konfi gurace: Importuje konfi gurační data DVR rekordéru z USB pměťové karty.

• Export konfi gurace: Exportuje konfi gurační data z DVR rekordéru na USB paměťovou kartu.

• Výchozí nastavení: V DVR rekordéru můžete obnovit tovární nastavení. Některé možnosti nelze 
opět nastavit (Formát videa, Datum, Čas, Časové pásmo, Letní čas, Začátek letního času, 
Konec letního času, Uživatelská nastavení, Disk. odd. událostí).

Poznámky:

• Je možný import konfiguračních dat, pokud jsou konfigurační data DVR 
rekordéru stejná jako data jednotky.

• Před exportem konfiguračních dat na USB paměťovou kartu je třeba 
nejprve odpojit všechna ostatní USB zařízení.
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3.24.7 Pevný disk

Obrázek 3.51  Nastavení pevného disku

• Přepsat: 

- Vše: Přepisovací záznam je možný v případě, že jsou běžný partition i partition události 
zaplněné záznamy.

- Normální disk.odd.: Přepisovací záznam je u běžného partitionu disku možný v případě, že 
je běžný partition zaplněný záznamy.

- Disk. odd. událostí: Přepisovací záznam je u partitionu události disku možný v případě, že je 
partition události zaplněný záznamy.

- VyP: Nepoužívejte přepisování.
• Varování, že disk je plný: Při zaplnění disku se zobrazí varovná hláška.

• Disk. odd. událostí: Pro nahrávání události vyberte část partitionu události.

• Auto smazání: Nastavte datum automatického mazání (vyp, 1 den, 2 dny, 5 dní, 7 dní, 10 dní, 
20 dní, 30 dní, 40 dní, 50 dní nebo 60 dní). Pokud nastavíte datum automatického mazání, 
smaží se uložená data kromě dat ve zvoleném časovém intervalu. Funkce automatického 
mazání se spouští každých 35 minut.

• Formát: Spustí HDD (Hard Disk Drive). Všechna data na zvoleném HDD se smaží. 
K formátování HDD zadat YES(ANO) (všechna písmena) pro všechna jazyková nastavení.

Poznámky:

Pokud změníte hodnotu partitionu události, smaží se z harddisku 
zaznamenaná data a partition se opět nastaví. Partitiony se automaticky 
zformátují a systém se restartuje.
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3.24.8 Záloha

Obrázek 3.52  Nastavení zálohy

• Výběr disk. odd.: Zvolte záložní partition.

• Rozvrh: Můžete nastavit rozvrh zálohování.

- Vyp: Všechny možnosti jsou vypnuté.
- Okamžité: Záložní data se ručně uloží.
- Týdně nebo denně: Záložní data se automaticky uloží podle nastavení.

• Zařízení: Zvolte záložní zařízení.

• Zač. rozvrhu: Zadejte datum spuštění plánu (den v týdnu a čas).

• Datum období: Zadejte časové rozpětí zálohy. Zadejte datum, kdy si přejete zálohovat.

• Datum období: Zadejte spouštěcí den v týdnu nebo čas.

• Konec období: Zadejte konečný den v týdnu nebo čas.

• Přibl. velikost: Zobrazí velikost záložních dat a volné místo na externích zařízeních.

• Start zálohy: Spuštění zálohy.

• Vymazat médium: Vymaže data. 
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Poznámky:

• Funkce zálohy není na externí USB CD-ROM mechanice podporována.
• Záloha na externí USB HDD je podporována do maximálně 250 GB.
• Abyste předešli potížím, používejte doporučená externí USB zařízení (viz 

“8.2.1 Seznam podporovaných USB paměťových zařízení”).
• Disky CD-R, DVD-R nebo DVD+R nelze zformátovat.
• Aby se předešlo potížím, musí se externí média u této jednotky vždy 

nejprve formátovat.
• DVD+RW a DVD-RW se před použitím musí nejprve inicializovat.
• Během zálohy nelze používat funkce [Přibl. velikost], [Start zálohy] a 

[Vymazat médium].
• Během zálohy neodpojujte USB zařízení, mohlo by dojít k poruše. Pokud 

odstraněné zařízení znovu použijete, musíte je naformátovat pomocí 
možnosti Smazání média.

• Pokud externí medium naformátujete na PC pomocí FAT32, nebudete jej 
moci s touto jednotkou použít.

Okamžitá záloha

1. Pro zálohu připojte záložní USB zařízení nebo vložte disk do diskové mechaniky.

2. Zvolte partition, který si přejete zálohovat.

3. Z nabídky plánování zvolte OKAMŽITÉ.

4. Zvolte záložní zařízení.

5. Pro zálohu dat zvolte časový rozsah, jeho zahájení a ukončení.

6. Vyberte ikonu [Přibl. velikost] a stiskněte ENTER.

7. Zkontrolujte velikost vybraných dat a volné místo. Pokud na zařízení není dostatek místa, místo 
na zařízení vytvořte, nebo vymažte dříve uložená data.

8. Pro zahájení zálohy vyberte ikonu [Start zálohy] a stiskněte ENTER.

9. Opusťte nabídku nastavení.
Stav zálohování můžete během zálohy kontrolovat na ovládacím panelu.

Poznámka:

Proces zálohování nelze zastavit.

• V následujících situacích se zobrazí varovná zpráva.

- Pokud mají čas zahájení i ukončení stejnou hodnotu.
- Pokud je čas zahájení později než čas ukončení.
- Na mediu není dostatek místa.
- Pokud nastavíte čas pro data, která neexistují.

• Vypalování disku se prování najednou s uzavřením disku.

• Pokud pro zálohu použijete CD/DVD vypalovačku, zobrazí se stav zálohy, viz níže.
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- 1. Stav vytváření obrazu ISO

- 2. Stav zapisování 

Denní/týdenní zálohy

1. Pro zálohu připojte USB zařízení.
Pro denní nebo týdenní zálohu nelze použít CD ani DVD.

2. V možnostech plánování nastavte týdenní nebo denní.

3. Zvolte záložní zařízení.

4. Pro zahájení zálohování zadejte v možnosti začátek plánu datum a/nebo čas.

5. V možnosti začátek časového rozpětí zadejte den v týdnu a/nebo čas.

6. V možnosti konec časového rozpětí zadejte den v týdnu a/nebo čas.

7. Vyberte ikonu [Pribl.velikost] a stiskněte ENTER.

8. Zkontrolujte velikost vybraných dat a volné místo na USB zařízení. Pokud není na USB zařízení 
dostatek volného místa, vyměňte je za USB zařízení s dostatkem volného místa nebo vymažte 
data na připojeném USB zařízení.

Poznámka:

Proces zálohování nelze zastavit.

• V následujících situacích se zobrazí varovná zpráva.

- Pokud je nastavení času zahájení i ukončení nesprávné.
- Na mediu není dostatek místa.
- Pokud nastavíte čas pro data, která neexistují.
- Při odpojení zvoleného USB zařízení.

• Odhadovaná velikost zálohovaných dat je pouze odhad skutečné velikosti. Pro potřebu zálohy 
zajistěte dostatek volného místa na mediu.

• Stav zálohy můžete kontrolovat na ovládacím panelu.

• Naplánovaná záloha se nespustí v případě, že právě probíhá export nebo vyhledávání externího 
USB zařízení. Plánovaná záloha se spustí po ukončení exportu, prohledávání záložních dat.

• Při nastavení plánovaného zálohování je velikost zálohovaných dat odhadnutá v možnosti 
Setup, nastavení nahrávání. Pokud je skutečná velikost nahraných dat větší, než jejich 
odhadovaná velikost, plánovaná záloha se nezahájí.  
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4 Záznam

Záznam kamery se nahraje na vestavěný harddisk.

Poznámka:

Externí záznamová zařízení lze používat pro kopírování záznamu z harddisku. 
Na externí záznamová zařízení nelze přímo provádět záznam.

4.1 Okamžitý záznam

Ujistěte se, že jsou kamery správně zapojené a že je správně nastavený čas a datum.  

Před zahájením nahrávání nejprve v nabídce okamžitého záznamu v nastavení systému upravte 
nastavení záznamu.

1. Vyberte kanál, který si přejete použít pro okamžité nahrávání.

2. Pro spuštění záznamu stiskněte na dálkovém ovládání tlačítko REC nebo stiskněte tlačítko 

 na předním panelu.
Bliká červená tečka na obrazovce zvoleného kanálu na hlavního monitoru.

Obrázek 4.1  Tlačítka Rec

3. Pro ukončení záznamu stiskněte na dálkovém ovládání tlačítko REC nebo stiskněte tlačítko  

 na předním panelu. Pokud ukončíte okamžité nahrávání, přepne se režim nahrávání do 
plánovaného a červená tečka zmizí.

Obrázek 4.2  Obrazovka zvoleného kanálu na hlavním displeji, červená tečka svítí.
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Poznámky:

• V následujících případech nelze používat funkci okamžitéhou nebo sou-
vislého nahrávání.
- HDD není naformátovaný.
- Kanál nemá pro zobrazení žádný video vstup.
- Přepisování je nastaveno na “VYP.” nebo “Disk.odd. událostí”, a 

běžné diskové oddělení je plné.
- V nastavení HDD je partition události nastaven na 100%.

• V následujících případech nelze používat funkci nahrávání na vstupu 
signálu nebo při pohybu.
- HDD není naformátovaný.
- Kanál nemá pro zobrazení žádný video vstup.
- Přepisování je nastaveno na “VYP.” nebo “Normální diskový odd.”, a 

diskové oddělení události je plné.
- V nastavení HDD je partition události nastaven na 0%.
- Plán (Vstup/Pohyb) není nastaven.

• Partition HDD podle druhu záznamu.
- Normální disk.odd.: V prostoru na disku, kam se nahrávají data ze 

souvislého a okamžitého záznamu. Pokud je běžný partition nastaven 
na 0% (partition události na 100%), nelze provádět okamžité nebo 
souvislé nahrávání.

- Disk. odd. událostí: Je to místo na disku, kam se ukládají data ze 
vstupu a pohybu. Pokud je partition události nastaven na 0%, nelze 
provádět záznam při alarmu nebo pohybu.

• Priorita záznamu.
Okamžitý záznam > Záznam při vstupním signálu > Záznam při pohybu > 
Souvislý záznam.
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5 Hledání a přehrávání

5.1 Přehrávání

Je možné přehrávat nahraný záznam, aniž by byl záznam samotný přerušen.

1. Zvolte kanál, který si přejete přehrávat.

2. Pro přehrání předchozích 2 minut záznamu stiskněte bB.
Na okně zvoleného kanálu se zobrazí přehrávaný záznam.

Obrázek 5.1  Okno přehrávání

3. Pro ukončení přehrávání stiskněte x (STOP).

Poznámka:

Okno přehrávání je pevně nastavené pouze na zvolený kanál.

5.2 Hledat

Některé funkce vyhledávání lze použít k posunu na začátek požadovaného záznamu. Tato jednotka 
disponuje 4 vyhledávacími funkcemi.

5.2.1 Vyberte zdrojové zařízení
Tento předmět slouží k nastavení zařízení pro přehrávání nebo vyhledávání.

1.  Stiskněte tlačítko SEARCH, zobrazí se nabídka vyhledávání.

2. Pro přesun na záložku Název stiskněte klávesu ESC.
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Obrázek 5.2  Záložka hledání

3.  Pomocí klávesy b/B vyberte [INTERNÍ HDD], poté stiskněte ENTER.

Obrázek 5.3  Nabídka volby zdrojového zařízení

4. Pro volbu požadovaného zdrojového zařízení použijte b/B.

• INTERNÍ HDD: Přehrává nebo prohledává obsah zařízení interního disku.
• Source device: Přehrává nebo prohledává obsah zdrojového zařízení.

5. Pro potvrzení volby stiskněte ENTER.

Poznámky:

• Během zálohování dat není možné prohlížet data na zálohovacím 
zařízení.

• Během zálohování neodpojujte externí USB zařízení. Mohlo by to 
způsobit poruchu.  

5.2.2 Hledání data/času
Používá se k vyhledání záznamu podle data, hodiny a minuty. 
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Obrázek 5.4  Vyhledávání data/času

1. Vyberte nabídku [Hledání data/času].

2. Pomocí tlačítek v/V/b/B vyberte sloupec roku, měsíce, dne nebo minuty, potí stiskněte 
ENTER.

3. Pomocí tlačítek b/B zadejte datum a čas.

4. Pro potvrzení stiskněte ENTER.

5. Vyberte ikonu [Aktualizace] a stiskněte ENTER.
Výsledek hledání se zobrazí v tabulce času v nabídce vyhledávání.

6. Pomocí tlačítek kanálů na předním panelu zvolte kanál(y), který(é) si přejete přehrávat.

7. Pro přehrávání stiskněte bB nebo klikněte na ikonu [Přehrát (B)].
Obraz(y) se zobrazí na hlavním monitoru.

Obrázek 5.5  Ovládací panel zobrazující přehrávání

8. Pro ukončení přehrávání a návrat do nabídky vyhledávání stiskněte STOP (x).

9. Pro opuštění nabídky stiskněte SEARCH nebo ESC. 
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Poznámky:

• Uložená data se na časovém grafu zobrazí barevně v závislosti na druhu 
nahrávání.
- Modrá: Souvislý/okamžitý záznam.
- Červená: Záznam vstupního signálu.
- Žlutá: Nahrávání pohybovým snímačem.
- Šedá: Žádný záznam.

• Pro zobrazení času v 6 hodinových intervalech stiskněte klávesu ZOOM 
+.

5.2.3 Vyhledávání události
Vyhledávání záznamu podle data a druhu události.

Obrázek 5.6  Vyhledávání události

1.  Vyberte nabídku [Hledání události].

2. Nastavte rok, měsíc, den a čas.

- v/V/b/B: Pohyb na předcházející nebo na další sloupec nebo změna nastavení stávající 
pozice.

- ENTER: Zvolí sloupec nebo potvrdí volbu.
3. Pomocí klávesy ENTER vyberte kanál pro vyhledávání události.

4. Nejprve vyberte [Typ události] pomocí v/V/b/B a poté stiskněte ENTER.

5. Vyberte ikonu [Hledat] a stiskněte ENTER.
Zobrazí se seznam událostí.

Obrázek 5.7  Seznam událostí
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6. Pro přehrávání nejprve v seznamu událostí vyberte záznam a poté stiskněte bB, klikněte na 
[Přehrát (B)] nebo na vybraný záznam poklepejte.
Tento obrázek se zobrazí na monitoru A.

7. Pro ukončení přehrávání a návrat do seznamu událostí stiskněte STOP (x).

8. Pro opuštění nabídky vyhledávání událostí opakovaně stiskněte ESC.

5.2.4 Inteligentní hledání
Záznam nahraný pomocí pohybového čidla lze vyhledat pomocí zadání podmínek pro snímání 
pohybu.

Obrázek 5.8  Seznam systémového hledání

1.  Vyberte nabídku [Inteligentní hledání].

2. Zadejte číslo kanálu, čas zahájení a ukončení a nastavení citlivosti.

- b/B/v/V: Přejde do možností nebo zvolenou možnost nastaví.
- ENTER: Zvolí možnost nebo potvrdí nastavení.

Poznámka:

Doba mezi časem zahájení a ukončení je automaticky nastavena na 
1 hodinu.

3. V možnosti [Nastavit] zvolte [Oblast] a stiskněte ENTER.
Objeví se obraz vybrané kamery.

4. Upravit nastavení pohyblivé masky.
Při každém stisku klávesy ENTER se oblast přepíná mezi aktivní a neaktivní.
Pro volbu pohybu pomocí myši přetáhněte jeden bod na konečný bod doprava. Pro zrušení 
volby pohybu pomocí myši přetáhněte jeden bod na konečný bod vlevo.
Aktivované oblasti jsou zvýrazněny červeně.

5. Pro opuštění nastavení masky stiskněte ESC.

6. Zvolte [Hledat] a stiskněte ENTER.
Zobrazí se seznam zaznamenaných pohybů.
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Obrázek 5.9  Seznam zaznamenaných pohybů

7. Pro přehrávání nejprve v seznamu zaznamenaných pohybů vyberte záznam a poté stiskněte 
bB, klikněte na [Přehrát (B)] nebo na vybraný záznam poklepejte.
Na hlavním monitoru se objeví obraz.

8. Pro ukončení přehrávání a návrat do seznamu zaznamenaných pohybů stiskněte STOP (x).

9. Pro opuštění nabídky chytrého vyhledávání opakovaně stiskněte ESC.

5.2.5 Hledání záložky 
Hledání záložky požadovaného záznamu, která mu byla přidělena pomocí funkce záložky.

1.  Vyberte nabídku [Hledání záložky].

Obrázek 5.10  Nabídka hledání záložky

2. Pro přehrávání nejprve v seznamu vyberte záznam a poté stiskněte bB, klikněte na [Přehrát 
(B)] nebo na vybraný záznam poklepejte.
Na hlavním monitoru se objeví obraz.

3. Pro ukončení přehrávání a návrat do seznamu záložek stiskněte STOP (x).

4. Stiskem klávesy ESC opustíte hledání záložek. 
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Poznámky:

• Pokud si přejete vymazat záložku ze seznamu, stiskněte tlačítko CLEAR.
• Zálohovaná data nelze pomocí funkce hledání záložky přehrávat.
• Záložku lze přiřazovat pouze při přehrávání na samostatném kanálu.
• Během okamžitého přehrávání nelze přiřazovat záložky.

5.3 Funkce dostupné v průběhu přehrávání

Tlačítko

FunkceOvládací panel 
systému 

Dálkové 
ovládání Přední panel  

Zastavit přehrávání.  

Pozastavit přehrávání. 

    

Pro volbu rychlosti prohlížení opakovaně 
stiskněte. (M, MB, MM, MMB 
nebo m, mb, mm, mmb)

    

Pro přehrávání po jednotlivých snímcích v 
režimu pozastavení opakovaně mačkejte.

Stiskněte pro běžné nebo obrácené 
přehrávání.

 +  

Během přehrávání na požadovaném místě, 
které si přejete označit stiskněte MARK. 
Lze označit až 15 bodů.

Poznámky:

• Zálohovaná nebo exportovaná data lze přehrávat pouze v normální 
rychlosti.

• Použitím funkce obráceného přeskočení snímku lze snímek přeskočit.
• Multi-kanálové přehrávání lze použít pouze u funkce vyhledávání data/

času.
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5.4 EXPORT 

Tato jednotka má schopnost ručně kopírovat uložený obraz a audio z vestavěného harddisku na 
externí nahrávací zařízení.

1. Stiskněte COPY nebo klikněte na .
Objeví se okno exportu.

Obrázek 5.11  Okno exportu

2. Vyberte cílové zařízení pro export.

3. Vyberte číslo(a) kanálu(ů).

4. Zvolte počáteční datum/čas a konečný datum/čas pro kopírování.

5. Pro zahájení exportu stiskněte COPY nebo klikněte na ikonu  .
Exportovaná data jednotka před uložením schválí, poté je lze přehrát pouze pomocí zvláštního 
přehrávače.
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Poznámky:

• Pro export můžete také použít tlačítko COPY na předním panelu.
-  DVR-16K/DVR-16L: Nejprve stiskněte tlačítko ALT a poté tlačítko 

COPY.
-  DVR-8K/DVR-8L: Stiskněte pouze tlačítko COPY.

• Uložená data můžete exportovat pouze v režimu live.  
• Pokud používáte externí paměťové zařízení USB, musí být nejprve nafor-

mátováno. Formátování paměťového zařízení USB na jednotku, blíže v 
3.24.8 Zálohování. V záložním menu si musíte zvolit zařízení, která budou 
zformátována, a zmáčkněte “Vymazat média”.

• Před pokračováním zkontrolujte zařízení pro export dat.
• Pokud probíhá záloha, nelze zahájit export.
• Exportovaná data lze prohlížet prohlížecím softwarem, který je součástí 

balení.
• Při exportu uložených dat se zároveň exportuje audio stopa.
• Při exportu uložených dat se spolu s daty exportuje také prohlížecí soft-

ware do adresáře [ArchivePlayer]. Název souboru exportovaných dat 
se automaticky nastavuje jako [Channel name_export date_export time.
exp]. 

• Během exportu neodpojujte USB zařízení, mohlo by dojít k poruše. 
Pokud odstraněné zařízení znovu použijete, musíte je naformátovat 
pomocí možnosti Smazání média.

• V následujících situacích se zobrazí varovná zpráva.
- Pokud mají datum/čas zahájení i ukončení stejnou hodnotu.
- Pokud je datum/čas zahájení později než datum/čas ukončení.
- Na mediu není dostatek místa.
- Pokud nastavíte čas pro data, která neexistují.

• Aby se předešlo potížím, musí se externí média u této jednotky vždy 
nejprve formátovat.

• DVD+RW a DVD-RW se před použitím musí nejprve inicializovat.
• V nastavení v záložce záloha lze externí medium naformátovat.
• Čas k exportu je limitován 16-ti hodinami pro 1 kanál. Pro dva kanály je 

to 8 hodin, pro 4 kanály 4 hodiny a tak dále. Pokud chcete archivovat 16 
kanálů současně, máte limit 1 hodiny. Pokoušíte-li se více než 16 hodin, 
objeví se zpráva “ Čas na exportování vypršel “.

• Můžete exportovat zakaznický soubor na zařízení USB použitím  
[File(Log)] [Soubor(Log)] tlačítka. Název zákaznického souboru je 
[ExportLog-export datum a čas-MAC Address.txt]. Když exportujete 
zaznamenaná data, exportní informace je uložena do zákaznického 
souboru DVR flash paměti. 
Zákaznický soubor obsahuje následující informace.
- DVR informace
- Když obsluhovač vytvoří export, spusťte datum a čas.
-  Začátek data a času exportovaného klipu.
-  Konec data a času exportovaného klipu.
-  Místo určení média, na kterém obsluhovač uloží export (USB nebo 

DVD/CD nebo IP [přes síť ])
-  Číslo (a) exportovaných kanálů
-  Uživatelské ID, které je přihlášeno v systému, když byl započat 

export.
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6 Control Center

Control Center je síťový program pro DVR-8K/DVR-8L a DVR-16K/DVR-16L. Tento návod k obsluze je 
sepsán podle rekordéru DVR-16L (16 kanálů).

Popisné obrázky se mohou od vašich lišit vzhledem k používanému OS (operačnímu systému). 
Obrázky, které jsou používané v tomto návodu k obsluze jsou z Windows XP.

Poznámka:

Při práci s programem Control Center nepoužívejte žádné jiné aplikace. To 
by mohlo způsobit nedostatek virtuální paměti a selhání programu Client.

6.1 Minimální požadavky na PC

x  OS (Operating System): Windows 2000 nebo novější, DirectX 8.1 nebo novější.

x CPU: Intel Pentium III nebo lepší, AMD Athlon 800 MHz nebo lepší.

x  RAM: 512 MB nebo více.

x Graphics Card: AGP VGA 64 MB Video RAM nebo lepší.

Doporučené požadavky na PC

• OS: Windows XP
• CPU: Intel Pentium IV
• RAM: 512 MB
• Grafická karta: AGP VGA 128 MB Video RAM.

6.2 Instalace programu Control center

1.  Vložte CD Divar MR PC software, které se samo spustí.
Pokud se na vašem PC CD samo nespustilo, otevřete adresář CD Divar MR PC softwaru a 
program spusťte ručně.

2.  Spusťte soubor install a pro nainstalování programů na váš počítač postupujte podle pokynů 
InstallShield Wizard, které se zobrazí. 

3. Po ukončení instalace naleznete nainstalované programy v nabídce start.

Poznámka:

Při instalaci programu Control center se nainstalují také programy [Divar MR 
Alarm Notifi er (Oznamovač alarmů)] a [Divar MR Archive player (Přehrávač 
archivu)].

6.3 Připojení k DVR rekordéru

6.3.1 Nastavení umístění
Pro ovládání DVR rekordéru pomocí programu Control center je zapotřebí nejprve nastavit jeho 
umístění v síti.

1.  Pro spuštění programu Control center poklepejte na ikonu [Divar MR Control Center]. Zobrazí 
se nabídka.
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2.  Vyberte [Nástroje] > [Informace o připojení].
Zobrazí se seznam připojení.

Obrázek 6.1  Okno seznam připojení

3. Vyberte [Přidat], zobrazí se nastavení připojení.

Obrázek 6.2  Okno nastavení připojení

4. Zadejte název umístění, IP adresu a port.

- Název: Zadejte popis umístění.
- Adresa IP: Zadejte IP adresu nebo URL DVR rekordéru.
- Port: Zadejte číslo portu DVR rekordéru. Pokud nějaké číslo nezadáte, bude číslo nastaveno 

automaticky.
5. Vyberte [Ok].

Obrázek 6.3  Okno seznam připojení

6. Pro potvrzení nastavení vyberte [Ok].
Zobrazí se název nastaveného umístění.
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Poznámka:

V případě zadávání názvu serveru namísto IP adresy je třeba v serveru řádně 
nastavit konfi guraci DDNS. 

6.3.2 Přihlášení uživatele
1.  Vyberte název umístění a klikněte pravým tlačítkem myši.

2. Vyberte [Přihlášení uživatele].

3. Zadejte uživatelské ID a zadejte heslo.

- Administrátor: Ovládání jednotky bez omezení.
- Pokročilý uživatel: Používání funkcí živého záznamu a hledání.
- Běžný uživatel: Pouze zobrazuje živý obraz.

Obrázek 6.4  Okno vzdáleného připojení

4. Vyberte [Ok], aktivuje se hlavní okno [Divar MR Control Center].

• Pokud je již někdo k DVR rekordéru přihlášen pomocí admin ID, nelze přihlásit dalšího uživatele 
se stejnou úrovní přístupu.

• Pro odhlášení klikněte pravým tlačítkem myši na název umístění a vyberte [Odhlášení 
uživatele].

• Pomocí programu Control center se může k DVR systému připojit až 5 uživatelů, viz níže.

Uživatel Uživatel 1 Uživatel 2 Uživatel 3 Uživatel 4 Uživatel 5
Případ 1 Admin Pokročilý Normální Normální Normální
Případ 2 Pokročilý Pokročilý Normální Normální Normální
Případ 3 Normální Normální Normální Normální Normální
Případ 4 Admin Normální Normální Normální Normální
Případ 5 Pokročilý Normální Normální Normální Normální
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6.4 Hlavní obrazovka programu DVR Control center

Obrázek 6.5  Hlavní obrazovka programu DVR Control center

1.  Program Menu

• Soubor 
- Odchod: Opustit program.

• Zobrazit 
- OSD

> Číslo kanálu: Zobrazí nebo odstraní číslo kanálu z okna kanálu.
> Název pracoviště: Zobrazí nebo odstraní název umístění z okna kanálu.
> Název kamery: Zobrazí nebo odstraní název kamery z okna kanálu.
> Doba přehrávání: Zobrazí nebo odstraní datum/čas přehrávaných dat z okna kanálu.
> Vybrat vše: Zobrazí všechny možnosti OSD v okně kanálu.

- Sekvence (čas setrvání): Vyberte sekvenci 5 sekund, 10 sekund, 15 sekund nebo 20 
sekund.

- Velikost obrazu: Vyberte velikost videa ze 100%, 150% nebo 200%.
- Jazyk: Zvolit jazyk programu Control center.

• Nástroje
- Informace o připojení: Nastavit umístění.

• Nápověda
- Divar MR Control Center Informace: Zobrazí informace o verzi programu Control center.

2.  Ikony pro volbu režimu

•  Režim Live 
- Pohled kamery: V oknech lze zobrazit záběry kamery a její informace.
- Posun/náklon/přiblížení: Můžete ovládat PTZ kamery.
- Zobrazení protokolu: Zobrazí seznam systémových logů.
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• Režim vyhledávání 
Můžete prohledávat nahraná data, viz níže.
- Hledání data/času (viz “6.6.1 Používání funkce hledání data/času”)
- Hledání události  (viz “ 6.6.2 Používání funkce hledání události”)
- Hledání záložky  (viz “6.6.3 Používání funkce hledání záložky”)
- Inteligentní hledání  (viz “ 6.6.4 Používání funkce chytrého vyhledávání”)

• Režim vzdáleného nastavení 
Můžete nastavit konfi guraci jednotky.
- Kamera / Zobrazení  (viz “6.7.1 Nastavení kamery/zobrazení”)
- Rozvrh (viz “6.7.2 Nastavení plánovače")
- Událost  (viz “6.7.3 Nastavení události”)
- Síť  (viz “6.7.4 Nastavení sítě”)
- Systém (viz “6.7.5 Nastavení systému")

3.  Dálková exportní ikona

Klikněte k zobrazení exportních překrývacích oken (Viz “6.8 Dálkové exportní nastavení”)

4.  Ikony pro volbu režimu zobrazení

Kliknutím na tuto ikonu se zobrazení přepne do režimu multiscreen. Po opětovném kliknutí na 
ikonu se zobrazení změní podle sekvence. 

Živá okna lze pozorovat v plném zobrazení. Pro návrat to běžného zobrazení klikněte pravým 
tlačítkem myši.

5.  Ikona sekvence

Zobrazí postupně všechny kanály. Sekvenci nelze používat při zobrazení 16 multiscreenu.

6.  Okno Information display

Zobrazí aktuální datum a čas, informace o uživateli a stav volného místa na HDD zvoleného 
umístění.

 
Obrázek 6.6  Okno zobrazení informací
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6.5 Živý obraz

6.5.1 Použití živého režimu
1. V živém režimu vyberte záložku [Pohled kamery].

2.  Zvolte nastavené umístění a poklepejte levým tlačítkem myši nebo u nastaveného umístění 
pravým tlačítkem myši klikněte na značku plus.

3.  Vyberte [Cameras] a poklepejte levým tlačítkem myši nebo pravým tlačítkem myši klikněte na 
značku plus.

Obrázek 6.7  Okno Control center

4. Vyberte číslo kanálu, který si přejete zobrazit.

5. Klikněte na číslo kanálu a přetáhněte ho do pozice okna živě.
Pokud vyberete [Cameras] a přetáhnete do živého okna, zobrazí se všechny kanály.

6. Ve zvoleném okně se zobrazí živý obraz.

Obrázek 6.8  Okno zobrazení kamery

7. Pro nastavení ostatních živých oken opakujte kroky 3-5.

Poznámka:

Nastavení zobrazení kamery se provádí pouze poprvé. Nastavení konfi gurace 
se uloží do paměti a dále se zachovává.
• Zvuk není dostupný v živém režimu pouze v playbacku.
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6.5.2 Použití živého okna
Přehrání záznamu

A

B
C

DE

Obrázek 6.9  Okno zobrazení kamery

1. Vyberte okno zobrazení kamery.

2. Vyberte datum.
Pokud taková data existují, zobrazí se den modrým písmem. 

3. Vyberte rychlost přehrávání.
Při používání časové osy pro vyhledání spouštěcího času lze pro přesnější hledání použít ikony 
in/out (4 kroky).

4. Volba rychlosti přehrávání a ikona ztlumení reproduktoru.

5. Pomocí těchto ovládacích tlačítek spusťte přehrávání.

Poznámky:

• Pokud si nepřejete přehrávat záznam se zvukem, klikněte na ikonu 
reproduktoru.

• Pokud se přihlásíte jako běžný uživatel, nemůžete používat funkci 
přehrávání.

6.5.3 Použití funkce pohybu kamery a přiblížení obrazu
PTZ kamery můžete ovládat přes síť.
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Obrázek 6.10  Okno Posun/náklon/přiblížení

1. V režimu zobrazení kamery vyberte kanál PTZ kamery.

2. Vyberte záložku Posun/náklon/přiblížení.

3. Pro ovládání PTZ kamery použijte tlačítka virtuálního dálkového ovládání.

Tlačítko Funkce

Použít k natočení kamery.

 

Potvrdit předvolenou pozici a nastavit možnost 
nabídky u PTZ kamery.

  (ZOOM) 
Nastavení přibližování kamery.

  (FOCUS)
Ruční nastavení zaostření kamery.

  (IRIS)
Ruční nastavení clony kamery.

 
Zobrazí zvolená čísla předvolby

 
Vložit číslo předvolby.

Přidělení předvolených poloh.

Nastavit kameru do předvolené polohy.

Vymazat z paměti předvolenou polohu.

Zahájit předvolený cyklus.

Zobrazit nastavení kamery PTZ.

Tabulka 6.1  Tabulka tlačítek virtuálního dálkového ovládání

Poznámky:

• Pokud někdo ovládá PTZ kameru pomocí DVR rekordéru, nelze používat 
funkci PTZ a naopak.

• Pokud se přihlásíte jako běžný uživatel, nemůžete používat funkci PTZ.

Přidělení předvolených poloh

1. Použitím  v/V/b/B natočte kameru do cílové polohy.

2. Klikněte na ikonu [SET].

3. Nastavte hodnotu čísla, které si přejete uložit.

4. Klikněte na ikonu  .

 Poloha je spolu s čísly předvolby uložena.

5. Pro přidání dalších poloh opakujte kroky 1-4.
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Poznámka:

U této jednotky je rozsah předvolby 0 až 255. Skutečný rozsah předvolby 
však závisí na PTZ kamerách.

Přechod na zobrazení v předvolené poloze

Tato funkce je dostupná pouze u kamer vybavených funkcí předvolby.

Funkce předvolby natočí PTZ kameru do předvolené polohy.

Je zapotřebí nejprve nastavit předvolené polohy PTZ kamery.

1. Klikněte na ikonu [MOVE].

2. Pro vložení čísla předvolené polohy do paměti použijte číselné ikony, klikněte na ikonu . 

 Kamera se natočí do předvolené polohy a na monitoru se objeví záznam této kamery.

Smazání předvolené polohy

Předvolená poloha lze vymazat z paměti.

1. Klikněte na ikonu [CLEAR].

2. Pro vložení čísla předvolby do paměti použijte číselné ikony, klikněte na ikonu . 

 Předvolená poloha bude vymazána.

Projíždění předvolenými polohami

Je možné projíždět všemi předvolenými polohami.

1. Klikněte na ikonu [TOUR].
Zvolí se všechny předvolené polohy kamery a obraz kamery se přepne do aktivního okna.

2. Projíždění polohami lze zastavit kliknutím na ikonu [TOUR]

Nastavení PTZ kamery

Každou položkou v nabídce lze měnit nastavení PTZ kamery.

1. Klikněte na ikonu [SETUP].
V okně se zobrazí SETUP MENU.

2. Pro nastavení hodnot použijte šipky a ikony  .

Poznámka:

Pro více informací viz návody k obsluze PTZ kamer.



92   cs | Control Center Digitální video rekordér

F01U | 2.0 | 2008.12 Uživatelský manuál Bosch Security Systems

6.5.4 Použití funkce zobrazení logů
Pomocí síťového připojení lze v záložce vzdáleného nastavení sledovat seznam systémových logů 
vybraných umístění.

1. Vyberte záložku log view.
Zobrazí se nabídka vyhledávání logů.

Obrázek 6.11  Okno vyhledávání logů

2. Klikněte na ikonu data a nastavte den pro vyhledávání logů.
(Volitelné dny se zobrazují modrým písmem.)

Obrázek 6.12  Okno volby dne

3. Klikněte na ikonu vyhledávání.
V seznamu se zobrazí systémový log.
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Obrázek 6.13  Okno seznam systémových logů

6.6 Vyhledávání

Pomocí síťového připojení lze v záložce vzdáleného nastavení vyhledávat data ve vybraném umístění.

6.6.1 Použití funkce hledání data/času
Používá se k vyhledávání záznamu podle data, hodiny a minuty.

Obrázek 6.14  Okno hledání data/času

1. Vyberte záložku Hledání data/času.

2. Klikněte na ikonu data a zvolte den (volitelné dny jsou zobrazovány modrou barvou).

3. Vyberte okno kanálu, který si přejete zobrazit.
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Tuto kolonku zatrhněte, pokud 
si přejete zobrazovat všechny 
kamerové kanály.

Zobrazí číslo zvolené kamery.

Obrázek 6.15  Okno volba kamerového kanálu

4. Pro vyhledávání dat použijte časovou osu nebo časový sloupec.

Obrázek 6.16  Okno vyhledávání nahraných dat

5. Přehrajte vyhledaný záznam pomocí ovládacích tlačítek pro přehrávání.

Obrázek 6.17  Ovládací tlačítka pro přehrávání

6.6.2 Použití funkce hledání události
Hledání záznamu podle data a druhu události.

Obrázek 6.18  Okno hledání události

1. Vyberte záložku event search.

2. Klikněte na ikonu dne a vyberte den.
(Volitelné dny se zobrazují modrým písmem.)

3. Pro vyhledávání události vyberte kamerový kanál.

4. Vyberte druh události.

5. Klikněte na ikonu vyhledávání.
Zobrazí se seznam událostí.
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6. Ze seznamu událostí vyberte událost.

7. Vyhledaný záznam lze přehrát pomocí ovládacích tlačítek pro přehrávání.

6.6.3 Použití funkce hledání záložky
Vyhledávání záznamu podle záložky pomocí funkce bookmark.

Obrázek 6.19  Okno hledání záložky

1. Vyberte záložku Hledání záložky.

2. Klikněte na ikonu vyhledávání.
V seznamu se zobrazí všechna data záložek.

3. Se seznamu vyberte data.

4. Přehrajte vyhledaný záznam pomocí ovládacích tlačítek pro přehrávání.

6.6.4 Použití funkce chytrého vyhledávání
Vyhledávání záznamu nahraného na základě pohybové detekce lze upřesnit specifikováním podmínek 
pro detekci pohybu.

Obrázek 6.20  Okno Inteligentní hledání

1. Vyberte záložku Inteligentní hledání.
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2. Klikněte na ikonu dne a vyberte den.
(Volitelné dny se zobrazují modrým písmem.)

3. Vyberte kamerový kanál.

4. Na časové ose vyberte čas zahájení.

Obrázek 6.21  Zvolený čas zahájení

5. Vyberte čas ukončení.

6. Pomocí myši vyberte v okně zobrazení úroveň citlivosti na pohyb a oblast pohybu.

Zrušení vybrané oblasti.

Volba celé oblasti.
Obrázek 6.22  Okno nastavení úrovně citlivosti

Vybraná oblast červeně 
označená.

Obrázek 6.23  Zvolená pohybová oblast

7. Klikněte na ikonu vyhledávání.
Zobrazí se data chytrého vyhledávání.
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Obrázek 6.24  Seznam hledání

8. Se seznamu vyberte kanál.

9. Vyhledaný záznam lze přehrát pomocí ovládacích tlačítek pro přehrávání.

6.7 Režim dálkového nastavení

Pomocí síťového připojení lze v záložce vzdáleného nastavení nastavit DVR rekordér vybraného 
umístění.

6.7.1 Nastavení kamery / zobrazení

Obrázek 6.25  Okno nastavení kamery/zobrazení
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Nastavení kamery

Obrázek 6.26  Okno nastavení kamery

1. Vyberte kanál, který si přejete nastavit.
Pokud si přejete chránit kanál před ostatními uživateli, zaškrtněte možnost chráněný. 

2.  Zadejte nový název pro kanál.

3.  Vyberte audio vstupní kanál.

4. Upravte nastavení ovládání PTZ.

• COM port: Na zadním panelu zvolte připojený datový port terminálu RS-422/485.
• ID ovladače: Zvolte ID PTZ kamery mezi 0 a 255. Proveďte stejná nastavení jako u PTZ 

kamery.
• Protokol: Zvolte protokol podporovaný PTZ kamerou.
• Přen. rychl.: Vyberte rychlost komunikace (1200, 2400,4800,9600,19200 nebo 38400).

5. Upravte nastavení pohybu.

• Citlivost: Nastavte úroveň citlivosti pro oblast snímání pohybu. Citlivost lze nastavovat mezi 
0 a 10.

• Výst. alarm: Vyberte číslo portu pro ALARM I/O pro výstup signálu alarmu při zaznamenání 
pohybu.

• Oblast: Pomocí myši zvolte na obrazovce náhledu požadovanou oblast snímání pohybu. Pro 
volbu pohybové oblasti klikněte a přidržte tlačítko myši na jednom bodě, posuňte ukazatel 
myši na konečný bod a tlačítko myši uvolněte.

Poznámky:

• Pokud si přejete zobrazit mřížku, zatrhněte možnost [Zobrazit mřížku].
• Pokud si přejete vybrat celou oblast, klikněte na tlačítko [Nastavit vše] a 

pro zrušení zvolené oblasti klikněte na tlačítko [Odstranit vše].
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Nastavení plynulého záznamu

1. Klikněte na tlačítko [Záznam].
Zobrazí se okno nastavení plynulého záznamu.

Obrázek 6.27  Okno nastavení plynulého záznamu

2. Pomocí myši nastavte všechny možnosti (viz "3.19.4 Souvislé nahrávání").

3. Pro potvrzení nastavení klikněte na tlačítko [Ok].

Nastavení okamžitého záznamu

1. Klikněte na tlačítko [Okamž. záznam].
Zobrazí se okno nastavení okamžitého záznamu.

Obrázek 6.28  Okno nastavení okamžitého záznamu

2. Pomocí myši nastavte všechny možnosti (viz “3.19.5 Okamžité nahrávání”).

3. Pro potvrzení nastavení klikněte na tlačítko [Ok].
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Nastavení vstupního záznamu

1. Klikněte na tlačítko [Vstup záznam].
Zobrazí se okno nastavení okamžitého záznamu.

Obrázek 6.29  Okno nastavení vstupního záznamu

2. Pomocí myši nastavte všechny možnosti (viz “3.19.6 Vstupní nahrávání”).

3. Pro potvrzení nastavení klikněte na tlačítko [Ok].

Nastavení záznamu pohybu

1. Klikněte na tlačítko [Pohyb záznam].
Zobrazí se okno nastavení okamžitého záznamu.

Obrázek 6.30  Okno nastavení záznamu pohybu

2. Pomocí myši nastavte všechny možnosti (viz “3.19.7 Záznam pohybu”).

3. Pro potvrzení nastavení klikněte na tlačítko [Ok].
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Nastavení zobrazení

Obrázek 6.31  Okno nastavení zobrazení

1. Upravte nastavení OSD.

2. Upravte nastavení monitoru A.

3. Upravte nastavení monitoru B.

6.7.2 Nastavení plánovače

Obrázek 6.32  Okno nastavení plánovače

1. Zvolte den v týdnu.

2. Zatrhněte požadovanou možnost záznamu.

•  Šedá: Žádný plánovaný záznam
•  Modrá (plynulé nahrávání): Záznam se v nastavený čas automaticky spustí.
• Červená (nahrávání na vstupu): Záznam se spustí pokud se ve vymezeném čase aktivuje 

vstup.
• Žlutá (nahrávání spuštěné pohybem): Záznam se spustí pokud se ve vymezeném čase dojde 

k detekci pohybu.
•  Zelená (nahrávání vstup + pohyb): Záznam se po aktivaci vstupu nebo pohybového čidla 

automaticky spustí. 
•  Modrá+Červená (Průběžný+Vstup výsledného nahrávání): Nahrávání začne odteď 

automaticky. Když je vstup aktivován bez nastaveného času, změňte průběžný nahrávací 
režim na vstup výsledného nahrávacího režimu a nahrávání začne automaticky.

•  Modrá+Žlutá (Souvislé nahrávání a záznam fi lmu): Nahrávání se spustí automaticky v 
přednastaveném čase. Pokud je během určeného času rozpoznán fi lm, změní se režim 
souvislého nahrávání v režim záznam fi lmu a automaticky se spustí zápis. 

•  Modrá+Zelená (Průběžné+Vstup+ Pohyblivé výsledné nahrávání): Nahrávání začne odteď 
automaticky. Když je vstup aktivován nebo pohyb zaznamenán, změňte průběžný nahrávací 
režim na výsledný pohybový nahrávací režim a nahrávání začne automaticky.

3. Pro nastavení plánovače vyberte kanál.

4. Pro volbu časové kolonky klikněte na kolonku pro čas zahájení a přetáhněte kurzor.
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nebo
Pro nastavení času pro více kanálů najednou klikněte na kolonku pro čas zahájení a přetáhněte 
kurzor přes nejen v čase, ale také přes kanály.

Barva kolonky pro danou hodinu se změní.

Nastavení kopírování plánovače

Obrázek 6.33  Okno nastavení kopírování plánovače

1. Vyberte den, který si přejete kopírovat.

2. Vyberte cílový den v možnostech den v týdnu, pracovní den nebo víkend.

3. Pro kopírování plánovače stiskněte kopírovat.

Nastavení zvláštního dne

Obrázek 6.34  Okno nastavení zvláštního dne

1. Zatrhněte možnost exception day.

2. Pro nastavení zvláštního dne v plánování vyberte datum.

3. Zatrhněte požadovanou možnost záznamu.

4. Pro nastavení plánovače vyberte kanál.

5. Pro volbu časové kolonky klikněte na kolonku pro čas zahájení a přetáhněte kurzor.

nebo

Pro nastavení času pro více kanálů najednou klikněte na kolonku pro čas zahájení a přetáhněte 
kurzor přes nejen v čase, ale také přes kanály.

Barva kolonky pro danou hodinu se změní.

6. Zadejte název pro zvláštní den.
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7. Pro vložení nastavení zvláštního dne klikněte na tlačítko přidat.
Zvláštní den je přidán do seznamu. 
Pokud si přejete zadaný zvláštní den zrušit, vyberte ho ze seznamu a klikněte na tlačítko 
smazat.

6.7.3 Nastavení události

Obrázek 6.35  Okno nastavení události

1. Upravte nastavení události.

• Vstup: Zobrazí číslo portu vstupu/výstupu alarmu.
• Typ vstupu: Stav alarmu lze nastavit na spínací kontakt nebo na vypínací kontakt.
• Připojená kamera: Vyberte připojený kamerový kanál s portem vstupu/výstupu alarmu.
• Výst. Alarm: Vyberte výstupní číslo alarmu terminálu RELAY-OUT pro výstupní signál alarmu.
• Přednastavení: Zvolte přednastavené číslo. Když je vstup aktivován, kamera se pohne na 

současnou zvolenou pozici a obrázek kamery se v takové pozici objeví na monitoru.
2. Nastavení [Událost - Potvrzení alarmu].

• Relé vyp.: Nastavte možnost “Manuálně” nebo “Čas po alarmu” na vyp.
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6.7.4 Nastavení sítě

Obrázek 6.36  Okno nastavení sítě

Nastavení TCP/IP

V programu klient nejsou možnosti [DHCP], [Adresa IP], [Maska podsítě], [Brána], 
[Upřednostňovaný server DNS], [Náhradní server DNS] a [Č. portu vzdáleného klienta] dostupné. 
Tyto možnosti lze nastavovat v systémovém menu DVR rekordéru.

• Č. portu HTTP: Zadejte číslo portu.

• Omezení šířky pásma: Pro upravení datového toku zadejte průtok dat.

Nastavení pošty

Nastavte možnosti pošty.

• Oznámení: V případě zatrhnutí možnosti notifi cation upozorní uživatele e-mailem na informace 
týkající se ovládání jednotky v závislosti na nastavení možnosti notifi cation.

• TLS: Při používání funkce TLS (Transport Layer Security) zaškrtněte.

• Server SMTP: Zadejte adresu SMTP serveru.

• Č. portu SMTP: Zadejte číslo portu SMTP. Standardně používaný TCP port pro SMTP je 25. Pro 
zvýšenou bezpečnost a fl exibilitu je však někdy lepší toto číslo změnit. Podle potřeby změňte 
číslo portu (1 ~ 65535).

• Jméno uživatele: Zadejte uživatelské jméno.

• Heslo: Zadejte heslo.

• E-mailová adresa (1~3): Zadejte mailovou adresu. Lze zadat až 3 e-mailové adresy.

Poznámka:

Nastavení [Server SMTP], [Č. portu SMTP], [Jméno uživatele] nebo [Heslo] 
je volitelné. DVR rekordér může zasílat e-maily přímo bez využití SMTP nebo 
MTA (message transfer agent). V některých případech by měl být všechen e-
mail přeposílán na konkrétní SMTP server. V takovém případě uveďte jméno 
hosta nebo IP adresu. Pro více informací o nastavení SMTP kontaktujte 
správce sítě a/nebo poskytovatele e-mailových služeb.

Oznámení 

Nastavte možnosti oznámení.

• Poplach zap: Při aktivaci signálem na vstupu zašle e-mail.

• Ztráta obrazu: Zašle e-mail v případě, že byl přerušen video signál z kamery z důvodu odpojení 
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kabelu nebo selhání kamery.

• Detekce pohybu: Při aktivaci pohybem zašle e-mail.

• Zapnutí/vypnutí: Zašle e-mail při zapnutí nebo vypnutí přístroje.

• Disk plný: Při zaplnění disku zašle e-mail.

• Heslo administrátora změněno: Při změně hesla administrátora zašle e-mail.

DDNS

• Jméno uživatele: Zadejte registrované uživatelské jméno DDNS.

• Heslo: Do [Jméno uživatele] zadejte uživatelské heslo.

Poznámka:

Funkce DDNS se obsluhuje pomocí portu TCP 8245 přes “No-IP” (http:// 
www.no-ip.com/).
Pokud je DVR rekordér používán v síti s firewallem, otevřete port TCP 
8245, aby se mohla data z DDNS přes firewall dostat. Pro více informací o 
nastavení firewallu kontaktujte správce sítě a/nebo poskytovatele sítě. 

Nouzový stav

• Oznámení: Podle nastavení oznámení upozorní alarm na informace týkající se ovládání 
jednotky.

• Adresa IP, Port: Zadejte IP adresu a číslo portu programu Alarm notifi er nainstalovaného na 
PC. Tovární nastavení portu pro tuto funkci je 9002. Pro větší fl exibilitu a bezpečí je však někdy 
lepší toto číslo změnit. Podle potřeby změňte číslo portu (1025 ~ 65535). Můžete nastavit až 9 
IP adres a čísel portů.

6.7.5 Nastavení systému

Obrázek 6.37  Okno nastavení systému

Nastavení data/času

Nastavte možnosti data/času.

• NTP: Pokud používáte NTP (Network Time Protocol) server pro upravení času, zatrhněte.

• Formát data: Vyberte formát zobrazení data.
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• Časové pásmo: Toto nastavení není v programu Control center dostupné.

• Server: Nastavte svůj časový server.
DVR rekordér nastaví čas podle 5 veřejných serverů (time.nist.gov, time-a.nist.gov, time-b.nist.
gov, ntp.nasa.gov, clock.isc.org).

• Soukr. server pro čas: Zadejte IP adresu nebo název hostitele osobního časového serveru.

• Synchro Interval: U časového serveru NTP můžete nastavovat synchronizovaný interval na 1 
den, 1 hodinu, 1 měsíc a 1 týden.

• Letní čas: Zatrhněte, pokud si přejete používat funkci letního času.

- začátku: Nastavte začátek letního času.
- konce: Nastavte konec letního času.

Pevný disk

• Přepsat: Nastavte druh přepisování (Vyp, Běžný partition, partition události nebo vše).
Tato funkce je dostupná pokud je HDD plný.

• Varování: zaplněno: Při zaplnění disku se zobrazí varovná hláška.

• Disk. odd. událostí: Vybere část partitionu události pro nahrávání události.

Odhlášení

• Automatické odhlášení: Nastavení času odhlášení. Čas automatického odhlášení lze nastavit na 
5 minut, 10 minut, 30 minut nebo 60 minut.

Nastavení zvuku

Vyberte možnosti signalizace.

• Bzučák tlačítek: Při použití tlačítek se ozve zvuk.

• Bzučák snímače: Při vstupu signálu se ozve zvuk.

• Bzučák pohybu: Při aktivaci pohybem se ozve zvuk.

• Bzučák systému: Signalizuje, pokud chladicí větrák nepracuje správně nebo pokud má HDD 
špatnou oblast.

Nastavení aktualizací

Nastavte možnosti aktualizací.

• Položka: Vyberte položky, které si přejete aktualizovat.

- Protokol PTZ: Nastavte pro aktualizaci PTZ protokolu.
- Systémový SW: Nastavte pro aktualizaci systémového softwaru.

• Metoda: Vyberte způsob aktualizace.

- USB: Aktualizace z USB paměťové karty.
- Síť: Aktualizace ze serveru aktualizací.

• Aktualizovační server: Zadejte IP adresu serveru aktualizací.

Poznámka:

Pokud se nedaří provést aktualizaci ze serveru aktualizací, zkontrolujte 
možnosti TCP/IP a IP adresu serveru aktualizací.
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Uživatelská nastavení

Přidat uživatele

Je možné přidat uživatele.

1.  Klikněte na tlačítko “Přidat”. Zobrazí se okno User setting.

2. Zadejte uživatelské ID a heslo.

3. Pro potvrzení zadejte heslo ještě jednou.

4. Vyberte uživatelskou úroveň a pro potvrzení klikněte na “OK”.

Úpravy registrovaného uživatele

Můžete měnit uživatelské ID, heslo i úroveň.

1.  Vyberte uživatelské ID a klikněte na tlačítko “Úprava”.

2.  Změňte ID, heslo nebo uživatelskou úroveň a pro potvrzení klikněte na “OK”.

Odstranění registrovaného uživatele

1. Vyberte ID uživatele, kterého si přejete odstranit

2. Klikněte na tlačítko “Smazat”.

6.8 Dálkové exportní nastavení

Můžete kopírovat zaznamenaná obrázková a zvuková data z jednotky DVR do počítače. Tato funkce je 
povolena pro Administrátora a Pokročilého uživatele.
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• Název umístění: Zobrazí na displeji  zvolený název umístění.

• Kanál: Zvolte si kanál(y) k exportu dat. Můžete si zvolit více než jeden kanál. Klikněte na ikonku  
 k výběru nebo k zrušení volby všech kamer.

• Zvuk: Nastavte On nebo Off k exportu zvukových dat.

• Start (začátek): Nastavte začátek data/času ke zkopírování.

• Konec: Nastavte konec data/času ke zkopírování.

• Uskladněno: Na displeji zobrazí aktuální exportovaná data uložená ve složce. Můžete si vybrat 
(nebo vytvořit) složku v počítači k uložení exportovaných dat. Počáteční složka pro uložení je 
“C:\Program Files\Bosch Security Systems\Divar MR\Exports”. Pokud chcete změnit složku 
uložených, exportovaných dat, klikněte na ikonku  a zvolte si novou složku.  

• Název: Vložte název souboru exportovaných dat. Když nezadáte název souboru, je použit 
implicitní název CHx_start_čas.exp.

• Typ dat: Můžete si vybrat formát uloženého souboru mezi “Native [*.exp]” a “AVI”. Native 
soubor je uložen s koncovkou “*.exp” a AVI soubor je uložen s koncovkou “*.avi”. Uložený 
“*.exp” soubor může přehrávat za použití programu Divar MR Archive Player a “*.avi” soubor 
může přehrávat za použití Windows Media Player nebo jiného přehrávače “.avi” souboru.

• Export: Klikněte k započetí exportu dat vybraných v  nastavení exportu.

• Zrušit: Klikněte ke zrušení exportovaných dat.

• Odejít: Klikněte při odchodu z okna.

Jak exportovat data.

1.  Zadejte parametry kanálu. Můžete si vybrat více než jeden kanál. 

2. Nastavte parametry začátku data/času.

3. Nastavte parametry konce data/času.

4. Vyberte složku v počítači k uložení exportovaných dat.

5. Vložte název exportních dat.

6. Zvolte formát dat.

7. Klikněte na tlačítko Export pro začátek exportu.
Exportovaný stav se zobrazí na dispeji ve Stavovém sloupci.

8. Klikněte na tlačítko Exit pro odchodu z okna.

Poznámky:

• Název souboru exportovaných dat je vytvořen jako [Číslo kanálu_vstupní 
název.exp (nebo “avi”)] typ. 

• Když si neurčíte exportní adresář, nastaví se na aktuální adresář a 
podadresář bude vytvořen se začátkem data.

• Když se odhlásíte ze klientské sítě, exportní sekvence bude ukončena.
• Když je velikost exportovaných dat větší než použitelná (dostupná)  

velikost na počítači, zobrazí se na displeji varovná zpráva a vy nemůžete 
exportovat data.

• Když nastavíte čas pro datum, který neexistuje, exportní funkce není 
aktivována.

• Varovná zpráva se objeví za níže uvedených okolností.
- Když začátek data/času a konec data/času jsou stejné.
- Když začátek data/času je pozdější než konec data/času.

• Když  opustíte exportní okno během exportování, exportní ikonka bude 
blikat, dokud není export dokončen a nezobrazí se na displeji okénko 
“Export hotov”.
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7 Doplňkové programy

7.1 Program Alarm notifier

Pokud nastavíte oznámení v možnosti nouzový stav na Zap., zašle systém zprávu podle nastavení 
možností oznámení v nabídce setup. (Viz “3.23.3 Oznámení”).

1.  Pro spuštění programu pro nouzový stav poklepejte na ikonu [Divar MR Alarm Notifi er 
(Oznamovač alarmů)]. 
Ikona Alarm notifi er se zobrazí systémové liště v pravé spodní části obrazovky.

Obrázek 7.1  Ikona Alarm notifier v systémové liště

2.  Pokud nastane stav, který je podmínkou pro aktivaci funkce oznámení, zobrazí se zpráva v 
pravé spodní části obrazovky.
Zpráva se zobrazí na dobu 5 sekund.

Obrázek 7.2  Okno zprávy

3. Zkontrolujte zprávu.

4. Pro zobrazení okna [Divar MR Oznamovač alarmů - Přijaté zprávy] je třeba do 5 sekund na 
zprávu kliknout.

nebo

Pro zobrazení okna [Divar MR Oznamovač alarmů - Přijaté zprávy] klikněte pravým tlačítkem 
myši na ikonu programu v systémové liště a vyberte [Kontrola schránky].

5. Můžete kontrolovat všechny předměty přijatých zpráv.

6. Pro uzavření okna [Divar MR Oznamovač alarmů - Přijaté zprávy] klikněte na tlačítko .



110   cs | Doplňkové programy Digitální video rekordér

F01U | 2.0 | 2008.12 Uživatelský manuál Bosch Security Systems

7.2 Hlavní obrazovka programu Alarm notifier

a b c

d e f g h i

Obrázek 7.3  Hlavní obrazovka Emergency agent

a Zobrazí druh zprávy.

b Zobrazí IP adresu.

c Zobrazí datum a čas doručení.

d Zobrazí okno nastavení portu.

e Zobrazí okno vyhledávání.

f Obnoví přijatou zprávu v seznamu.

g Detaily přijaté zprávy.

h Vymaže zvolenou zprávu ze seznamu.

i Zavře okno [Divar MR Oznamovač alarmů - Přijaté zprávy].
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7.2.1 Nastavení portu

Obrázek 7.4  Okno nastavení portu

1.  Klikněte na tlačítko . 
Zobrazí se okno Nástroje.

2. Zadejte číslo portu nouzového činitele. Tovární nastavení portu je 9002. Pro zvýšenou 
bezpečnost a fl exibilitu je však někdy lepší toto číslo změnit. Podle potřeby změňte číslo portu 
(1025 ~ 65535).

3. Pro odchod stiskněte tlačítko OK.

7.2.3 Hledání zpráv

Obrázek 7.5 Okno hledání zpráv

1.  Klikněte na tlačítko . 
Zobrazí se okno vyhledávání zpráv.

2. Vyberte druh vyhledávání.

• Hledání události: Hledání podle vybraného druhu události zprávy.
• Hledání data: Volba podle zvoleného data.

3. Klikněte na tlačítko Search.
Zpráva hledání se zobrazí na okně [Divar MR Oznamovač alarmů - Přijaté zprávy].
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7.2.4 Vymazání zprávy ze seznamu
1.  Vyberte zprávy které si přejete odstranit.

2. Klikněte na tlačítko .
Zobrazí se potvrzovací okno.

Obrázek 7.6  Potvrzovací okno

3. Pro vymazání zprávy klikněte na [Ano].

7.3 Program Archive player

Pomocí tohoto programu lze přehrávat data archivovaná na PC. Program Archive player se 
automaticky ukládá při instalaci programu Control center nebo při archivaci dat.

7.3.1 Hlavní obrazovka programu Archive player

Obrázek 7.7  Okno programu Archive player

• Nabídka programu.

- Soubor(F)
 > Otevřít: Otevřít archivovaný soubor.
 > Tisk: Vytiskne obrazovku v okně Archive player.
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 > Odchod: Opustit program.
- Jazyk(L): Zvolit jazyk programu Archive player.
- Nápověda(H)
 > O Přehrávači archivu: Zobrazí informace o programu Archive player.

• Ovládací ikony

-  : Pozastaví přehrávání.

-  : Spustí přehrávání.

-  : Zastaví přehrávání.
• Nastavení Watermarku

Zkontrolujte možnost “Controla vodoznaku”. Pokud se přehrávaný soubor liší od původně 
nahraného souboru, zobrazí se varovné okno.

• Informace o videu 

- Název souboru: Zobrazí název souboru.
- Formát videa: Zobrazí druh videa.
- Čas: Zobrazí datum a čas záznamu dat.
- Režim záznamu: Zobrazí režim záznamu dat. (plynulý, pohybový nebo jiný).
- Číslo kamery: Zobrazí číslo kamerového kanálu daného záznamu.

7.3.2 Přehrávání dat
1.  Poklepejte na ikonu [Přehrávač archivu] na vašem PC nebo v adresáři [Přehrávač archivu] 

externího zařízení USB. Pokud vložíte CD nebo DVD s exportovanými daty, spustí se program 
Archive player automaticky. 
Zobrazí se okno programu Archive player.

2. Vyberte [Soubor(F)] > [Otevřít].
Zobrazí se okno otevřít.

Obrázek 7.8  Okno otevřít

3. Vyberte kořenový adresář USB zařízení a vyberte požadovaný soubor. 
Příklad formátu, který lze přehrát je “Channel name_date_time.exp”.

4. Klikněte na tlačítko [Otevřít]. 
Zvolená data se automaticky začnou přehrávat.
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Obrázek 7.9  Okno programu Archive player

5. Pro ukončení přehrávání klikněte na tlačítko .
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7.4 Program Web viewer

7.4.1 Přihlášení do programu Web viewer
1. Spusťte webový prohlížeč.

2. Do kolonky adresa zadejte “HTTP://” a IP adresu DVR rekordéru.

3. Stiskněte ENTER, zobrazí se Web viewer a nabídka vzdáleného připojení.

Obrázek 7.10  Nabídka vzdáleného připojení

4. Zadejte druh uživatele a heslo.

5. Klikněte na [OK].

Poznámky:

• Pokud se web viewer nezobrazí, zkontrolujte TCP/IP nastavení DVR 
rekordéru.

• Pokud připojujete DVR rekordér poprvé, zobrazí se bezpečnostní 
upozornění. Pro nainstalování programu a používání programu Web view-
er je třeba v okně Security Warning kliknout na [Install]. Pokud kliknete 
na [Don’t Install], nebudete mít k programu Web viewer přístup.
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7.4.2 Používání programu Web viewer
Pomocí programu Web viewer lze ovládat živý obraz.

Obrázek 7.11  Okno programu Web viewer

Ikona volby režimu. Klikněte pro změnu režimu 
zobrazení PTZ nebo živě.

Ikony volby pro multiscreen.

Okno živého zobrazení.

7.4.3 Ovládání živého zobrazení
•  Levé tlačítko myši: Volba kanálu. Pokud si přejete přepnout do plného zobrazení, poklepejte na 

zvolený kanál. Pro návrat do předchozího zobrazení opět poklepejte.

•  Pravé tlačítko myši: Pro odchod z režimu plného zobrazení klikněte pravým tlačítkem myši.
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7.4.4 Ovládání PTZ zobrazení

•  Pro změnu režimu PTZ zobrazení klikněte na ikonu . Zobrazí se virtuální dálkové ovládání 
PTZ.

Obrázek 7.12  Okno virtuálního dálkového ovládání PTZ

•  Pro ovládání PTZ kamery použijte tlačítka virtuálního dálkového ovládání. 
Pro více informací viz “6.5.3 Použití funkce pohybu kamery a přiblížení obrazu”.
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8 OSTATNÍ

8.1 Odstraňování závad

Před kontaktováním servisního střediska zkontrolujte, zda není možné vyřešit závadu pomocí 
následujících rad.

Příznaky Řešení

Napájení systému 
nelze zapnout.

Zkontrolujte, zda je napájecí kabel řádně zapojen.

Zkontrolujte, zda je vstupní napětí správné.

Pokud nelze systém zapnout ani po řádném zapojení napájecího kabelu, 
kontaktujte servisní středisko.

Systém je zapnut, ale 
na monitoru
se nic nezobrazuje.

Zkontrolujte, zda je napájecí kabel monitoru řádně zapojen.

Přesvědčete se, že je monitor zapnut.

Zkontrolujte, zda je výstupní video kabel z DVR rekordéru řádné zapojen 
do monitoru.

Zkontrolujte druh monitoru (viz “3.12 Volba druhu hlavního monitoru”).

Odpojte napájecí kabel a zase jej zapojte.

Čísla kamer se na 
obrazovce zobrazují, 
ale chybí obraz z 
kamer.

Zkontrolujte, zda je video výstup kamer řádně zapojit do DVR rekordéru.

Zkontrolujte, zda je napájecí kabel kamery řádně zapojen.

Zkontrolujte video propojení mezi kamerou a DVR systémem.

Vypněte a znovu zapněte DVR systém.

Obraz kamery se 
zobrazuje, ale nelze 
pořizovat jeho záznam.

V nabídce nastavení záznamu zkontrolujte režim záznamu.

V okně systémových informací zkontrolujte stav zjišťování HDD. Pokud 
není stav zjišťování HDD normální, zkontrolujte formátování HDD. 

Zkontrolujte místo pro záznam na HDD.

Zkontrolujte stav možnosti přepisování.

Nelze prohledávat 
nahrané záznamy.

Ujistěte se, že data v období, ve kterém hledáte, skutečně existují.

Pokud neexistují žádná nahraná data, zkontrolujte režim záznamu v 
nabídce nastavení záznamu.

V okně systémových informací zkontrolujte stav zjišťování HDD. Pokud 
není stav zjišťování HDD normální, zkontrolujte formátování HDD.

Zkontrolujte druh uživatele. Funkce vyhledávání není běžnému uživateli 
dostupná.
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Příznaky Řešení

Audio stopa nahraná 
spolu s video stopou 
se nepřehrává.

Zkontrolujte, zda je možnost záznamu zvuku nastavena správně pro 
kamerou, kterou si přejete zvuk zaznamenávat.

Zkontrolujte, zda je reproduktor a audio (line vstup) na zadním panelu 
řádně zapojen.

Zkontrolujte, zda připojený reproduktor funguje.

Barvy videí z některých 
kamer nejsou normální 
nebo je přehrávaný 
obraz zvláštní.

Pokud je problém v připojené kameře, zkontrolujte, zda není rozbitá, tak, 
že připojíte na její místo jinou kameru.

Zkontrolujte zda je video formát jednotky stejný, jako video formát 
připojené kamery. V závislosti na oblasti, kde se nacházíte může být
podporovaný formát kamery buďto PAL nebo NTSC. Obraz se může 
značně lišit v závislosti na video formátu kamery. Proto může být obraz 
nečitelný, pokud je nastavení video formátu kamery odlišné od nastavení 
jednotky.

V obraze je příliš 
šumu.

Zkontrolujte, zda není problém na výstupním signálu kamery. 
Zkontrolujte, zda kamera není rozbitá, tak, že místo ní připojíte jinou 
kameru.

Zkontrolujte, zda není připojení video kabelu mezi kamerou a DVR 
rekordérem přerušené nebo zkratované.

Zkontrolujte zda se v blízkosti video kabelu mezi jednotkou a kamerou 
nenachází kabel vysokého napětí. Ten by mohl způsobit křížení vln a 
ovlivnit tak kvalitu obrazu.

Zkontrolujte, zda je spoj mezi DVR rekordérem a kamerou 
zprostředkován správným video kabelem. Při použití běžného napájecího 
kabelu namísto video kabelu se může vyskytovat obrazový šum.

Připojený vstup 
nefunguje.

Zkontrolujte, zda se jedná o správný vstup.

V okně plánovače nahrávání v nabídce nastavení záznamu zkontrolujte, 
zda je systém nastaven na použití daného vstupu.

Zkontrolujte, zda je vstup řádně připojen k alarmu.

Připojená PTZ kamera 
nefunguje.

V nabídce nastavení kamery zkontrolujte, zda je systém nastaven na 
použití PTZ kamery.

Zkontrolujte, zda je napájecí kabel PTZ kamery řádně zapojen.

Zkontrolujte, zda je datový kabel PTZ kamery řádně zapojen.

Zkontrolujte, zda je zvolený kanál PTZ kamery.

Zkontrolujte druh uživatele. Ovládání PTZ kamery není běžnému uživateli 
umožněno.
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Příznaky Řešení

E-mail zaslaný 
tímto výrobkem 
nebyl obdržen.

Přijetí E-mailu selhalo bez nastavení SMTP serveru.
• Ujistěte se, zda je síť řádně nastavená.
• Zkontrolujte správné zadání adresy.
• Zkontrolujte nastavení třídění pošty v dané schránce. (Některé schránky 

mohou zprávu rozeznat jako spam a automaticky ji odstranit)
• Některé služby SMTP nepodporují e-maily od soukromých služeb SMTP. V 

takovém případě použijte veřejnou službu SMTP.

Přijetí E-mailu selhalo i při nastavení SMTP serveru.
• Při zobrazení zprávy [Zkontrolujte informace o SMTP nebo internetový 

kabel].
- Zadejte adresu SMTP serveru.
- Zkontrolujte číslo portu SMTP. (Tovární nastavení je 25).
- Zkontrolujte nastavení sítě.

• Při zobrazení zprávy [Zkontrolujte informace o autentizaci].
- Zkontrolujte uživatelské jméno.
- Zkontrolujte heslo.

• Přijetí pošty selhalo bez jakýchkoliv chybových zpráv.
- Zkontrolujte adresu adresáta.
- Ujistěte se, že váš e-mail není rozpoznaný jako spam.

Dálkové ovládání 
nefunguje.

Zkontrolujte stav baterií v dálkovém ovládání.

Zkontrolujte nastavení ID dálkového ovládání (viz “3.24.9 Systém”).

Poznámka:

Pokud nastane některý z následujících příznaků:
• Některé LED diody předního panelu nesvítí.
• DVR rekordér správně nefunguje.

Můžete DVR rekordér následujícím způsobem restartovat:
• DVR rekordér vypněte a po několika sekundách opět zapněte.

Pokud rekordér ani po zapnutí správně nefunguje, kontaktujte servisní 
středisko.



122   cs | OSTATNÍ Digitální video rekordér

F01U | 2.0 | 2008.12 Uživatelský manuál Bosch Security Systems

8.2 Doporučená zařízení

8.2.1 Seznam podporovaných USB pamětí

Č. Výrobce ModelNázev Velikost Verze USB

1 Sandisk Cruzer Micro 256MB / 512MB / 1GB Ver 2.0

2 Sony Ultra Mini USM 256MB / 512MB / 1GB Ver 2.0

3 Transcend JF 120 2.0 256MB / 512MB / 1GB Ver 2.0

4 Imation Mini Drive 256MB / 512MB / 1GB Ver 2.0

8.2.2 Seznam podporovaných CD/DVD medií

Výrobce CD-R CD-RW DVD-R DVD-RW DVD+R DVD+RW

Mitsubishi Ano Ano Ano Ano Ano Ano

Imation Ano Ano Ano Ano Ano Ano

Tayioyuden Ano Ne Ano Ne Ano Ne

TDK Ano Ne Ano Ano Ano Ano

Poznámka:

8cm 1.4G mini DVD není podporováno.

8.2.3 Seznam podporovaných funkcí zařízení

Zařízení Okamžitá 
záloha

Plánovaná 
záloha Export Nastavení Importu/

Exportu

CD/DVD Ano Ne Ano Ne

Paměť USB Ano Ano Ano Ano

USB HDD Ano Ano Ano Ano

Poznámka:

Před exportem konfiguračních dat na USB paměťovou kartu je třeba 
nejprve odpojit všechna ostatní USB zařízení.
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8.2.4 Seznam podporovaných PTZ kamer

Název 
protokolu Výrobce Pan/

Tilt Zoom Clona Iris Předvolba Cyklus Nastavení

BOSCH BOSCH Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano

PELCO D PELCO Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano

PELCO P PELCO Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano

GANZ_DSCP CBC Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano

GANZ_P360V1 CBC Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ne

LG_MULTIX LG Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano

LG_SD168 LG Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano

KALATEL_
CYBERDOM KALATEL Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ne

PANASONIC_
CS850 PANASONIC Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano

SAMSUNG_
SCC SAMSUNG Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano
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8.3 Časová pásma

Jméno časového pásma 
Zkratka 

časového
pásma

Časová 
pásma DST

Eniwetok, Kwajalein EK -12:00
Midway Island, Samoa MIS -11:00
Hawaii HAW -10:00
Alaska ALA -09:00 -08:00
Pacific Time (US a Canada); Tijuana PST -08:00 -07:00
Mountain Time (US a Canada), Chihuahua, La Paz, 
Mazatlan, Arizona MST -07:00 -06:00

Central Time (US a Canada), Saskatchewan, 
Guadalajara, Mexico City, Monterrey, Central America CST -06:00 -05:00

Eastern Time (US a Canada), Indiana (East), Bogota, 
Lima, Quito EST -05:00 -04:00

Atlantic Time (Canada), Caracas, La Paz, Santiago AST -04:00
Newfoundland NWF -03:30 -02:30
Brasilia, Buenos Aires, Georgetown, Greenland BBA -03:00
Mid-Atlantic MAT -02:00
Azores, Cape Verde Islands AZO -01:00
Greenwich Mean Time: Dublin, Edinburgh, Lisbon, 
London, Casablanca, Monrovia GMT 0 +01:00

Amsterdam, Belgrade, Bratislava, Budapest, Ljubljana, 
Prague, Sarajevo, Skopje, Warsaw, Zagreb, Brussels, 
Copenhagen, Madrid, Paris, Berlin, Bern, Rome, 
Stockholm, Vienna, West Central Africa

AMS +01:00 +02:00

Athens, Istanbul, Minsk AIM +02:00 +03:00
Bucharest, Cairo, Pretoria, Jerusalem, Harare, Pretoria BCP +02:00 +03:00
Helsinki, Riga, Israel, Kyiv, Sofia, Tallinn, Vilnius HRI +02:00 +03:00
Baghdad, Kuwait, Riyadh, Nairobi BKR +03:00 +04:00
Moscow, St.Petersburg, Volgograd MSV +03:00 +04:00
Tehran THE +03:30 +04:30
Abu Dhabi, Muscat, Baku, Tbilisi, Yerevan ABT +04:00
Kabul KAB +04:30
Ekaterinburg, Islamabad, Karachi, Tashkent EIK +05:00
Bombay, Calcutta, Madras, New Delhi, Chennai, Kolkata BCD +05:30
Almaty, Dhaka, Colombo, Astana, Sri Jayawardenepura, 
Novosibirsk ADC +06:00

Bangkok, Hanoi, Jakarta, Krasnoyarsk BHJ +07:00
Beijing, Changqing, Hong Kong, Uramqi BHU +08:00
Perth, Singapore, Taipei, Beijing, Chongqing, Hong Kong 
SAR, Urumqi, Kuala Lumpur, Irkutsk, Ulaan Bataar SST +08:00

Osaka, Sapporo, Tokyo OST +09:00
Seoul, Yakutks SYA +09:00
Adlaide, Darwin ADA +09:30
Brisbane, Guam, Port Moresby BGP +10:00
Canberra, Melbourne, Sydney CMS +10:00
Hobart, Vladivostok HVL +10:00
Magadan, Solomon Islands, New Caledonia MSN +11:00 +12:00
Auckland, Wellington AWE +12:00
Fiji Islands, Kamchatka, Marshall Islands FKM +12:00    
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8.4 Tovární nastavení

Klasifikace Konkrétní předměty Původní nastavení 
Tovární 

nastavení1. úroveň 2. úroveň 3. úroveň DVR-16K/
DVR-16L

DVR-8K/
DVR-8L

Kamera 

Kamera 

Kan.

Název Kamera 1 ~ 
Kamera 16

Kamera 1 ~ 
Kamera 8 Ano

Chráněný Vyp Ano
Audio 01 ~ 08, NIC 01 ~ 04, NIC Ano

Nast. videa

Kanál 01:Název
Jas 50 Ano

Kontrast 50 Ano
Barva 50 Ano

PTZ

Kamera 01:Název
COM port NIC Ano

ID ovladače 00 Ano
Protokol Bosch Ano

Přen. rychl. 9600 Ano
PTZ test

Stálé záznam

Kan.
Rozlišení 352X240 (NTSC), 352X288 (PAL) Ano
Kvalita Normální Ano

Snímků/s. 30 IPS (NTSC), 25 IPS (PAL) Ano

Okamž. záznam

Kan.
Rozlišení 352X240 (NTSC), 352X288 (PAL) Ano
Kvalita Normální Ano

Snímků/s. 30 IPS (NTSC), 25 IPS (PAL) Ano

Vstup záznam

Kan.
Rozlišení 352X240 (NTSC), 352X288 (PAL) Ano
Kvalita Normální Ano

Snímků/s. 30 IPS (NTSC), 25 IPS (PAL) Ano
Před Vyp Ano

Post 10 Sek. Ano

Pohyb záznam

Kan.
Rozlišení 352X240 (NTSC), 352X288 (PAL) Ano
Kvalita Normální Ano

Snímků/s. 30 IPS (NTSC), 25 IPS (PAL) Ano
Před Vyp Ano
Post 10 Sek. Ano

Formát videa Formát videa PAL na EMEA/APR, NTSC na US Ne

Rozvrh

Ne Trvale Ano
Po Trvale Ano
Út Trvale Ano
St Trvale Ano
Čt Trvale Ano
Pá Trvale Ano
So Trvale Ano

Výjimečné dny Trvale Ano
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Klasifikace Konkrétní předměty Původní nastavení
Tovární 

nastavení1. úroveň 2. úroveň 3. úroveň DVR-16K/
DVR-16L  

DVR-8K/
DVR-8L

Zobrazení

OSD
Jazyk Angličtina Ano

Název kamery Zap Ano
Stav kamery Zap Ano

Zobrazení - 
Monitor  A

Sekvence 
(čas setrvání) 2 Sek. Ano

Zobrazení - 
Monitor  B

Sekvence 
(čas setrvání) 2 Sek. Ano

Oznámení události Vyp Ano

Událost

Vstup

V
Typ vstupu N.O. Ano

Kamera 01~16 01~08 Ano
Přenos výstupu NIC Ano
Přednastavení NIC Ano

Pohyb

Kamera 01:Název
Citlivost 5 Ano

Přenos výstupu NIC Ano
Oblast Zap Ano

Potvrzení 
alarmu Potvrzení alarmu Čas po události Ano

Síť

TCP/IP

DHCP Zap Ano
Adresa IP NULA Ano

Maska podsítě NULA Ano
Brána NULA Ano

Upřednostňovaný server 
DNS NULA Ano

Náhradní server DNS NULA Ano
Č. portu vzdáleného 

klienta 9001 Ano

Č. portu HTTP 80 Ano
Limit pásma vlnové délky 100 Mbps Ano

DDNS
Jméno uživatele NULA Ano

Heslo NULA Ano

Oznámení

Alarm zap. Vyp Ano
Detekce pohybu Vyp Ano

Disk plný Vyp Ano
Heslo administrátora 

změněno Vyp Ano

Ztráta obrazu Vyp Ano
Zapnutí/vypnutí Vyp Ano

Pošta

Oznámení Vyp Ano
Server SMTP NULA Ano

Č. portu SMTP 25 Ano
Jméno uživatele NULA Ano

Heslo NULA Ano
TLS Vyp Ano

E-mailová adresa 1 NULA Ano
E-mailová adresa 2 NULA Ano
E-mailová adresa 3 NULA Ano

Nouze
Oznámení Vyp Ano
Adresa IP NULA Ano
Č. portu 9002 Ano
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Klasifikace Konkrétní předměty Původní nastavení
Tovární 

nastavení1. úroveň 2. úroveň 3. úroveň DVR-16K/
DVR-16L 

DVR-8K/
DVR-8L

systém

Datum/čas

Datum 2007.01.01 Ne

Čas 0:00 Ne

Formát data YYYY/MM/DD Ano

Formát času 12 hr Ano

Časové pásmo GMT Ne

Letní čas Vyp Ne

Začátek letního času Led / 1 / Ne / 00 Ne

Konec letního času Led / 1 / Ne / 00 Ne

NTP

NTP Vyp Ano

Server pro čas Veřejný server Ano

Soukr. server pro čas NULA Ano

Interval synch. 1 den Ano

Bzučák

Odezva tlačítek Vyp Ano

Odezva vstupu Vyp Ano

Odezva pohybu Vyp Ano

Odezva systému Zap. Ano

Uživatel

Č.

ID NULA Ne

Úroveň Běžný uživatel Ne

Heslo 000000 Ne

Aktualizace

Položka Firmware Ano

Metoda USB Ano

Aktualizovační server NULA Ano

Konfigurace

Import konfigurace

Export konfigurace

Výchozí nastavení

Pevný disk

Přepsat Normální disk.odd. Ano

Varování, že disk je plný Vyp Ano

Disk. odd. událostí 20% Ne

Auto smazání Vyp Ano

Formát Vše Ano

Záloha

Výběr disk. odd. Vše Ano

Rozvrh Vyp Ano

Zařízení

Zač. rozvrhu 0 Ano

Datum období 0 Ano

Datum období 0 Ano

Konec období 0 Ano

systém

IČ dálkový ovladač 01 Ano

ID DVR 01 Ano

Auto odhlášení uživatele Vyp Ano



128   cs | OSTATNÍ Digitální video rekordér

F01U | 2.0 | 2008.12 Uživatelský manuál Bosch Security Systems

8.5 Tabulka času nahrávání (500GB HDD)

Rozlišení  
(NTSC/PAL) Kvalita IPS 

(NTSC/PAL)

Doba nahrávání (Hod) 

Obraz 
(NTSC/PAL)

Video+Audio 
(NTSC/PAL)

DVR-8K/
DVR-8L

DVR-16K/
DVR-16L

DVR-8K/
DVR-8L

DVR-16K/
DVR-16L

352x240/
352x288

Nejnižší

30/25 550/440 275/220 501/401 251/201 

20/20 571/457 285/228 518/415 259/207 

15/12.5 833/666 416/333 726/581 363/290 

7.5/6 1185/948 593/474 979/784 490/392 

5/5 1427/1141 713/571 1139/911 569/455 

3/3 1712/1370 856/685 1313/1051 657/525 

1/1 2703/2162 1352/1081 1828/1462 914/731 

Nízké

30/25 481/385 241/193 444/355 222/177 

20/20 541/432 270/216 493/395 247/197 

15/12.5 700/560 350/280 623/498 312/249 

7.5/6 963/770 481/385 823/658 411/329 

5/5 1048/838 524/419 884/707 442/354 

3/3 1185/948 593/474 979/784 490/392 

1/1 1926/1541 963/770 1436/1149 718/574 

Normální

30/25 321/257 160/128 304/243 152/121 

20/20 342/274 171/137 323/258 161/129 

15/12.5 550/440 275/220 501/401 251/201 

7.5/6 717/573 358/287 636/509 318/254 

5/5 815/652 408/326 712/570 356/285 

3/3 875/700 438/350 758/606 379/303 

1/1 1401/1121 700/560 1122/898 561/449 

Vysoké

30/25 241/193 120/96 231/185 115/92 

20/20 278/222 139/111 265/212 132/106 

15/12.5 385/308 193/154 361/288 180/144 

7.5/6 541/432 270/216 493/395 247/197 

5/5 642/514 321/257 576/461 288/231 

3/3 770/616 385/308 678/542 339/271 

1/1 1141/913 571/457 949/759 475/380 

Nejlepší

30/25 151/121 76/60 147/118 74/59 

20/20 180/144 90/72 175/140 87/70 

15/12.5 257/205 128/103 246/196 123/98 

7.5/6 376/301 188/150 352/282 176/141 

5/5 471/377 236/188 435/348 217/174 

3/3 535/428 267/214 489/391 244/195 

1/1 820/656 410/328 716/572 358/286 
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Rozlišení 
(NTSC/PAL) Kvalita IPS

(NTSC/PAL)

Doba nahrávání (Hod)

Obraz 
(NTSC/PAL)

Video+Audio 
(NTSC/PAL)

DVR-8K/
DVR-8L

DVR-16K/
DVR-16L

DVR-8K/
DVR-8L

DVR-16K/
DVR-16L

704x240/
704x288

Nejnižší

15/15 642/514 321/257 576/461 288/231 

7.5/7.5 906/725 453/363 781/625 390/312 

5/5 1141/913 571/457 949/759 475/380 

3/3 1284/1027 642/514 1046/837 523/418 

1/1 2266/1813 1133/906 1617/1293 808/647 

Nízké

15/15 593/474 296/237 536/429 268/215 

7.5/7.5 833/666 416/333 726/581 363/290 

5/5 885/708 443/354 765/612 383/306 

3/3 951/761 476/380 814/651 407/326 

1/1 1572/1258 786/629 1230/984 615/492 

Normální

15/15 428/342 214/171 398/318 199/159 

7.5/7.5 571/457 285/228 518/415 259/207 

5/5 634/507 317/254 570/456 285/228 

3/3 700/560 350/280 623/498 312/249 

1/1 1101/880 550/440 921/737 460/368 

Vysoké

15/15 358/287 179/143 337/270 168/135 

7.5/7.5 481/385 241/193 444/355 222/177 

5/5 541/432 270/216 493/395 247/197 

3/3 593/474 296/237 536/429 268/215 

1/1 923/738 461/369 793/634 396/317 

Nejlepší

15/15 208/167 104/83 201/161 100/80 

7.5/7.5 314/252 157/126 298/238 149/119 

5/5 395/316 198/158 369/295 185/148 

3/3 433/346 216/173 402/322 201/161 

1/1 744/595 372/298 658/526 329/263 

704x480/
704x576

Nejnižší

7.5/7.5 428/342 214/171 398/318 199/159 

5/5 552/442 276/221 503/402 252/201 

3/3 642/514 321/257 576/461 288/231 

1/1 1133/906 566/453 943/755 472/377 

Nízké

7.5/7.5 390/312 195/156 365/292 182/146 

5/5 463/370 231/185 428/342 214/171 

3/3 507/405 253/203 465/372 233/186 

1/1 786/629 393/314 690/552 345/276 

Normální

7.5/7.5 280/224 140/112 267/214 133/107 

5/5 302/242 151/121 287/229 143/115 

3/3 335/268 167/134 316/253 158/126 

1/1 499/399 249/199 458/367 229/183 
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Rozlišení  
(NTSC/PAL) Kvalita IPS

(NTSC/PAL)

Doba nahrávání (Hod) 

Obraz 
(NTSC/PAL)

Video+Audio 
(NTSC/PAL)

DVR-8K/
DVR-8L

DVR-16K/
DVR-16L

DVR-8K/
DVR-8L

DVR-16K/
DVR-16L

704x480/
704x576

Vysoké

7.5/7.5 220/176 110/88 212/169 106/85 

5/5 263/211 132/105 252/201 126/101 

3/3 291/233 145/116 276/221 138/111 

1/1 440/352 220/176 408/327 204/163 

Nejlepší

7.5/7.5 162/130 81/65 158/126 79/63 

5/5 198/158 99/79 191/153 95/76 

3/3 220/176 110/88 212/169 106/85 

1/1 320/256 160/128 303/242 151/121

Poznámka:

Tato tabulka slouží pouze jako reference.
Doba nahrávání se může lišit v závislosti na prostředí.

8.6 Tabulka času nahrávání (160GB HDD)

Rozlišení  
(NTSC/PAL) Kvalita IPS

(NTSC/PAL)

Doba nahrávání (Hod) 
Video 

(NTSC/PAL)
Video+Audio 
(NTSC/PAL)

DVR-8K/
DVR-8L

DVR-16K/
DVR-16L

DVR-8K/
DVR-8L

DVR-16K/
DVR-16L

352x240/
352x288

Nejnižší

30/25 176/141 88/70 160/128 80/64 
20/20 183/146 91/73 166/133 83/66 

15/12.5 267/213 133/107 232/186 116/93 
7.5/6 379/303 190/152 313/251 157/125 
5/5 457/365 228/183 364/292 182/146 
3/3 548/438 274/219 420/336 210/168 
1/1 865/692 432/346 585/468 292/234 

Nízké

30/25 154/123 77/62 142/114 71/57 
20/20 173/138 86/69 158/126 79/63 

15/12.5 224/179 112/90 199/159 100/80 
7.5/6 308/247 154/123 263/211 132/105 
5/5 335/268 168/134 283/226 141/113 
3/3 379/303 190/152 313/251 157/125 
1/1 616/493 308/247 459/368 230/184 

Normální

30/25 103/82 51/41 97/78 49/39 
20/20 110/88 55/44 103/83 52/41 

15/12.5 176/141 88/70 160/128 80/64 
7.5/6 229/183 115/92 203/163 102/81 
5/5 261/209 130/104 228/182 114/91 
3/3 280/224 140/112 243/194 121/97 
1/1 448/359 224/179 359/287 180/144 
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Rozlišení  
(NTSC/PAL) Kvalita IPS

(NTSC/PAL)

Doba nahrávání (Hod) 

Obraz 
(NTSC/PAL)

Video+Audio 
(NTSC/PAL)

DVR-8K/
DVR-8L

DVR-16K/
DVR-16L

DVR-8K/
DVR-8L

DVR-16K/
DVR-16L

352x240/
352x288

Vysoké

30/25 77/62 39/31 74/59 37/30 

20/20 89/71 44/36 85/68 42/34 

15/12.5 123/99 62/49 115/92 58/46 

7.5/6 173/138 86/69 158/126 79/63 

5/5 205/164 103/82 184/148 92/74 

3/3 247/197 123/99 217/174 108/87 

1/1 365/292 183/146 304/243 152/122 

Nejlepší

30/25 48/39 24/19 47/38 24/19 

20/20 58/46 29/23 56/45 28/22 

15/12.5 82/66 41/33 79/63 39/31 

7.5/6 120/96 60/48 113/90 56/45 

5/5 151/121 75/60 139/111 70/56 

3/3 171/137 86/68 156/125 78/63 

1/1 262/210 131/105 229/183 114/92 

704x240/
704x288

Nejnižší

15/15 205/164 103/82 184/148 92/74 

7.5/7.5 290/232 145/116 250/200 125/100 

5/5 365/292 183/146 304/243 152/122 

3/3 411/329 205/164 335/268 167/134 

1/1 725/580 363/290 517/414 259/207 

Nízké

15/15 190/152 95/76 172/137 86/69 

7.5/7.5 267/213 133/107 232/186 116/93 

5/5 283/227 142/113 245/196 122/98 

3/3 304/243 152/122 260/208 130/104 

1/1 503/402 252/201 393/315 197/157 

Normální

15/15 137/110 68/55 127/102 64/51 

7.5/7.5 183/146 91/73 166/133 83/66 

5/5 203/162 101/81 182/146 91/73 

3/3 224/179 112/90 199/159 100/80 

1/1 352/282 176/141 295/236 147/118 

Vysoké

15/15 115/92 57/46 108/86 54/43 

7.5/7.5 154/123 77/62 142/114 71/57 

5/5 173/138 86/69 158/126 79/63 

3/3 190/152 95/76 172/137 86/69 

1/1 295/236 148/118 254/203 127/101 

Nejlepší

15/15 67/53 33/27 64/51 32/26 

7.5/7.5 101/80 50/40 95/76 48/38 

5/5 126/101 63/51 118/95 59/47 

3/3 138/111 69/55 129/103 64/51 

1/1 238/191 119/95 210/168 105/84 
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Rozlišení 
(NTSC/PAL) Kvalita IPS

(NTSC/PAL)

Doba nahrávání (Hod) 

Obraz 
(NTSC/PAL)

Video+Audio 
(NTSC/PAL)

DVR-8K/
DVR-8L

DVR-16K/
DVR-16L

DVR-8K/
DVR-8L

DVR-16K/
DVR-16L

704x480/
704x576

Nejnižší

7.5/7.5 137/110 68/55 127/102 64/51 

5/5 177/141 88/71 161/129 80/64 

3/3 205/164 103/82 184/148 92/74 

1/1 363/290 181/145 302/242 151/121 

Nízké

7.5/7.5 125/100 62/50 117/93 58/47 

5/5 148/118 74/59 137/109 68/55 

3/3 162/130 81/65 149/119 74/60 

1/1 252/201 126/101 221/177 110/88 

Normální

7.5/7.5 90/72 45/36 85/68 43/34 

5/5 97/77 48/39 92/73 46/37 

3/3 107/86 54/43 101/81 51/40 

1/1 160/128 80/64 147/117 73/59 

Vysoké

7.5/7.5 70/56 35/28 68/54 34/27 

5/5 84/67 42/34 81/64 40/32 

3/3 93/74 47/37 88/71 44/35 

1/1 141/113 70/56 131/105 65/52 

Nejlepší

7.5/7.5 52/42 26/21 50/40 25/20 

5/5 63/51 32/25 61/49 31/24 

3/3 70/56 35/28 68/54 34/27 

1/1 102/82 51/41 97/77 48/39 

Poznámka:

Tato tabulka slouží pouze jako reference.
Doba nahrávání se může lišit v závislosti na prostředí.
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8.7 Technické údaje

Model DVR-8K/DVR-8L DVR-16K/DVR-16L

Video

Vstup
8 16

Složený obraz 0.5-2Vpp, 75 ohm, automatické ukončení.

Výstup

Smyčka 8 16

Mon A 
(CVBS)

1 1

1.0Vpp±0.1V, 75 Ω

Mon A 
(VGA)

1 1

Analogové RGB 800x600

Mon B 
(CVBS)

1 1

1.0Vpp±0.1V, 75 Ω

Audio

Vstup
4 8

Line In, 30KΩ

Výstup
1 1

Line, 100 KΩ

Alarm

Vstup
8 16

Optronový vstup alarmu (max. 5V)

Výstup
4 8

1A 30V DC, 0.3A 125V AC

Záznam před alarmem Až 60 sek

Záznam
Snímků/

s. 
(/ Sek.)

NTSC
Až 240 IPS @ 352x240
Až 120 IPS @ 704x240
Až 60 IPS @ 704x480

Až 480 IPS @ 352x240
Až 240 IPS @ 704x240
Až 120 IPS @ 704x480

PAL
Až 200 IPS @ 352x288
Až 100 IPS @ 704x288 
Až 50 IPS @ 704x576

Až 400 IPS @ 352x288 
Až 200 IPS @ 704x288
Až 100 IPS @ 704x576

Hledat
Funkce přehrávání FF, FB, po snímcích

Režim vyhledávání Datum/čas, Událost (Pohyb, Vstup), záložka, chytré

Zobrazení

Snímků/
s. 

(/ Sek.)

NTSC 240 IPS 
(Real time u každého kanálu)

480 IPS 
(Real time u každého kanálu)

PAL 200 IPS 
(Real time u každého kanálu)

400 IPS 
(Real time u každého kanálu)

Režim multiscreen 1, 4, 9, 1+5 1, 4, 9, 16, 1+5, 1+7

Interní 
HDD Max kapacita 2TB (Až 4 HDDs)

Záloha
Zálohovací rozhraní USB 2.0 (x3), Síť

Podporovaná zařízení Paměť USB, CD-RW, DVD-RW, HDD

Sériové I/F

Rozhraní PTZ ovládání RS-485/ RS-422

Sériové rozhraní RS-232C (D-SUB9)

Dvoufáze 1 konektor (5 výstupů)

Síť

Síťové připojení Ethernet 10/100BaseT (RJ-45)

Přenosová rychlost na 
síti Až 120 IPS @ 352x240

Ovládání průtoku dat Ano

Bezpečnost
Ochrana heslem Ano

Ověření obrazu Ano
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Model DVR-8K/DVR-8L DVR-16K/DVR-16L

Napájení 100~240VAC, 50/60Hz

Spotřeba elektrické energie Max. 80 W (s 1x HDD) / Max. 120 W (s 4x HDD)

Rozměry (ŠxHxV) 430 x 425 x 88 mm / 16.9 x 16.7 x 3.5 palců

Celková hmotnost (s 4x HDD) 9 Kg / 19.8liber

Provozní teplota / Vlhkost 0 ºC ~ 40 ºC (32 ºF ~ 104 ºF) / 0%RH ~ 80%RH 

Dvoufáze

Impedance 128 ohm. max

Ochrana přepětí ±40V

Max. délka kabelu 1.5 Km (0.9 mil)

Výstup pro klávesnici Odpovídá RS485 max. signální napětí ±12V

DVD vypalovačka DVD+R / DVD+RW, DVD-R / DVD-RW, CD-R / CD-RW
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