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1 Úvod

1.1 Digitální videorekordér pro bezpečnostní aplikace
Divar XF je systém pro nahrávání obrazu a zvuku, který nahrává několik obrazových a 
zvukových signálů a současně umožňuje sledování živého obrazu a přehrávání na více 
obrazovkách.
Jednotka je vybavena komplexními vyhledávacími a přehrávacími funkcemi pro sledování 
uložených videozáznamů. Po konfiguraci probíhá veškeré nahrávání na pozadí bez zásahu 
obsluhy. Je zaručena maximální rychlost nahrávání 30 (NTSC) a 25 (PAL) snímků za sekundu 
pro každý kanál. Rychlost a kvalita nahrávání je volitelná pro každou kameru. Potřebnou 
úložnou kapacitu pro nahrávání zajišťují až čtyři interní pevné disky.
Všechny modely jsou vybaveny rozsáhlými funkcemi pro zpracování poplachů a dálkovým 
ovládáním. Mezi funkce poplachu patří detekce pohybu v uživatelem definovaných oblastech 
obrazu na libovolném kamerovém vstupu.
Jednotku lze snadno obsluhovat a programovat prostřednictvím ovládacích tlačítek na 
předním panelu, myši a systému nabídek na obrazovce. Dva výstupy na monitor zajišťují 
zobrazení na celé obrazovce, zobrazení v kvadrantech a vícenásobné zobrazení. Pro ovládání 
PTZ a snadnější používání lze připojit klávesnici (Intuikey).
Zadní panel je vybaven průchozími videovstupy a videovýstupy s automatickým zakončením, 
audiovstupy a audiovýstupy, poplachovými vstupy a výstupy a konektory pro dálkové ovládání. 
Dva konektory VGA zajišťují výstupy na monitor A a B. K dispozici jsou rovněž videovýstupy 
CVBS a Y/C v normě NTSC nebo PAL. Monitor A zobrazuje digitální obraz na celé obrazovce 
nebo na více obrazovkách, který lze zastavit a zvětšit. Monitor B zobrazuje živý obraz na celé 
obrazovce nebo na více obrazovkách.
Pro sledování živého obrazu, přehrávání a konfiguraci prostřednictvím sítě slouží softwarová 
aplikace Control Center. Pět uživatelů může současně ovládat několik jednotek Divar XF. 
Jednotka Divar XF umožňuje kontrolu pravosti při místním i vzdáleném přehrávání. 
K přehrávání zabezpečených videosouborů se dodává vyhrazený softwarový přehrávač. 
K instalaci jednotky slouží softwarový nástroj Configuration Tool.
K integraci jednotky Divar XF se softwarem pro správu od jiných výrobců je určena sada SDK 
(Software Development Kit).

1.1.1 Verze
K dispozici jsou různé modely Divar XF, a to 8kanálové a 16kanálové s možností vypalovačky 
disků DVD, každý s různými úložnými kapacitami. Jak 8kanálové, tak 16kanálové verze fungují 
stejně, až na menší počet kamerových vstupů, audiovstupů a poplachových vstupů a rozdílný 
počet dostupných vícenásobných zobrazení.
Volitelně může být připojeno až 8 kamer IP (navíc k 8 nebo 16 analogovým vstupním kanálům). 

1.1.2 Příručky
Součástí dodávky jsou čtyři příručky:
– Instalační příručka – podrobný popis pro osoby, které provádějí instalaci tohoto výrobku.
– Průvodce rychlou instalací – stručný přehled nastavení a instalace výrobku.
– Návod k obsluze – podrobný popis obsluhy jednotky určený pro koncové uživatele.
– Návod k obsluze aplikací Control Center a Archive Player – podrobný popis instalace a 

ovládání softwaru Control Center a Archive Player určený pro koncové uživatele a 
administrátory.

1.1.3 Vlastnosti
Jednotka Divar XF má následující funkce:
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– 8 nebo 16 průchozích kamerových vstupů s automatickým zakončením
– 8 nebo 16 audiovstupů
– Podpora až osmi kamer IP (volitelné)
– Současné nahrávání a přehrávání
– Interní pevný disk pro ukládání videa (vyměnitelný zepředu)
– Vestavěné diskové pole RAID4 (volitelné)
– Port 10/100Base-T pro připojení do sítě Ethernet
– Dva sériové porty RS232 pro komunikaci přes sériové rozhraní
– Vstup pro externí klávesnici
– Výstupy na dva monitory
– Možnost zobrazení na celé obrazovce a v různých režimech vícenásobného zobrazení při 

sledování živého obrazu a přehrávání
– Monitor pro sledování podrobností se sekvenčním přepínáním, vícenásobným zobrazením 

a nabídkou na obrazovce (OSD)
– Dva audiovýstupy (duální mono)
– Detekce pohybu
– 8 nebo 16 spínacích (poplachových) vstupů a 4 poplachové výstupy
– Detekce ztráty videosignálu
– Akustická výstraha
– Otáčení, naklánění a transfokace kamery prostřednictvím rozhraní RS485 a Biphase
– Místní archivace přes rozhraní USB
– Místní archivace přes vestavěnou vypalovačku disků DVD (volitelné)

1.1.4 Nápověda na obrazovce
Pro některá témata je na obrazovce dostupná kontextová nápověda. Při stisknutí tlačítka 

nápovědy  se zobrazí nápovědný text související s aktuální aktivitou. Nápověda se ukončí 

stisknutím tlačítka Escape .

1.2 Vybalení
Zkontrolujte, zda balení není viditelně poškozeno. Pokud se jakákoli položka v dodávce zdá 
poškozená, uvědomte přepravní společnost. Opatrně zařízení vybalte. Jedná se o elektronické 
zařízení, s kterým je třeba zacházet opatrně, aby nedošlo k jeho poškození. Nepokoušejte se 
jednotku použít, je-li některá součást poškozena. V případě chybějících položek se obraťte na 
zástupce oddělení služeb zákazníkům nebo prodejce společnosti Bosch Security Systems. Pro 
převoz jednotky je nejbezpečnější přepravní karton. Uschovejte proto karton a všechny balicí 
materiály pro pozdější potřebu. Pokud jednotka musí být vrácena, použijte originální balicí 
materiály.

1.2.1 Obsah balení
Zkontrolujte následující položky:
– Digitální videorekordér (jednotka Divar XF 16 nebo Divar XF 8)
– Myš s rozhraním USB
– Průvodce rychlou instalací
– Návod k obsluze jednotky Divar XF
– Návod k obsluze aplikací Divar XF Control Center a Archive Player
– Instalační příručka (tato příručka)
– Deska s 25pólovým konektorem typu D pro přepínání a poplachy
– Deska s 15pólovým konektorem typu D (používá se pro připojení ovládání PTZ 

prostřednictvím Biphase)
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– Konektor s 3pólovou šroubovací svorkou (používá se pro připojení ovládání PTZ 
prostřednictvím RS485)

– Síťová napájecí šňůra
– Stíněný síťový překřížený kabel (pro účely servisu a testování)
– Sada pro montáž do skříně (racku)
– Disk CD-ROM obsahující software a příručky

1.3 Instalační prostředí

1.3.1 Montáž
Jednotka Divar XF se dodává ve stolním provedení. Pomocí sady pro montáž do skříně 
dodávané s jednotkou lze v případě potřeby jednotku namontovat do skříně.

1.3.2 Větrání
Zajistěte, aby místo, kam bude jednotka instalována, bylo dobře větrané. Zjistěte umístění 
větracích otvorů v krytu jednotky a zajistěte, aby nebyly zablokovány.

1.3.3 Teplota
Při výběru místa pro instalaci dodržujte předepsanou okolní teplotu jednotky. Přílišné 
odchylky od předepsaných limitů provozní teploty mohou způsobit selhání jednotky. 
Neumísťujte jednotku na horké zařízení.

1.3.4 Napájecí zdroj
Zajistěte, aby bylo střídavé napájecí napětí v místě instalace stabilní a v toleranci jmenovitého 
napětí jednotky. Jestliže se střídavé napájecí napětí vyznačuje špičkami či poklesy, použijte 
stabilizátor nebo nepřerušitelný zdroj napájení (UPS).

1.4 Související zařízení
Typický systém obsahuje následující součásti (které se nedodávají s jednotkou):
– Primární monitor pro sledování vícenásobného zobrazení (monitor A)
– Druhý monitor pro sledování podrobností/poplachů (monitor B)
– Kamery s kompozitním videovýstupem 1 Všš
– Kamery IP (informace o podporovaných modelech v katalogovém listu)
– Mikrofon(y) se zesilovačem
– Zesilovač zvuku s reproduktory
– Koaxiální videokabel s konektory BNC pro připojení videosignálů

Audiokabel s konektory RCA pro připojení audiosignálů

– Zásuvku střídavé elektrické sítě pro připojení jednotky, která umožňuje bezpečné 
odpojení (z bezpečnostních důvodů nemá jednotka žádný vypínač)

– Klávesnice
– Počítač pro aplikaci Control Center a nástroj Configuration Tool
– Řídicí jednotky pro ovládání otáčení, naklánění a transfokace (PTZ)
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2 Rychlá instalace
Chcete-li jednotku rychle uvést do provozu, proveďte níže popsané připojení a zadejte 
příslušné údaje do nabídky Rychlá instalace. Nabídka Rychlá instalace se zobrazí při prvním 
zapnutí jednotky. Po zadání příslušných informací bude jednotka připravena k provozu.

2.1 Připojení

Obrázek 2.1 Připojení na zadním panelu

2.1.1 Primární připojení
1. Připojte kamery k (automaticky zakončeným) kamerovým vstupům BNC.
2. Připojte monitor A k výstupu BNC, Y/C nebo VGA (s podporou rozlišení 1280×1024) 

s označením MON A.
3. Připojte (dodanou) myš USB k portu USB.

2.1.2 Volitelná připojení
4. Připojte monitor B k výstupu BNC, Y/C nebo VGA (s podporou rozlišení 1024×768) 

s označením MON B.
5. Připojte až 16 audiosignálů k audiovstupům RCA.
6. Připojte audiovýstupy RCA k monitoru nebo zesilovači zvuku.
7. Připojte až 16 (poplachových) vstupů (prostřednictvím dodávané desky s 25pólovým 

konektorem typu D).
8. Připojte až 4 poplachové výstupy (prostřednictvím dodávané desky s 25pólovým 

konektorem typu D).
9. Připojte poruchový výstup (prostřednictvím dodávaného adaptéru se šroubovacími 

svorkami).
10. Připojte klávesnici Intuikey k zásuvce KBD In a zakončovací člen (dodávaný s klávesnicí) 

k zásuvce KBD Out.
11. Připojte řídicí jednotku pro ovládání otáčení, naklánění a transfokace Bosch k portu 

Biphase (prostřednictvím dodávané desky s 15pólovým konektorem typu D).
12. Připojte řídicí jednotku pro ovládání otáčení, naklánění a transfokace od jiného výrobce 

k portu RS485 (prostřednictvím dodávaného adaptéru se šroubovacími svorkami).
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13. Připojte síť prostřednictvím portu Ethernet.

2.1.3 Zapnutí
Zapněte všechna připojená zařízení.
14. Zapojte do jednotky síťovou napájecí šňůru.

2.2 První použití
Jednotka se zapne v režimu vícenásobného zobrazení. Při prvním použití jednotky se otevře 
nabídka Rychlá instalace. Zadáním základních nastavení na čtyřech kartách uveďte jednotku 
do provozu. Jednotka začne automaticky nahrávat po zavření nabídky Rychlá instalace.
Chcete-li kdykoli vyvolat nabídku Rychlá instalace, postupujte takto:

1. Stiskněte tlačítko nabídky .
2. Na monitoru A se zobrazí hlavní nabídka.
3. Klikněte na položku Konfigurace a poté Rychlá instalace.

Navigace
Použijte dodanou myš USB. Alternativně můžete použít tlačítka na předním panelu:

– Tlačítkem Enter  vyberete podnabídku nebo položku.

– Tlačítka se šipkami     slouží k procházení nabídky nebo seznamu.

– Tlačítkem Escape  se vrátíte zpět nebo vypnete nabídku.

2.3 Nabídka Rychlá instalace
Nabídka Rychlá instalace obsahuje čtyři karty: Mezinárodní, Plán, Nahrávání a Sítě. Tyto karty 
můžete procházet pomocí tlačítek Zpět a Další. Tlačítkem Zpět zrušíte změny provedené na 
aktivní kartě. Tlačítkem Zavřít ukončíte nabídku Rychlá instalace. Změna nastavení Rychlé 
instalace přepíše uživatelská nastavení. 
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2.3.1 Mezinárodní

Obrázek 2.2 Nabídka Rychlá instalace – karta Mezinárodní

Kliknutím na tlačítko Další se přesuňte na následující kartu.

Jazyk Ze seznamu vyberte jazyk nabídky.

Časové pásmo Ze seznamu vyberte jedno z časových pásem.

Formát času Vyberte 12hodinový nebo 24hodinový formát času.

Čas Zadejte aktuální čas.

Formát data Vyberte jeden ze tří formátů kalendářního data, kdy je jako první 
zobrazen měsíc (MM), den (DD) nebo rok (RRRR).

Datum Zadejte aktuální datum.
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2.3.2 Plán

Obrázek 2.3 Nabídka Rychlá instalace – karta Plán

Zobrazí se grafické znázornění právě aktivního týdenního plánu. Každá barva představuje 
jeden z dostupných profilů:
– Žlutá – profil 1
– Tmavě modrá – profil 2
– Zelená – profil 3
– Růžová – profil 4
– Světle modrá – profil 5
– Hnědá – profil 6
Kliknutím na tlačítko Přepsat začněte provádět změny.
– Vyberte, kterým dnem má začínat a končit týden.
– Vyberte začátek a konec dne během pracovních dnů.
– Vyberte začátek a konec dne během víkendu.
Při změně nastavení se grafické znázornění automaticky aktualizuje.
Kliknutím na tlačítko Další se přesuňte na následující kartu.
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2.3.3 Nahrávání

Obrázek 2.4 Nabídka Rychlá instalace – karta Nahrávání

Pro jednotlivé profily v tabulce nastavte volby Rozlišení, Kvalita a Snímkový kmitočet pro 
normální nahrávání. Nastavte volby Rozlišení, Kvalita a Snímkový kmitočet pro nahrávání 
poplachů a pohybů. Tato nastavení jsou nastavena pro všechny profily. Pokud byla předtím 
provedena pokročilá nastavení, nahraďte je nastaveními pro rychlou instalaci kliknutím na 
tlačítko Přepsat.
Kliknutím na tlačítko Další se přesuňte na následující kartu.
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2.3.4 Sítě

Obrázek 2.5 Nabídka Rychlá instalace – karta Sítě

Zadejte nastavení určující chování jednotky vzhledem k síti.

Jméno DVR Zadejte název digitálního videorekordéru, který se má používat v síti.

DHCP Při povolení protokolu DHCP bude IP adresa, maska podsítě a výchozí 
brána automaticky přiřazena síťovým serverem. Jsou zobrazeny 
aktuální hodnoty.

IP adresa, Maska 
podsítě, Výchozí 
brána a Server 
DNS

Pokud je protokol DHCP zakázán, zadejte IP adresu, masku podsítě, 
adresu výchozí brány a adresu serveru DNS.

Omezení přenos. 
rychlosti

Zadáním hodnoty mezi 0,1 a 100 Mbit/s můžete omezit šířku pásma.

Adresa MAC Adresa MAC je určena jen pro čtení.

Byl připojen kabel Zobrazuje stav kabelu.
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3 Návod k obsluze 
Tyto pokyny vysvětlují účel tlačítek na předním panelu. Dostupné funkce lze omezit 
nastavením hesel. Některé funkce mohou rovněž vyžadovat softwarovou licenci.
Správce má přístup k mnoha dalším funkcím v nabídce.

3.1 Ovládací prvky na předním panelu

Obrázek 3.1 Ovládací prvky na předním panelu

3.1.1 Tlačítka
Pomocí tlačítek na předním panelu lze ovládat všechny funkce. Funkce jsou znázorněny 
symboly na tlačítkách. Neaktivní klávesy při stisknutí pípnou.

Tlačítka se šipkami:

Nahoru Dolů Vlevo Vpravo
– v režimu nabídky umožňují procházet položky nabídky nebo hodnoty,
– v režimu PTZ lze pomocí tlačítek se šipkami ovládat otáčení, naklánění nebo 

transfokaci vybrané kamery,
– v režimu digitálního zvětšení umožňují posunovat viditelnou oblast vybraného 

obrazu.

 Tlačítko Enter
– umožňuje vybrat nabídku či podnabídku nebo potvrdit výběr provedený v nabídce,
– při sledování videa v režimu vícenásobného zobrazení umožňuje zobrazit vybraný 

obrazový panel (cameo) na celou obrazovku.

 Tlačítko ESC
– umožňuje návrat k předchozí úrovni nebo ukončení systému nabídek bez uložení.

 Tlačítko Celá obrazovka
– umožňuje přechod do režimu celé obrazovky.

 Tlačítko Kvadranty
– umožňuje přechod do kvadrantového režimu,
– v kvadrantovém režimu lze jeho stisknutím přepínat mezi aktivními obrazovkami 

v kvadrantech.

 Tlačítko Vícenásobné zobrazení
– umožňuje přechod do režimu vícenásobného zobrazení,
– v režimu vícenásobného zobrazení lze jeho stisknutím přepínat mezi povolenými 

obrazovkami 3×3 a 4×4.

Divar
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 Tlačítko Digitální zvětšení
– umožňuje přiblížit aktivní obraz kamery na celé obrazovce.

 Tlačítko Sekvence
– umožňuje sekvenční přepínání kamer na celé obrazovce nebo v kvadrantech.

 Tlačítko OSD
– stisknutím zobrazíte datum a čas a informace o kameře, pouze datum a čas nebo 

žádné údaje.

 Tlačítko Vyhledat
– stisknutím otevřete nabídku pro hledání podle data a času nebo hledání nahraného 

obrazu.

 Tlačítko PTZ
– aktivuje režimy otáčení/naklánění nebo otáčení/transfokace.

 Tlačítko Pozastavit
– v režimu živého obrazu lze jeho stisknutím zastavit vybraný obraz.

 Tlačítko Nabídka
– otevře systém nabídek.

 Tlačítko Nápověda
– stisknutím zobrazíte nápovědu.

 Tlačítko Ztlumit
– stisknutím ztišíte odposlech zvuku.

 Tlačítko Otevřít/Zavřít
– stisknutím otevřete nebo zavřete zásuvku DVD.

 Tlačítko Export
– stisknutím otevřete nabídku exportu; tlačítko je opatřeno světelným indikátorem.

 Tlačítko Monitor
– přepíná ovládání mezi monitorem A nebo B.

 Tlačítko Potvrdit
– stisknutím potvrdíte poplach; tlačítko je opatřeno světelným indikátorem.

 Kamerová tlačítka (1-16)
– stisknutím zobrazíte analogový videovstup na celou obrazovku.
– opětovným stisknutím zobrazíte obraz z kamery IP (pokud je připojena) na celou 

obrazovku.

 Tlačítko Pauza
– stisknutím v režimu přehrávání zastavíte přehrávaný obraz.
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 Tlačítko Pozpátku
– stisknutím v režimu živého obrazu se začnou nahrávky zobrazených kamer přehrávat 

dozadu,
– stisknutím v režimu přehrávání umožňuje spustit nebo zrychlit přehrávání dozadu,
– stisknutím v režimu pauzy umožňuje přejít o jeden snímek dozadu.

 Tlačítko Přehrávat
– stisknutím v režimu živého obrazu umožňuje pokračovat v přehrávání od poslední 

vybrané pozice,
– stisknutím v režimu pauzy nebo rychlého přetáčení dopředu/dozadu umožňuje 

pokračovat v přehrávání.

 Tlačítko Přetočit dopředu
– stisknutím v režimu živého obrazu umožňuje spustit přehrávání obrazu nahraného 

před jednou minutou,
– stisknutím v režimu přehrávání umožňuje zrychlit rychlost přehrávání dopředu,
– stisknutím v režimu pauzy umožňuje přejít o jeden snímek dopředu.

 Tlačítko Stop
– stisknutím v režimu přehrávání umožňuje návrat k živému obrazu.

Poznámka:
Číslování kamer IP začíná u 8kanálového modelu číslem 9 a u 16kanálového modelu číslem 17. 
Takže u 16kanálové jednotky s kamerami IP zvolí kamerové tlačítko 1 analogovu kameru 1 a 
kameru IP 17.

3.1.2 Indikátory
Indikátory na displeji na předním panelu vás svícením nebo blikáním upozorňují na různé 
provozní podmínky.

 Napájení – svítí, je-li jednotka napájena.

 DVD – svítí, je-li v jednotce disk DVD.

 USB – svítí, je-li k jednotce připojeno paměťové zařízení USB.

 Síť – svítí, je-li k jednotce připojen vzdálený uživatel.

 Nahrávání – svítí, pokud jednotka nahrává video.

 Přehrávání – svítí, pokud se jednotka nachází v režimu přehrávání.

 Monitor A – indikuje, že je ovládán monitor A.

 Monitor B – indikuje, že je ovládán monitor B.

 Teplota – bliká, je-li vnitřní teplota mimo provozní rozsah.

 Poplach – bliká, je-li detekován poplach.

 Pohyb – bliká, pokud je ve videosignálu detekován pohyb.
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 Ztráta videosignálu – bliká, pokud je u některého videovstupu detekována ztráta 

videosignálu.

 Závada systému – bliká, pokud je detekována závada systému.

3.2 Ovládání pomocí myši
Všechny funkce ovládané z předního panelu lze alternativně ovládat pomocí dodávané myši 
s rozhraním USB. Všechny hlavní funkce digitálního videorekordéru jsou přístupné 
prostřednictvím panelu tlačítek na obrazovce. Chcete-li tento panel zobrazit (pouze na 
monitoru A), přesuňte ukazatel myši do levého dolního rohu obrazovky. Chcete-li panel 
z obrazovky odstranit, stiskněte klávesu ESC.

Obrázek 3.2 Panel tlačítek na obrazovce

Tlačítka a indikátory na panelu tlačítek na obrazovce fungují stejně jako tlačítka a indikátory na 
předním panelu.

3.3 Sledování obrazu
Jednotka je opatřena dvěma výstupy na monitor, A a B. Způsob, jakým tyto monitory zobrazují 
obraz, závisí na konfiguraci systému. Při detekci poplachu nebo pohybu na některém vstupu 
lze na monitoru A nebo B či na obou monitorech zobrazit obraz z kamery s indikátorem 
poplachu nebo pohybu. Pokud dojde současně k více poplachům nebo je detekováno více 
pohybů, budou obrazy z kamer zkombinovány do okna vícenásobného zobrazení na 
monitoru A nebo B či na obou monitorech.

3.3.1 Monitor A
Monitor A je hlavní monitor. Zobrazuje živý nebo přehrávaný obraz z analogových kamer i 
kamer IP na celé obrazovce nebo v režimu kvadrantového či vícenásobného zobrazení. Na 
tomto monitoru se zobrazují rovněž stavové zprávy a upozornění na poplach, pohyb a ztrátu 
videosignálu. Systém nabídek je při aktivaci zobrazen na tomto monitoru.

3.3.2 Monitor B
Monitor B zobrazuje živý obraz z analogových kamer na celé obrazovce nebo v režimu 
kvadrantového či vícenásobného zobrazení.

Výběr ovládaného monitoru
Ovládání obrazu na monitoru A:

1. Zkontrolujte, zda na předním panelu svítí indikátor .

2. Pokud indikátor  nesvítí, stiskněte tlačítko monitoru .
Ovládání obrazu na monitoru B:

1. Zkontrolujte, zda na předním panelu svítí indikátor .

2. Pokud indikátor  nesvítí, stiskněte tlačítko monitoru .
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3.3.3 Sledování
Na obrázku jsou znázorněna všechna možná zobrazení pro monitory A a B. Některá 
vícenásobná zobrazení mohla být zakázána během nastavení. Dostupná vícenásobná zobrazení 
závisejí také na modelu jednotky Divar a počtu připojených kamer.

Obrázek 3.3 Jednotka Divar XF podporuje sledování na jedné obrazovce, v kvadrantech, 3×3 a 4×4

V režimech vícenásobného zobrazení mohou být postupně použita různá uspořádání 
vícenásobných obrazovek, aby se zobrazil obraz ze všech kamer.

Vícenásobné zobrazení
Sledování různých vícenásobných zobrazení na monitoru A nebo B:

1. Stiskněte tlačítko vícenásobného zobrazení .
– Na aktivním monitoru se objeví vícenásobné zobrazení obrazů z kamer.
– Kamerová tlačítka vybraných kamer se rozsvítí (zeleně).

2. Opětovným stisknutím tlačítka vícenásobného zobrazení  přejdete k dalšímu 
naprogramovanému vícenásobnému zobrazení.

– Při opakovaném stisknutí tlačítka vícenásobného zobrazení  bude jednotky 
cyklicky přepínat mezi všemi povolenými vícenásobnými zobrazeními.

Celá obrazovka
Zobrazení záběru kamery na celé obrazovce:
1. Stiskněte některé kamerové tlačítko.

– Záběr vybrané analogové kamery se zobrazí na celé obrazovce.
– Kamerové tlačítko vybrané analogové kamery se rozsvítí (zeleně).
– Opětovným stisknutím tlačítka kamery zobrazíte propojené kamery IP.
– Kamerové tlačítko vybrané kamery IP se rozsvítí (oranžově).

2. V režimu vícenásobného zobrazení můžete stisknutím tlačítka Enter  zobrazit aktivní 
obrazový panel na celou obrazovku.

Poznámka:
Číslování kamer IP začíná u 8kanálového modelu číslem 9 a u 16kanálového modelu číslem 17. 
Takže u 16kanálové jednotky s kamerami IP zvolí kamerové tlačítko 1 analogovu kameru 1 a 
kameru IP 17.
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Sekvence
Sekvenční přepínání živého obrazu vybraných kamer:

1. Stiskněte tlačítko sekvence .
– Zobrazí se sekvenčně přepínané obrazy z kamer, přičemž každý obraz bude zobrazen 

s předem naprogramovanou prodlevou.

2. Stisknutím tlačítka sekvence  sekvenční přepínání zastavíte.
– Při zvětšení obrazu, stisknutí tlačítka vícenásobného zobrazení nebo výběru jedné 

kamery se sekvenční přepínání rovněž zastaví.

Přiřazení obrazového panelu (cameo)
Přiřazení kamer k obrazovým panelům při vícenásobném zobrazení:
1. Pomocí tlačítek se šipkami vyberte obrazový panel.
2. Stisknutím a podržením kamerového tlačítka zobrazíte a přiřadíte obraz z této kamery 

k aktivnímu obrazovému panelu.
3. Alternativně klepněte na obrazový panel pravým tlačítkem myši a z místní nabídky vyberte 

některý videovstup.
Provedené přiřazení bude použito v režimu přehrávání i v režimu živého obrazu.

Zmrazení obrazu
Zmrazení záběru kamery na monitoru A:

1. Stisknutím tlačítka Pozastavit  zmrazíte obraz v aktivním obrazovém panelu (cameo).

2. Opětovným stisknutím tlačítka Pozastavit  se vrátíte ke sledování živého obrazu.
Alternativně můžete klepnout pravým tlačítkem myši a z místní nabídky vybrat příkaz 
Pozastavit nebo Uvolnit.

Pokud sledujete obraz z kamery na celé obrazovce, zmrazí se tento obraz. U zmrazeného 
obrazu lze použít funkci zvětšení. Při změně režimu zobrazení se zmrazený obraz uvolní.

Zoom (transfokace)
Zvětšení obrazu videa:

1. Stiskněte tlačítko zvětšení .
– Obraz se 2× zvětší.

2. Pomocí tlačítek se šipkami vyberte oblast obrazu, která má být zobrazena.

3. Opětovným stisknutím tlačítka zvětšení  můžete obraz dále přiblížit.
– Obraz se 4× zvětší.

4. Pomocí tlačítek se šipkami vyberte oblast obrazu, která má být zobrazena.

5. Dalším stisknutím tlačítka zvětšení  se vrátíte k celému obrazu a opustíte režim 
zvětšení.
Alternativně můžete klepnout pravým tlačítkem myši a výběrem příkazu Zvětšit nebo 
Ukončit povolit nebo zakázat režim zvětšení. V režimu zvětšení klepněte na oblast 
obrazovky, kterou chcete přiblížit. Pomocí kolečka myši můžete obraz přiblížit nebo 
vzdálit.

3.4 Živý obraz a přehrávání

3.4.1 Režim živého obrazu
Režim živého obrazu je normální provozní režim jednotky, při kterém je zobrazen živý obraz 
z kamer. Z režimu živého obrazu můžete přepnout do režimu přehrávání nebo systémové 
nabídky.
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3.4.2 Přístup k funkcím přehrávání
Při přístupu k funkcím přehrávání může být vyžadováno heslo. Poraďte se s administrátorem.
1. Chcete-li provést vyhledávání, použijte nabídku nejvyšší úrovně a klikněte na ikonu 

vyhledávání.
2. Z rozevírací nabídky zvolte, zda chcete vyhledat Událost nebo Datum/čas.

Alternativně můžete stisknutím tlačítka vyhledání  přejít přímo k vyhledávání data a času.
Pro aktivaci režimu přehrávání použijte jedno z následujících tlačítek:

– Stisknutím tlačítka přetáčení dozadu  začnete přehrávat nahrávky zobrazených kamer 
směrem dozadu.

– Stisknutím tlačítka přetáčení dopředu  začnete přehrávat obraz nahraný před jednou 
minutou.

– Stisknutím tlačítka přehrávání  můžete pokračovat v přehrávání od poslední vybrané 
pozice.

Stisknutím tlačítka zastavení  se vrátíte ke sledování živého obrazu. Rovněž poplach 
přepne jednotku zpět na živý obraz.

3.4.3 Režim přehrávání
V režimu přehrávání fungují tlačítka pro ovládání videa takto:

– Stisknutím tlačítka přetáčení dozadu  začnete nahrávky přehrávat směrem dozadu. 
Opakovaným stisknutím tohoto tlačítka budete zvyšovat rychlost přehrávání až na 

maximum, poté se vrátíte na normální rychlost. Stisknutím tlačítka přetáčení dozadu  
v režimu pauzy můžete obraz posunout o jeden snímek dozadu.

– Stisknutím tlačítka pauzy  obraz pozastavíte.

– Stisknutím tlačítka přetáčení dopředu  začnete přehrávat nahrávky. Opakovaným 
stisknutím tohoto tlačítka budete zvyšovat rychlost přehrávání až na maximum, poté se 

vrátíte na normální rychlost. Stisknutím tlačítka přetáčení dopředu  v režimu pauzy 
můžete obraz posunout o jeden snímek dozadu.

– Stisknutím tlačítka přehrávání  budete pokračovat v přehrávání.

Stisknutím tlačítka zastavení  se vrátíte ke sledování živého obrazu. Rovněž poplach 
přepne jednotku zpět na živý obraz.

3.5 Přehled systému nabídek
Nabídka poskytuje přístup k několika funkcím, které usnadňují používání jednotky. Přístup 
k některým položkám nabídky je chráněn heslem. Systém nabídek lze zpřístupnit třemi 
způsoby:
– prostřednictvím tlačítek na předním panelu,
– pomocí myši s rozhraním USB,
– pomocí klávesnice Intuikey.
Vzhledem k rozdílům mezi tlačítky na jednotce, klávesnici a myši se navigace a výběr mírně 
odlišují. Struktura nabídek je však ve všech případech stejná.
Nejvyšší nabídka obsahuje čtyři hlavní nabídky s rozevíracími podnabídkami a tlačítko pro 
nápovědu a ukončení.
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Obrázek 3.4 Nabídka nejvyšší úrovně

Vyhledat

Nabídka Vyhledat obsahuje dvě podnabídky:
– Datum/čas – umožňuje přehrát video nahrané v určité datum a čas.
– Vyhledávání událostí – vyhledává události v určeném časovém úseku.

Tyto podnabídky jsou přístupné pouze v případě, že máte práva k přehrávání.

Export

Nabídka Export slouží k archivaci videoklipu na paměťové zařízení USB nebo disk DVD.
Tato podnabídka je přístupná pouze v případě, že máte práva k exportu.

Konfigurace

Nabídka Konfigurace obsahuje tři podnabídky:
– Rychlá instalace – otevře průvodce pro konfiguraci základních nastavení digitálního 

videorekordéru.
– Rozšířená konfigurace – otevře konfigurační nabídku pro konfiguraci všech nastavení 

digitálního videorekordéru.
– Nastavení monitoru – otevře nabídku pro konfiguraci nastavení výstupu na monitor.
Tyto podnabídky jsou přístupné pouze v případě, že máte konfigurační práva.

Systémové informace

Nabídka Systémové informace obsahuje dvě podnabídky:
– Stav – otevře nabídku pro zobrazení informací o stavu.
– Deník – otevře nabídku pro zobrazení systémového deníku.

Nápověda

Funkce Nápověda zobrazí text nápovědy. 
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Opuštění

Kliknutím se odhlásíte. 

3.5.1 Přístup pomocí tlačítek na předním panelu
Nabídku otevřete stisknutím tlačítka nabídky .

– Na monitoru A se zobrazí nabídka nejvyšší úrovně.

K procházení nabídky nebo seznamu slouží tlačítka se šipkami     na 
předním panelu.

Tlačítkem Enter  vyberete podnabídku nebo položku.

Pomocí tlačítka Escape  se můžete vrátit zpět.

Stisknutím tlačítka nápovědy  otevřete text nápovědy.

Stisknutím tlačítka Escape  nabídku zavřete.

3.5.2 Přístup pomocí myši
Chcete-li otevřít nabídku, přesuňte ukazatel myši do horní části obrazovky.

– Na monitoru A se zobrazí nabídka nejvyšší úrovně.
Položku nabídky vyberete tak, že na ni přesunete ukazatel myši a stisknete levé tlačítko.

3.5.3 Přístup pomocí klávesnice Intuikey
Stisknutím tlačítka Nabídka zpřístupněte nabídku nejvyšší úrovně. Pomocí pákového ovladače 
klávesnice můžete procházet položky nabídky.

K výběru položky nabídky použijte klávesu Enter  na klávesnici.

3.6 Vyhledat

Obrázek 3.5 Nabídka nejvyšší úrovně – nabídka Vyhledat

1. Chcete-li provést vyhledávání, aktivujte nabídku nejvyšší úrovně a klikněte na položku 
Vyhledat.

2. Z rozevírací nabídky zvolte, zda chcete vyhledat Datum/čas nebo Událost.

Alternativně můžete stisknutím tlačítka vyhledání  přejít přímo k vyhledávání Datum/čas.

3.6.1 Vyhledání data a času

Zadejte počáteční datum a čas a kliknutím na tlačítko OK spusťte přehrávání.
Spustí se přehrávání zobrazených obrazových panelů.
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Obrázek 3.6 Hledání podle data a času

3.6.2 Vyhledání události

Obrázek 3.7 Nabídka Vyhledat události – položka Vyhledat možnosti

Vyhledávací kritéria
– U možnosti Kanály zaškrtněte vstupy z kamer, které chcete prohledat (všechny vstupy 

zvolíte zvýrazněním políčka bez čísla). Vybrané vstupy se zvýrazní.
– Nastavte, zda při možnosti Vyhledávat mají být vyhledávány poplachy, pohyby nebo obojí. 

Při nastavení možnosti Všechny události nebude vyhledávání omezeno typem události.
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– Nastavte Směr vyhledávání; chcete-li hledat od počátečního ke koncovému času, vyberte 
možnost Dopředu, chcete-li hledat od koncového k počátečnímu času, vyberte možnost 
Dozadu.

– Do polí Počát. čas a Koncový čas zadejte datum a čas určující prohledávaný časový úsek.
– Výběrem tlačítka Vyhledat spusťte vyhledávání.

Obrázek 3.8 Nabídka Vyhledat události – položka Výsledky vyhl.

Výsledky vyhledávání
– Nahrávky vyhovující filtru, které jsou nejblíže vybranému datu a času, jsou zobrazeny jako 

první.
– Seznam můžete procházet pomocí tlačítek se šipkami nahoru a dolů. Vybraná nahrávka se 

zobrazí v náhledovém okně.

– Stisknutím tlačítka Enter  zahájíte přehrávání vybrané nahrávky na celé obrazovce.

– Stisknutím klávesy Escape  se vrátíte do nabídky pro vyhledávání.

3.7 Export

Obrázek 3.9 Nabídka nejvyšší úrovně – nabídka Exportovat videodata

Nabídku exportu lze zpřístupnit z nejvyšší nabídky. Umožňuje zapsat segmenty nahraného 
obrazu a zvuku na úložné zařízení USB nebo zapisovatelný disk DVD. Na hlavní obrazovce 
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exportu jsou uvedeny informace o připojeném médiu a seznam videosegmentů, které mají být 
archivovány.

Obrázek 3.10 Nabídka Exportovat videodata

– Z políčka pro výběr Cíl vyberte paměťové zařízení. Položka Stav médií zobrazuje stav 
vybraného paměťového zařízení a položka Volné místo zobrazuje dostupné místo pro 
archivaci.
Výběrem možnosti Smazat můžete vybrané paměťové zařízení vyprázdnit.

– Zobrazí se seznam videosegmentů, které mají být archivovány.
– Chcete-li do tohoto seznamu přidat videosegment, klepněte na tlačítko Přidat.
– Zadejte Počát. čas a Koncový čas videosegmentů, které chcete archivovat.

Vyberte čísla kamer, jejichž videodata chcete archivovat (všechny kamery zvolíte 
zvýrazněním políčka bez čísla).

Klepnutím na tlačítko OK zařaďte segment do seznamu.

1. Chcete-li do tohoto seznamu přidat další videosegment, klepněte na tlačítko Přidat.
1. Pokud chcete změnit některý videosegment v seznamu, vyberte jej a klepněte na tlačítko 

Změnit.
1. Jestliže chcete některý videosegment ze seznamu odebrat, vyberte jej a klepněte na 

tlačítko Odebrat.
Archivovaný seznam bude uložen, dokud nebude archivace provedena. Videosegmenty, které 
byly částečně přepsány nebo smazány z interních pevných disků jednotky Divar, budou ze 
seznamu odebrány.
– Chcete-li před archivací ověřit pravost videosegmentů, zaškrtněte políčko Kontrola 

pravosti.
– Zaškrtnutím políčka Finalizovat média zajistíte, že média DVD budou moci číst i jiné 

přehrávače.
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– Výběrem tlačítka Spustit export zapíšete videosegmenty na cílové zařízení.
– Pomocí tlačítka Zastavit export můžete proces archivace zrušit.
– Pokud kontrola pravosti nebo archivace nebyla úspěšná, můžete výběrem tlačítka 

Podrobnosti zobrazit zprávu o chybách.
Pokud je celková velikost videosegmentů větší než volné místo na paměťovém zařízení, budou 
archivovány pouze první segmenty, které se do tohoto místa vejdou. Nearchivované segmenty 
zůstanou v seznamu, takže je bude možné archivovat na nové zařízení.

3.8 Konfigurace

Obrázek 3.11 Nabídka nejvyšší úrovně – nabídka Konfigurace

Nabídku Konfigurace lze zpřístupnit z nabídky nejvyšší úrovně. Nabídka Konfigurace obsahuje 
tři podnabídky:
– Rychlá instalace – otevře průvodce pro konfiguraci základních nastavení. Další informace 

obsahuje Oddíl 2 Rychlá instalace, Strana 9.
– Rozšířená konfigurace – otevře rozšířenou konfigurační nabídku pro konfiguraci všech 

nastavení. Další informace obsahuje Oddíl 6 Nabídka rozšířené konfigurace, Strana 57.
– Nastavení monitoru – otevře nabídku pro konfiguraci nastavení monitoru.

3.8.1 Nastavení monitoru

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

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

Více obrazovek
Vyberte požadovaná vícenásobná zobrazení.
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Obrázek 3.12 Nabídka Konfigurace monitoru – položka Sekvence

Sekvence
V poli Prodleva sekvence zvolte dobu, po kterou zůstane obraz z kamery zobrazen na 
obrazovce. 
K přesunutí vstupů z kamer ze seznamu vstupů do seznamu sekvence použijte tlačítko Přidat. 
K uspořádání vstupů z kamer do požadovaného pořadí použijte tlačítka Posunout nahoru a 
Posunout dolů. K odstranění jedné položky ze seznamu sekvence použijte tlačítko Odebrat. 
K odstranění všech položek ze seznamu sekvence použijte tlačítko Smazat.

Zobrazení události
Zaškrtnutím políček Události kontaktních vstupů, Poplachy při ztrátě videosignálu a 
Události detekce pohybu zvolte, které události se budou zobrazovat na obrazovce.
V poli Trvání zobrazení nastavte dobu, po kterou zůstanou tyto události zobrazeny na 
obrazovce (jen nepoplachové události).

3.9 Systémové informace

Obrázek 3.13 Nabídka nejvyšší úrovně – nabídka Systémové informace
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Nabídku Systémové informace lze zpřístupnit z nejvyšší nabídky. Nabídka Systémové 
informace obsahuje dvě podnabídky:
– Stav – otevře nabídku pro zobrazení informací o stavu.
– Deník – otevře nabídku pro zobrazení systémového deníku.

3.9.1 Stav

Podnabídka Stav obsahuje pět karet, na nichž se zobrazují informace o stavu.

Informace o verzi
Na kartě Informace o verzi se zobrazují verze instalovaného firmwaru, sériové číslo a další 
informace týkající se verze, které jsou určeny pro servisní účely.

Stav ukládání dat
Na kartě Stav ukládání dat se zobrazují informace o velikosti a obsahu disku.

Obrázek 3.14 Nabídka Stav – Stav ukládání dat

– Nejstarší nahrávka – zobrazuje datum a čas nejstarší nahrávky na disku.
– Nejnovější nahrávka – zobrazuje datum a čas nejnovější nahrávky na disku.
– Celková velikost disku – zobrazuje celkový prostor na instalovaných discích.
– Stav diskového pole RAID – pokud jsou disky používány jako diskové pole RAID, zobrazí 

se stav Aktivována.
– Čas do přepsání přibližně – odhadovaný čas zachování videa do jeho přepsání.
– Kontrola pravosti... – kliknutím zkontrolujete pravost nahraného zvuku a obrazu.
– Instalované pevné disky – poskytuje přehled stavu instalovaných pevných disků.
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Videosignály
Na kartě Videosignály se zobrazují videorežim systému (PAL/NTSC) a stav videovstupů.

stav nahrávání
Aktuální profil nahrávání – zobrazuje aktuální profil.
Poplach na vstupu - zobrazuje, které vstupy jsou v režimu nahrávání poplachů.
Pohybu na vstupu - zobrazuje, které vstupy jsou v režimu nahrávání pohybu.
Stav aktuálního nahrávání – zobrazuje stav nahrávání obrazu a zvuku a režim jednotlivých 
vstupů.

Senzory
Zobrazuje aktuální hodnoty teplotních a napěťových senzorů. Pokud úrovně teploty přesahují 
normální rozsah, mají zobrazené hodnoty žlutou barvu. Jestliže k tomu dojde, zkontrolujte, 
zda okolní teplota odpovídá doporučeným specifikacím a zda je zajištěno řádné větrání. Pokud 
teplota dosáhne kritické úrovně, jednotka se automaticky vypne. Jednotku restartujete tak, že 
odpojíte síťovou napájecí šňůru, počkáte alespoň 30 sekund, a pak šňůru znovu připojíte.

Tabulka 3.1 Teplotní senzory

Tabulka 3.2 Úrovně zdroje napájení

3.9.2 Deník

Nabídku Deník lze použít k zobrazení filtrované historie událostí systému.

Filtr deníku
Nastavením různých kritérií filtru můžete vyhledávat různé události systému v zadaném 
časovém období.

Název senzoru Dolní limit Horní limit

Procesor 5 °C 100 °C

Přívod vzduchu 5 °C 45 °C

Odvod vzduchu 5 °C 55 °C

Pevný disk č. 1 5 °C 55 °C

Pevný disk č. 2 5 °C 55 °C

Pevný disk č. 3 5 °C 55 °C

Pevný disk č. 4 5 °C 55 °C

Úroveň napětí Dolní limit Horní limit

12 V 10,8 V 13,2 V

5 V 4,7 V 5,3 V

3,3 V 3,1 V 3,5 V
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Obrázek 3.15 Nabídka Deník – Filtr deníku

– Zadejte počáteční a koncový čas.
– Vyberte, jaké události systému mají být zobrazeny.
– Obsah deníku – zobrazuje nejstarší a nejnovější dostupný obsah deníku.
– Ukázat – klepnutím zobrazíte výsledky.

Výsledky deníku
Zobrazuje Datum, Čas a typ pro Událost různých událostí systému. Pokud je to možné, zobrazí 
se obrazovka s náhledem vybrané události.

3.10 Zpracování událostí
Funkci jednotky mohou změnit různé typy událostí. Mezi tyto události patří:
– vstupní signál kontaktu přivedený do jednotky,
– detekce pohybu v signálu kamery,
– ztráta videosignálu jedné z kamer,
– interní poplach vlastní jednotky (například závada disku, teplotní výstraha).
Způsob, jakým jednotka reaguje na tyto události, lze naprogramovat.
Událost může změnit způsob, jakým jednotka pracuje, a pokud se jedná o poplach, může 
vyžadovat odezvu od uživatele.

Události na pozadí
Události mohou změnit úlohy probíhající na pozadí, které uživatel nemusí postřehnout. Mezi 
reakce jednotky, které uživatel nevidí, patří například změna rychlosti nahrávání, aktivace 
výstupního relé nebo protokolování událostí. Jednotku lze také nakonfigurovat tak, aby 
spustila nahrávání při aktivaci události, nebo aby mohla změnit způsob, jakým je obraz z kamer 
zobrazen na monitorech, aniž by byl vyžadován zásah uživatele.



32 cs | Návod k obsluze Divar XF

F.01U.135.431 | 2.5 | 2009.08 Návod k obsluze Bosch Security Systems

3.10.1 Poplachy
Poplach může způsobit následující reakce jednotky:
– ozve se bzučák,
– zobrazí se stavová zpráva,
– zobrazí se ikona poplachu,
– rámeček kolem obrazového panelu (cameo) zčervená,

– začne blikat indikátor poplachu , indikátor pohybu  nebo indikátor ztráty 

videosignálu ,

– začne blikat indikátor v tlačítku ,
– aktivuje se výstupní relé.
– změní se režimy zobrazení na monitorech,
– ovladatelná kamera může být nasměrována do předem definované polohy.
– změní se způsob nahrávání,
– jednotka změní provozní režim na základě předem definovaných profilů.

Potvrzení poplachu

Stisknutím potvrzovacího tlačítka  potvrďte poplach:
– bzučák utichne,

– indikátor poplachu a indikátor tlačítka  přestane svítit,
– poplachová stavová zpráva zmizí,
– obnoví se naposledy použitý režim zobrazení.

Ikona poplachu zůstane zobrazena tak dlouho, dokud je aktivní vstup způsobující poplach.
Není-li poplach potvrzen, po uplynutí prodlevy bzučák utichne, ale poplach je stále nutné 
potvrdit.

Pokud je povoleno automatické potvrzení, bzučák, indikátor poplachu  a indikátor tlačítka 

 se po uplynutí prodlevy vypnou.
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3.10.2 Vstupy kontaktů

Pokud vstup kontaktu způsobí poplach:
– na monitorech A a B se může zobrazit pole předvolených kamer,
– monitor A: rámeček kolem zobrazených obrazových panelů bude červený, v odpovídajícím 

obrazovém panelu se zobrazí ikona poplachu, zobrazí se poplachová stavová zpráva,

– ozve se poplachový bzučák, začne blikat indikátor poplachu  a tlačítko ,
– ovladatelné kamery mohou být přesunuty do předdefinovaných poloh.

3.10.3 Pohyby

Pokud signál detekce pohybu spustí událost, dojde k následující reakci:
– monitory A a B lze přepnout pro zobrazení pohybu,
– v odpovídajícím obrazovém panelu se zobrazí ikona pohybu, zobrazí se poplachová 

stavová zpráva,

– indikátor pohybu  na předním panelu bliká.

3.10.4 Poplach způsobený ztrátou videosignálu

Jestliže ztráta videosignálu spustí poplach, dojde k následující reakci:
Monitor A nebo B lze nakonfigurovat tak, aby zobrazoval zprávu o ztrátě videosignálu.
– Jeden nebo oba monitory se mohou přepnout do vícenásobného zobrazení; ztracený 

signál kamery se zobrazí jako černý obrazový panel (cameo) se zprávou o ztrátě 
videosignálu; rámeček kolem kamery se ztraceným videosignálem na monitoru A bude 
červený; zobrazí se poplachová stavová zpráva,

– ozve se poplachový bzučák;

– začne blikat indikátor ztráty videosignálu  a tlačítko .

Potvrzení poplachu způsobeného ztrátou videosignálu

Stisknutím potvrzovacího tlačítka  potvrďte poplach způsobený ztrátou 
videosignálu

– bzučák utichne,

– indikátor ztráty videosignálu  a tlačítko  přestanou svítit,
– poplachová stavová zpráva zmizí,
– obnoví se naposledy použitý režim zobrazení.

Pokud je vidět kamera se ztraceným videosignálem, budou černý obrazový panel (cameo) a 
zpráva o ztrátě videosignálu zobrazeny tak dlouho, dokud bude trvat výpadek videosignálu.
Není-li poplach potvrzen, po uplynutí prodlevy bzučák utichne, ale poplach je stále nutné 
potvrdit.

Pokud je povoleno automatické potvrzení, bzučák, indikátor ztráty videosignálu  a tlačítko 

 se po uplynutí prodlevy vypnou.
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