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1 Bezpieczeństwo

1.1 Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
Przeczytać, przestrzegać i zachować na przyszłość wszystkie instrukcje dotyczące 
bezpieczeństwa. Przed przystąpieniem do obsługi zastosować się do wszystkich ostrzeżeń 
umieszczonych na urządzeniu oraz w instrukcji obsługi.
1. Czyszczenie – Przed przystąpieniem do czyszczenia odłączyć urządzenie od sieci 

elektrycznej. Przestrzegać wszystkich instrukcji dostarczonych wraz z urządzeniem. Do 
czyszczenia wystarczy zwykle sucha ściereczka, można również używać nawilżanych, 
niestrzępiących się chusteczek lub irchy. Nie należy używać środków czyszczących w 
płynie lub w aerozolu.

2. Źródła ciepła – Nie instalować urządzenia w pobliżu źródeł ciepła, takich jak grzejniki, 
piece lub inne urządzenia (również wzmacniacze) wytwarzające ciepło.

3. Wentylacja – Kamera serii MIC 500 jest całkowicie uszczelnionym modułem, więc 
odnośnie wentylacji nie obowiązują żadne specjalne wymagania.

4. Woda – Nie instalować zasilacza kamery w pobliżu wody, np. w okolicy wanny, zlewu lub 
basenu. Zasilacze charakteryzują się stopniem ochrony IP65 i są przystosowane do 
instalacji na zewnątrz budynków, jednak ze względów bezpieczeństwa firma Bosch 
zaleca, aby instalować je w odpowiednich obudowach. Kamera jest uszczelniona zgodnie 
z wymogami klasy IP68 i może być bezpiecznie użytkowana w wilgotnych warunkach lub 
na zewnątrz budynków, o ile złącze kabla umieszczone w podstawie jest prawidłowo 
uszczelnione.

5. Wnikanie ciał obcych i płynów – Za wyjątkiem złącza w podstawie kamera serii MIC 500 
może być bezpiecznie wystawiana na działanie płynów niekorozyjnych. Nie wolno 
wciskać ciał obcych w złącze w podstawie, ponieważ mogą ulec uszkodzeniu styki 
połączeniowe, co uniemożliwi prawidłowe działanie kamery.

6. Wyładowania atmosferyczne – W trakcie burzy z wyładowaniami atmosferycznymi 
odłączyć urządzenie od sieci elektrycznej i systemu przewodów; postąpić podobnie, jeśli 
nieużywane urządzenie pozostaje przez dłuższy czas bez nadzoru. Zapobiegnie to 
uszkodzeniu urządzenia przez wyładowania atmosferyczne i skoki napięcia w sieci 
energetycznej.

7. Regulacje – Regulacji należy dokonywać tylko przy użyciu elementów regulacyjnych 
opisanych w instrukcji obsługi. Niewłaściwa regulacja przy użyciu innych elementów 
sterujących może spowodować uszkodzenie urządzenia.

8. Przeciążenie – Nie przeciążać gniazd energetycznych i przedłużaczy. Grozi to pożarem 
lub porażeniem prądem elektrycznym.

9. Zabezpieczenie kabla zasilającego i wtyczki – Kabel zasilający powinien być tak 
poprowadzony, aby wyeliminować możliwość nadepnięcia na niego lub przygniecenia 
przez przedmioty stawiane obok lub na nim. W przypadku urządzeń, które mają być 
zasilane z sieci 230 VAC, 50 Hz, wejściowy i wyjściowy kabel zasilający muszą być zgodne 
z najnowszą wersją normy IEC 227 lub IEC 245.

10. Odłączanie zasilania – Niezależnie od wyposażenia w wyłącznik zasilania, prąd do 
urządzenia jest doprowadzany zawsze, gdy przewód zasilania jest podłączony do źródła 
zasilania. Urządzenie działa jednak tylko wtedy, gdy wyłącznik zasilania jest włączony. 
Całkowite odłączenie zasilania następuje po odłączeniu kabla zasilającego.
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11. Źródła zasilania – Urządzenie powinno być zasilane wyłącznie ze źródła podanego na 
etykiecie. Przed instalacją upewnić się, że kabel dołączany do urządzenia jest odłączony 
od zasilania.
– W przypadku urządzeń, które mają być zasilane akumulatorowo należy postępować 

zgodnie z załączoną instrukcją obsługi.
– W przypadku korzystania z zasilania zewnętrznego stosować tylko zalecane lub 

zatwierdzone zasilacze sieciowe.
– W przypadku urządzeń zasilanych ze źródła z ograniczeniem prądowym, źródło to 

musi być zgodne z normą EN 60950. Użycie innego źródła może spowodować 
uszkodzenie urządzenia, pożar lub porażenie prądem elektrycznym.

– W przypadku urządzeń zasilanych napięciem 24 VAC, napięcie wejściowe nie może 
przekraczać ±10% tej wartości lub 28 VAC. Okablowanie, które nie zostało 
dostarczone przez producenta, musi być zgodne z obowiązującymi przepisami 
(poziom zasilania klasy 2). Nie uziemiać zasilania na zaciskach w urządzeniu lub w 
zasilaczu sieciowym.

– W przypadku wątpliwości odnośnie rodzaju źródła zasilania należy się skontaktować 
ze sprzedawcą lub lokalnym zakładem energetycznym.

12. Naprawy – Nie należy dokonywać samodzielnych prób naprawy urządzenia. Otwarcie lub 
zdjęcie obudowy grozi porażeniem elektrycznym i innymi niebezpieczeństwami. Naprawy 
należy zlecać wykwalifikowanym pracownikom serwisu.

13. Uszkodzenia wymagające naprawy – Odłączyć urządzenie od źródła zasilania 
zmiennoprądowego i zlecić naprawę autoryzowanemu serwisowi w następujących 
sytuacjach:
– jeśli została uszkodzona wtyczka lub przewód zasilania;
– do wnętrza urządzenia przedostała się ciecz;
– do środka urządzenia wpadły przedmioty;
– urządzenie upadło lub obudowa została uszkodzona;
– urządzenie wykazuje znaczną zmianę w działaniu;
– urządzenie nie działa poprawnie mimo przestrzegania instrukcji obsługi przez 

użytkownika.
14. Wymiana części – Jeśli potrzebne są części zamienne, należy upewnić się, że serwisant 

użył części zgodnych ze specyfikacją producenta lub zalecanych zamienników. 
Zastosowanie do wymiany części nieautoryzowanych grozi pożarem, porażeniem prądem 
elektrycznym i innymi niebezpieczeństwami.

15. Poprawność pracy – Po dokonaniu naprawy urządzenia przez serwis należy zlecić 
sprawdzenie na miejscu poprawności działania.

16. Instalacja – Należy instalować urządzenie zgodnie z zaleceniami producenta oraz 
lokalnymi przepisami.

17. Połączenia, zmiany lub modyfikacje – Należy stosować tylko połączenia / akcesoria 
zalecane przez producenta. Wszelkie zmiany lub modyfikacje urządzenia niezatwierdzone 
przez firmę Bosch mogą pozbawić użytkownika uprawnień wynikających z gwarancji lub – 
w przypadku umowy licencyjnej – uprawnienia do używania produktu.
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1.2 Ostrzeżenia

1.3 Ważne uwagi
Uwagi dotyczące instalacji – Nie umieszczać urządzenia na niestabilnych podstawach, 
trójnogach, wspornikach lub mocowaniach. Urządzenie może spaść, powodując poważne 
obrażenia osób oraz nieodwracalne uszkodzenie urządzenia. Należy używać tylko wózków, 
podstaw, trójnogów, wsporników lub mocowań zalecanych przez producenta. Zestaw 
urządzeń instalowanych na wózku należy transportować ostrożnie, ponieważ jego 
przewrócenie może spowodować obrażenia. Nagłe zatrzymania, nadmierna siła i nierówne 
powierzchnie mogą spowodować przewrócenie się wózka z urządzeniem. Podczas montażu 
urządzenia należy ściśle przestrzegać instrukcji producenta.
Odłącznik zasilania wszystkich biegunów – W instalacji elektrycznej budynku należy 
zastosować odłącznik rozłączający wszystkie bieguny zasilania, z co najmniej 3-milimetrową 
separacją styków. W razie konieczności otwarcia obudowy do celów serwisowych lub innych 
należy odłączyć zasilanie od urządzenia przede wszystkim za pomocą takiego odłącznika.
Uziemienie kamery – W przypadku montażu kamery w środowiskach potencjalnie wilgotnych 
należy uziemić system, wykorzystując przewód uziemiający złącza zasilacza (patrz rozdz. 
Podłączanie zasilania zewnętrznego).
Obiektyw kamery – Zestaw kamera / obiektyw w obudowie do zastosowań zewnętrznych 
musi spełniać wymagania i być przetestowany zgodnie z normami UL / IEC 60950. Wszystkie 
linie wyjściowe i sygnałowe wyprowadzane z urządzenia muszą być zgodne z przepisami dot. 
niskonapięciowych źródeł zasilania z ograniczeniem prądowym. Ze względów bezpieczeństwa 
stawianych przez wymagania środowiskowe zestawu kamera / obiektyw, temperatura pracy 
musi mieścić się w zakresie od -10 do +50°C.
Sygnał wizyjny – Jeśli długość kabla wizyjnego z kamery przekracza 43 m, zabezpieczyć kabel 
za pomocą ochronnika przeciwprzepięciowego, zgodnie z normą NEC 800 (CEC Section 60).

NIEBEZPIECZENSTWO! 
Ten symbol oznacza sytuację bezpośredniego zagrożenia, np. wysokie napięcie wewnątrz 
obudowy produktu. Doprowadzenie do takiej sytuacji może grozić porażeniem prądem 
elektrycznym, poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.

OSTRZEZENIE! 
Oznacza sytuację potencjalnie niebezpieczną. Doprowadzenie do takiej sytuacji może grozić 
poważnymi obrażeniami ciała, a nawet śmiercią.

UWAGA! Średnie zagrożenie
Oznacza sytuację potencjalnie niebezpieczną. Doprowadzenie do takiej sytuacji może grozić 
niewielkimi lub średnimi obrażeniami ciała. Zwraca uwagę użytkownika na istotne instrukcje 
dołączone do urządzenia.

UWAGA! 
Oznacza sytuację potencjalnie niebezpieczną. Doprowadzenie do takiej sytuacji może grozić 
szkodami materialnymi lub uszkodzeniem urządzenia.

UWAGA! 
Ten symbol oznacza informacje lub zasady związane bezpośrednio lub pośrednio z 
bezpieczeństwem personelu bądź ochroną mienia.
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Uziemienie kabla koncentrycznego:
– Jeśli do urządzenia dołączony jest zewnętrzny system kablowy, należy go uziemić.
– Sprzęt do zastosowań zewnętrznych powinien być dołączany do wejść urządzenia po 

podłączeniu wtyczki uziemiającej tego urządzenia do uziemionego gniazda lub po 
połączeniu zacisku uziemienia z uziomem.

– Złącza wejściowe urządzenia muszą być odłączone od sprzętu do zastosowań 
zewnętrznych przed odłączeniem wtyczki uziemiającej lub zacisku uziemienia.

– W przypadku każdego rodzaju sprzętu do zastosowań zewnętrznych dołączonego do 
urządzenia należy przestrzegać zaleceń dotyczących bezpieczeństwa, np. odnośnie 
uziemienia.

Tylko modele sprzedawane w Stanach Zjednoczonych: w punkcie 810 przepisów NEC (ANSI/
NFPA nr 70) znajdują się informacje na temat prawidłowego uziemienia mocowania i 
konstrukcji nośnej, uziemienia kabla koncentrycznego do odgromnika, przekrojów przewodów 
uziemiających, umiejscowienia odgromnika, dołączenia do uziomów i wymagań stawianych 
uziomom.

Produkt firmy Bosch jest zaprojektowany i wytwarzany z materiałów o wysokiej jakości i 
elementów, które mogą być przetworzone i ponownie wykorzystane. Symbol ten oznacza, że 
wyrzucanie urządzeń elektrycznych i elektronicznych wycofanych z eksploatacji wraz z 
odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych jest zabronione. Miejsca zbiórki zużytych 
urządzeń elektrycznych i elektronicznych są zwykle wyznaczone przez lokalne władze. Zgodnie 
z Dyrektywą Europejską 2002/96/WE urządzenia takie powinny być utylizowane w 
odpowiednich zakładach przetwórczych.
Ochrona środowiska – Firma Bosch przywiązuje szczególną wagę do kwestii ochrony 
środowiska. Urządzenie zostało zaprojektowane tak, aby w możliwie jak największym stopniu 
było przyjazne dla środowiska.
Urządzenie jest wrażliwe na ładunki elektrostatyczne – Należy przestrzegać odpowiednich 
zaleceń dla urządzeń CMOS / MOSFET w celu zapobieżenia wyładowaniom elektrostatycznym.
UWAGA: Podczas kontaktu z płytkami drukowanymi znajdującymi się wewnątrz urządzenia 
należy zakładać paski uziemiające na nadgarstki oraz przestrzegać zasad bezpieczeństwa w 
tym zakresie.
Bezpieczniki – W celu zabezpieczenia urządzenia odgałęzienie obwodu musi być 
zabezpieczone bezpiecznikiem o maks. wartości 16 A. Zabezpieczenie musi być zgodne z 
normą NEC800 (CEC Section 60).
Uziemienie i polaryzacja – Urządzenie może być wyposażone w polaryzowaną wtyczkę 
przewodu zasilania napięciem przemiennym (wtyczkę z jednym bolcem szerszym niż drugi). 
To zabezpieczenie sprawia, że wtyczkę można włożyć do gniazda zasilania tylko w jeden 
sposób. Jeśli wtyczki nie można włożyć do gniazda, należy poprosić elektryka o wymianę 
przestarzałego gniazda. Polaryzacja wtyczki jest zabezpieczeniem, które należy stosować.
Urządzenie może być wyposażone w 3-żyłową wtyczkę z obwodem ochronnym (wtyczkę z 
trzecim stykiem służącym jako uziemienie). To zabezpieczenie umożliwia włożenie wtyczki 
wyłącznie do gniazda z uziemieniem. Jeśli wtyczki nie można włożyć do gniazda, należy zlecić 
elektrykowi wymianę przestarzałego gniazda. Uziemienie wtyczki jest zabezpieczeniem, które 
należy stosować.

UWAGA! 
Urządzenie jest przeznaczone do użytku wyłącznie w miejscach publicznych.
Prawo Stanów Zjednoczonych wyraźnie zabrania potajemnego nagrywania komunikacji 
odbywającej się drogą werbalną.
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Przenoszenie – Przed przeniesieniem urządzenia odłączyć je od zasilania. Urządzenie należy 
przenosić z zachowaniem należytej ostrożności. Nadmierna siła lub wstrząs może 
spowodować uszkodzenie urządzenia.
Kable sygnałowe w zastosowaniach zewnętrznych – Instalacja kabli sygnałowych w 
zastosowaniach zewnętrznych musi spełniać normy NEC725 i NEC800 (CEC Rule 16-224 i CEC 
Section 60) w zakresie odstępu izolacyjnego od kabli zasilających i przewodów odgromowych 
oraz ochrony przeciwprzepięciowej.
Urządzenia dołączone na stałe – W instalacji elektrycznej budynku musi być zamontowany 
łatwo dostępny odłącznik.
Urządzenia odłączane – Gniazda zasilające instalować w pobliżu urządzeń tak, aby były one 
łatwo dostępne.
Odłączanie od zasilania – Urządzenie jest zasilane od chwili podłączenia kabla zasilającego 
do źródła zasilania. Odłączenie kabla zasilającego jest podstawowym sposobem odłączania 
zasilania we wszystkich urządzeniach.
Linie elektroenergetyczne – Nie należy instalować urządzenia w pobliżu napowietrznych linii 
energetycznych czy oświetleniowych, ani w miejscach, w których mogłoby się z nimi stykać.
Zanik sygnału wizyjnego – Zanik sygnału wizyjnego jest nieodłącznym zjawiskiem przy 
cyfrowym zapisie obrazu. W związku z tym firma Bosch Security Systems nie ponosi 
odpowiedzialności za szkody spowodowane brakiem określonych danych wizyjnych. Aby 
ograniczyć do minimum ryzyko utraty danych cyfrowych, firma Bosch Security Systems zaleca 
stosowanie kilku systemów zapisu, jak również tworzenie kopii zapasowych całości danych 
analogowych i cyfrowych.

Zgodność z wymaganiami FCC i ICES
(dotyczy modeli przeznaczonych na rynek Stanów Zjednoczonych i Kanady)
Urządzenie zostało przetestowane i spełnia wymagania klasy B urządzeń cyfrowych, zgodnie z 
częścią 15 przepisów FCC. Przepisy te mają na celu świadomą ochronę przed niebezpiecznym 
oddziaływaniem przy instalacjach w mieszkaniach. Urządzenie wytwarza, wykorzystuje i może 
emitować energię o częstotliwości fal radiowych i w przypadku instalacji lub użytkowania 
niezgodnego z instrukcjami może powodować zakłócenia w łączności radiowej. Nie ma 
gwarancji, że zakłócenia takie nie wystąpią w określonych przypadkach. Jeśli urządzenie 
wpływa niekorzystnie na odbiór radiowy lub telewizyjny, co można sprawdzić wyłączając i 
włączając urządzenie, zaleca się skorygowanie zakłóceń przez użytkownika w jeden z 
następujących sposobów:
– Zmiana pozycji lub lokalizacji anteny odbiorczej
– Zwiększenie odległości pomiędzy urządzeniami a odbiornikiem
– Dołączenie urządzenia do gniazda innego niż to, do którego dołączony jest odbiornik
– Zastosowanie się do zaleceń otrzymanych w punkcie sprzedaży lub od doświadczonego 

technika radiowego lub telewizyjnego
Nie wolno wprowadzać jakichkolwiek zmian lub przeróbek bez zgody strony odpowiedzialnej 
za zapewnienie kompatybilności elektromagnetycznej. Wszelkie tego typu zmiany lub 
modyfikacje mogą spowodować utratę przez użytkownika prawa do eksploatacji urządzenia. 
W razie potrzeby użytkownik powinien zasięgnąć porady u sprzedawcy lub doświadczonego 
technika radiowo-telewizyjnego.
Pomocna może okazać się również następująca broszura wydana przez Federalną Komisję ds. 
Łączności (FCC): How to Identify and Resolve Radio-TV Interference Problems (Sposoby 

UWAGA! 
Produkt jest urządzeniem klasy B. W środowisku mieszkalnym urządzenie może powodować 
zakłócenia radiowe. W wypadku ich wystąpienia użytkownik może zostać zobowiązany do 
podjęcia określonych działań zapobiegawczych.
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ustalania przyczyn i eliminowania zakłóceń radiowych i telewizyjnych). Broszura jest dostępna 
w wydawnictwie U.S. Government Printing Office, Washington, DC 20402, nr kat.004-000-
00345-4.

INFORMATIONS FCC ET ICES
(modèles utilisés aux États-Unis et au Canada uniquement)
Suite à différents tests, cet appareil s'est révélé conforme aux exigences imposées aux 
appareils numériques de classe B, en vertu de la section 15 du règlement de la Commission 
fédérale des communications des États-Unis (FCC), et en vertu de la norme ICES-003 d'Industrie 
Canada. Ces exigences visent à fournir une protection raisonnable contre les interférences 
nuisibles lorsque l'appareil est utilisé dans le cadre d'une installation résidentielle. Cet 
appareil génère, utilise et émet de l'énergie de radiofréquences et peut, en cas d'installation 
ou d'utilisation non conforme aux instructions, engendrer des interférences nuisibles au 
niveau des radiocommunications. Toutefois, rien ne garantit l'absence d'interférences dans 
une installation particulière. Il est possible de déterminer la production d'interférences en 
mettant l'appareil successivement hors et sous tension, tout en contrôlant la réception radio 
ou télévision. L'utilisateur peut parvenir à éliminer les interférences éventuelles en prenant 
une ou plusieurs des mesures suivantes:
– Modifier l'orientation ou l'emplacement de l'antenne réceptrice;
– Éloigner l'appareil du récepteur;
– Brancher l'appareil sur une prise située sur un circuit différent de celui du récepteur;
– Consulter le revendeur ou un technicien qualifié en radio/télévision pour obtenir de 

l'aide.
Toute modification apportée au produit, non expressément approuvée par la partie 
responsable de l'appareil, est strictement interdite. Une telle modification est susceptible 
d'entraîner la révocation du droit d'utilisation de l'appareil.
La brochure suivante, publiée par la Commission fédérale des communications (FCC), peut 
s'avérer utile: How to Identify and Resolve Radio-TV Interference Problems (Comment identifier et 
résoudre les problèmes d’interférences de radio et de télévision). Cette brochure est disponible 
auprès du U.S. Government Printing Office, Washington, DC 20402, États-Unis, sous la 
référence n° 004-000-00345-4.

Oświadczenie
Organizacja Underwriter Laboratories Inc. („UL”) nie przetestowała parametrów, 
niezawodności lub sposobów emisji sygnałów w niniejszym urządzeniu. Organizacja UL 
przetestowała tylko aspekty związane z ryzykiem pożaru, porażenia i / lub zagrożenia związane 
z niebezpieczeństwem wypadku, zgodnie z normą UL Standard(s) for Safety for Closed Circuit 
Television Equipment, UL 2044. Certyfikat UL nie obejmuje parametrów, niezawodności lub 
sposobów emisji sygnałów w niniejszym urządzeniu.
ORGANIZACJA UL NIE WYDAJE ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ, GWARANCJI ANI CERTYFIKATÓW 
ODNOŚNIE PARAMETRÓW, NIEZAWODNOŚCI LUB SPOSOBÓW EMISJI SYGNAŁÓW W 
NINIEJSZYM URZĄDZENIU.
Oświadczenie
Organizacja Underwriter Laboratories Inc. („UL”) nie przetestowała parametrów, 
niezawodności lub sposobów emisji sygnałów w niniejszym urządzeniu. Organizacja UL 
przetestowała tylko aspekty związane z ryzykiem pożaru, porażenia i / lub zagrożenia związane 
z niebezpieczeństwem wypadku zgodnie z normą UL Standard(s) for Safety for Information 
Technology Equipment, UL 60950-1.. Certyfikat UL nie obejmuje parametrów, niezawodności 
lub sposobów emisji sygnałów w niniejszym urządzeniu.
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ORGANIZACJA UL NIE WYDAJE ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ, GWARANCJI ANI CERTYFIKATÓW 
ODNOŚNIE PARAMETRÓW, NIEZAWODNOŚCI LUB SPOSOBÓW EMISJI SYGNAŁÓW W 
NINIEJSZYM URZĄDZENIU.
Prawa autorskie
Niniejsza instrukcja obsługi stanowi własność intelektualną firmy Bosch Security Systems, Inc. 
i jest chroniona prawem autorskim.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Znaki towarowe
Wszystkie nazwy urządzeń i oprogramowania użyte w niniejszym dokumencie powinny być 
traktowane jako zastrzeżone znaki towarowe.

UWAGA! 
Niniejsza instrukcja została przygotowana zgodnie z najlepszą wiedzą, a informacje tu zawarte 
zostały szczegółowo sprawdzone. W chwili oddania do druku tekst instrukcji był kompletny i 
poprawny. Ze względu na ciągłe doskonalenie produktu zawartość niniejszego dokumentu 
może ulec zmianie bez powiadomienia.  Bosch Security Systems nie ponosi odpowiedzialności 
za uszkodzenia wynikłe bezpośrednio lub pośrednio z błędów lub rozbieżności pomiędzy 
dokumentem a opisywanym produktem.
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1.4 Obsługa klienta i serwis
Jeśli urządzenie wymaga naprawy, należy skontaktować się z najbliższym autoryzowanym 
punktem serwisowym firmy Bosch Security Systems w celu uzyskania wskazówek dotyczących 
dostawy urządzenia.
Centra serwisowe
USA
Centrum napraw
Telefon: 800-566-2283
Faks: 800-366-1329
E-mail: repair@us.bosch.com
Biuro obsługi klienta
Telefon: 888-289-0096
Faks: 585-223-9180
E-mail: security.sales@us.bosch.com
Pomoc techniczna
Telefon: 800-326-1450
Faks: 585-223-3508 lub 717-735-6560 
E-mail: technical.support@us.bosch.com
Kanada
Telefon: 514-738-2434 
Faks: 514-738-8480 
Europa, Bliski Wschód, Afryka
Centrum napraw
Telefon: 31 (0) 76-5721500
Faks: 31 (0) 76-5721413
E-mail: RMADesk.STService@nl.bosch.com
Azja
Centrum napraw
Telefon: 65 63522776
Faks: 65 63521776
E-mail: rmahelpdesk@sg.bosch.com
Biuro obsługi klienta
Telefon: 86 (0) 756 7633117 lub 
86 (0) 756 7633121
Faks: 86 (0) 756 7631710
E-mail: customer.service@cn.bosch.com
Informacje na temat gwarancji i inne
Dodatkowe informacje lub informacje na temat gwarancji można uzyskać u przedstawiciela 
firmy Bosch Security Systems lub na stronie internetowej pod adresem: 
www.boschsecurity.pl. 
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2 Zdjęcia kamery

Illustracja 2.1 Kamera serii MIC 500 – na ramieniu z pozycją ukośną

Nr Opis

1 Pozycja ukośna, widok z przodu

2 Wycieraczka 

3 Pozycja pionowa, widok z przodu

4 Pozycja pionowa, widok z boku

5 Pozycja ukośna, widok z boku

6 Podstawa
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3 Rozpakowanie
Urządzenie należy rozpakowywać i obsługiwać z należytą ostrożnością. Jeśli jakikolwiek 
element zestawu wygląda na uszkodzony podczas transportu, należy niezwłocznie 
powiadomić o tym firmę spedycyjną.
Sprawdzić, czy w opakowaniu znajdują się elementy wymienione na poniższej liście. W 
przypadku braku jakiegokolwiek elementu należy powiadomić pracownika działu handlowego 
lub działu obsługi klienta firmy Bosch Security Systems. 
Opakowanie fabryczne jest najlepszym zabezpieczeniem urządzenia na czas transportu i musi 
być używane w przypadku odsyłania urządzenia do serwisu. Opakowanie warto zachować na 
przyszłość.

3.1 Lista elementów
Opakowanie z kamerą serii MIC 500 powinno zawierać następujące elementy: 

3.2 Dodatkowe niezbędne narzędzia
Poniższa lista zawiera spis wymaganych dodatkowych narzędzi:

UWAGA! 
Nie stawiać pionowo kamery serii MIC 500 z ramieniem w pozycji ukośnej (45°), ponieważ nie 
jest stabilna przed prawidłowym zamontowaniem.

Ilość Element

1 Kamera serii MIC 500 

1 Płyta CD umożliwiająca instalację i konfigurację (zawierająca instrukcje i zestawy 
protokołów)

1 Instrukcja szybkiej instalacji

1 Konwerter sygnału MIC-USB485CVTR (umożliwiający podłączenie kamery serii 
MIC 500 do komputera)

Ilość Element

1 Klucz 13 mm do zamocowania stopy PCD kamery serii MIC 500, śruby mocujące

1 Wkrętak 3 mm do bloków zacisków w zasilaczu

1 Wkrętak 8 mm do wkrętów mocujących obudowy zasilacza serii MIC

1 Wkrętak krzyżakowy nr 2 do regulacji osłony przeciwdeszczowej kamery serii 
MIC 500, jeśli jest wymagana
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4 Opis 
Urządzenie serii MIC 500 jest w pełni funkcjonalną, wysokiej jakości kamerą CCTV z 
możliwością obracania, pochylania i przybliżania (PTZ), która została zaprojektowana jako 
solidne, wysokiej klasy i bogate w funkcje rozwiązanie CCTV odpowiednie do większości 
zastosowań w systemach zabezpieczeń. 
Kamera serii MIC 500 posiada solidną obudowę z odlewu aluminiowego zapewniającą ochronę 
przed warunkami zewnętrznymi klasy IP68, która przy niewielkiej masie charakteryzuje się 
wysoką odpornością i trwałością. Zastosowane bezszczotkowe silniki umożliwiają precyzyjne i 
ciche sterowanie kamerą. Rozbudowane oprogramowanie układowe umożliwia instalatorowi 
szybką konfigurację nowej kamery serii MIC 500 do pracy, a operatorowi systemu CCTV łatwą 
zmianę zaprogramowanych położeń, tras, alarmów (jeśli są dostępne), masek stref 
prywatności (jeśli są dostępne) oraz kontrolę nad niemal wszystkimi funkcjami kamery 
bezpośrednio ze sterowni systemu CCTV, niezależnie od tego jaki system jest 
wykorzystywany. Dodatkowo, kamerę można również skonfigurować z poziomu komputera za 
pomocą uniwersalnego oprogramowania do konfiguracji kamer serii MIC (Cam-set) i 
konwertera MIC-USB485CVTR, dołączonych do kamery serii MIC 500.
W dalszej części dokumentacji uniwersalne oprogramowanie do konfiguracji kamer serii MIC 
firmy Bosch Security Systems jest określane również jako oprogramowanie Cam-set.
Szczegółowe informacje dotyczące podłączania konwertera MIC-USB485CVTR do kamery serii 
MIC 500 zamieszczono w instrukcji instalacji konwertera MIC-USB485CVTR i uniwersalnego 
oprogramowania do konfiguracji kamer serii MIC oraz pliku pomocy oprogramowania Cam-set.

4.1 Charakterystyka
Kamera serii MIC 500 posiada następujące cechy użytkowe:
– Bezszczotkowe silniki zapewniające niemal bezgłośną pracę
– Obsługa wielu protokołów
– Menu ekranowe umożliwiające konfigurację i obsługę
– Nowy mechanizm ustawiania kamery w pozycji ukośnej „twist-lock” ułatwiający czynności 

regulacyjne w terenie
– Najnowocześniejsza w branży funkcja programowalnego modułu kamery 
– Szeroka gama opcji montażu dostosowanych do różnych zastosowań 
– Płaski wizjer
– Odwracalna osłona przeciwdeszczowa

4.2 Zasilanie
Zaleca się stosowanie 2-żyłowego kabla zasilającego o przekroju 14–18, zależnie od długości 
(kable MIC-2MS, MIC-10MS, MIC-20MS, MIC-25MS). 
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4.3 Sygnał wizyjny
Kabel koncentryczny sygnału wizyjnego powinien posiadać ekran z oplotu miedzianego o 
pokryciu 95% oraz standardową miedzianą żyłę środkową. Zaleca się stosowanie kabli RG-59, 
RG-6/U lub RG-11U. 

Typ kabla Maksymalna długość

RG-59/U 300 m

RG-6/U 450 m

RG-11/U 600 m

Wymiary Średnica zewnętrzna 4,6 - 7,9 mm

Ekran Oplot miedziany: 95%

Żyła środkowa Standardowa miedziana

Złącze zaciskowe BNC
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5 Montaż
Montaż powinien być przeprowadzany przez wykwalifikowany personel serwisowy zgodnie z 
zasadami kodeksu NEC oraz zgodnie z lokalnymi przepisami. 
Kamery serii MIC 500 zaprojektowano z myślą o łatwej instalacji na wielu standardowych 
elementach montażowych. Najczęściej stosowanym typem elementu montażowego jest 
przeznaczony do systemów CCTV maszt do kamer, w przypadku którego kamera serii MIC 500 
jest zamocowana bezpośrednio na szczycie za pomocą standardowych 4-calowych uchwytów 
(101,6 mm). Ten typ masztu do kamer stanowi solidną platformę montażową, która 
minimalizuje ruch kamery i zazwyczaj posiada u podstawy dużą szafkę umożliwiającą 
zamocowanie wyposażenia pomocniczego, takiego jak zasilacze.
Kamery serii MIC 500 można również mocować na słupach oświetleniowych, korzystając ze 
wspornika do montażu na maszcie (MIC-PMB); jednak użytkownicy systemu powinni 
pamiętać, że słupy oświetleniowe często są podatne na drgania i nie nadają się do 
wykorzystania w przypadku wszystkich warunków atmosferycznych i wszystkich zastosowań. 
Dostępne są następujące wsporniki montażowe:

Do montażu bezpośrednio na budynku dostępne są wsporniki umożliwiające wszystkie 
typowe rodzaje instalacji, takie jak pionowe (90°), ukośne (45°) lub odwrócone. 

Illustracja 5.1 Typowa konfiguracja montażu kamery serii MIC 500 na maszcie (MIC-PMB z MIC-SCA oraz 
MIC-WMB)

Element Opis

MIC-SPA Rozpórka ścienna

MIC-PMB Wspornik do montażu na maszcie

MIC-CMB Wspornik do montażu narożnego

MIC-WMB Wspornik do montażu na ścianie

MIC-SCA Adapter płytkiego przepustu kablowego

MIC-DCA Adapter głębokiego przepustu kablowego
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Illustracja 5.2 Typowa konfiguracja montażu kamery serii MIC 500 na ścianie (MIC-SPA, MIC-SCA oraz MIC-

WMB)

Illustracja 5.3 Typowa konfiguracja montażu kamery serii MIC 500 na narożniku ściany (MIC-CMB, MIC-SCA 
oraz MIC-WMB)

5.1 Regulacja kamery serii MIC 500
Ustawienie kamery serii MIC 500 można regulować od położenia pionowego (90°) do 
ukośnego (45°). 

Illustracja 5.4 Wkręty blokujące obracanie obudowy
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W celu wyregulowania ustawienia kamery serii MIC 500 należy wykonać następujące 
czynności:
1. Prawidłowo zamocować podstawę kamery za pomocą 4-calowych śrub stopy PCD. 
2. Zlokalizować i odkręcić dwa (2) wkręty blokujące obracanie obudowy. Po poluzowaniu 

wkrętów unieść je i kontynuować obracanie, aż do zablokowania w położeniu otwartym. 
Uważać, aby nie uszkodzić powłoki lakierniczej kamery. 

Illustracja 5.5 Wkręty zabezpieczające

3. Chwycić dolną część obudowy kamery poniżej złącza obrotowego, a następnie ostrożnie 
obrócić górną część obudowy kamery o 180° zgodnie z ruchem wskazówek zegara, co 
spowoduje ustawienie górnej części w położeniu ukośnym pod kątem 45°, i upewnić się, 
że otwory na wkręty blokujące są prawidłowo wyrównane. 

4. Ostrożnie dokręcić znajdujące się w zestawie wkręty blokujące obracanie obudowy (MIC-
DCA, MIC-SCA, MIC-WMB). Uważać, aby nie uszkodzić powłoki lakierniczej kamery. 

5. Kamera serii MIC 500 jest gotowa do zainstalowania i skonfigurowania. 

UWAGA! 
Nie wolno wykręcać małych wkrętów zabezpieczających. Jakakolwiek próba odkręcenia tych 
wkrętów spowoduje unieważnienie gwarancji i potencjalnie może być przyczyną poważnego 
uszkodzenia kamery.
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5.2 Dostosowanie osłony przeciwdeszczowej do pracy w położeniu 
odwróconym
Urządzenie w położeniu pionowym można zamontować zwrócone w obie strony – z kulą 
kamery w górze lub w dole. W położeniu odwróconym kamera powinna być mieć osłonę 
przeciwdeszczową zamocowaną odwrotnie w taki sposób, aby zapewniała odpowiednią 
ochronę wizjera. W celu odwrócenia osłony przeciwdeszczowej należy wykonać następujące 
czynności: 
– Odkręcić 4 wkręty M3 x 6 mocujące osłonę przeciwdeszczową do przedniej części 

kamery, odwrócić osłonę, a następnie ponownie zamocować ją do kamery i zainstalować 
kamerę. 

Illustracja 5.6 Odkręcić wkręty

Illustracja 5.7 Odwrócić osłonę przeciwdeszczową

UWAGA! 
Instalacji powinien dokonywać wykwalifikowany personel serwisowy zgodnie z zasadami 
kodeksu NEC oraz zgodnie z lokalnymi przepisami. W celu zabezpieczenia kamery serii MIC 
500 przed uszkodzeniem w wyniku upuszczenia podczas montażu należy pamiętać o użyciu 
mocnego łańcucha zabezpieczającego.
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Illustracja 5.8 Odwrócona osłona przeciwdeszczowa

– Korzystając z menu ekranowego (MIC Setups (Ustawienia kamery MIC), Config 
(Konfiguracja)), skonfigurować kamerę do pracy w położeniu odwróconym (opcja 
INVERTED), co automatycznie ustawi opcje sterowania i sygnału wizyjnego odpowiednio 
do takiego położenia kamery. Kamerę można skonfigurować do pracy w położeniu 
odwróconym za pomocą oprogramowania Cam-set.

Szczegółowe informacje dotyczące konfiguracji i dostosowywania opcji sterowania do pracy 
odwróconej zamieszczono w instrukcji oprogramowania Cam-set i pliku pomocy.

5.3 Montaż kamery serii MIC 500
W celu zamontowania kamery serii MIC 500 należy wykonać następujące czynności:
1. Wyznaczyć bezpieczne miejsce na element montażowy (dostępny osobno). 
2. Upewnić się, że powierzchnia montażowa jest w stanie podtrzymywać łączną masę 

kamery i elementu montażowego przy przewidywanych drganiach, temperaturze i 
warunkach obciążeniowych.

3. Ostrożnie unieść kamerę w miejsce montażu i połączyć żeńskie złącze 12-stykowe z 
męskim wtykiem w podstawie kamery, a po wciśnięciu nakręcić tuleję złącza przewodu 
na wtyk, aż do uzyskania prawidłowego połączenia (około cztery (4) obroty od 
uchwycenia gwintu).

4. Uziemić kamerę za pomocą jednej ze śrub mocujących dołączonych do zestawu. Kamerę 
należy uziemić wyłącznie w jednym punkcie, aby nie występowały pętle uziemienia i paski 
tętnienia sygnału wizyjnego. 

5. Do zamocowania 4-calowej podstawy PCD do wspornika montażowego należy używać 
nakrętek M8 x 20 mm, śrub i podkładek ze stali nierdzewnej. W celu zabezpieczenia 
połączenia pomiędzy 4-calową podstawą PCD a powierzchnią montażową przed wilgocią 
można użyć dodatkowej uszczelki Nebar lub odpowiedniego silikonowego środka 
uszczelniającego. Upewnić się, że wszystkie śruby są odpowiednio dokręcone. 
Zabezpieczyć wszystkie przewody i przepusty.

OSTRZEZENIE! Jeśli kamera jest zamontowana z kulą zwróconą w dół, jest niezwykle ważne, 
aby złącze i podstawa kamery były całkowicie zabezpieczone przed przenikaniem wilgoci i 
wody. Przeniknięcie nawet nieznacznej ilości wody do złącza może spowodować korozję 
styków, która prowadzi do niestabilnej pracy kamery.
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Illustracja 5.9  Położenia montażowe kamery serii MIC 500: odwrócone, pionowe i ukośne 

5.4 Uziemienie kamery serii MIC 500
Kamera i obudowa są odizolowane elektrycznie, jednak ze względów bezpieczeństwa zaleca 
się uziemienie obudowy. Uziemienie zabezpieczające powinno być podłączone do zewnętrznej 
części kamery, np. do jednej ze śrub mocujących. Kamera powinna zostać uziemiona, aby nie 
występowały pętle uziemienia i zniekształcenia sygnału wizyjnego powodowane zakłóceniami 
elektrycznymi. Jeżeli układ jest miedziany na całej długości, a obraz z kamery jest przesyłany 
do sterowni miedzianym kablem koncentrycznym, kamera powinna być uziemiona w punkcie 
wyjścia sygnału wizyjnego w sterowni. Jeśli sygnał wizyjny jest przesyłany do sterowni 
poprzez jakikolwiek nieelektryczny nośnik, np. światłowód, fale radiowe lub łącze 
mikrofalowe, kamera powinna być uziemiona przy nadajniku w zasilaczu. Jeżeli nie można 
uniknąć podwójnego uziemienia, transformator izolujący sygnału wizyjnego powinien być 
zamontowany pomiędzy dwoma (2) złączami uziemienia.

5.5 Ochrona przed wyładowaniami atmosferycznymi
Jeżeli kamera jest umiejscowiona w bardzo odsłoniętym obszarze, w którym mogą 
występować uderzenia pioruna, zaleca się zainstalowanie przewodu odgromowego w 
promieniu 0,5 m od kamery i co najmniej 1,5 m wyżej od kamery. 
Konstrukcja obudowy jest zdolna wytrzymać wtórne uderzenia pioruna. Jeżeli jest 
zastosowane prawidłowe zabezpieczenie przed wyładowaniami atmosferycznymi, nie powinny 
występować żadne uszkodzenia wewnętrznych układów elektronicznych i całej kamery w 
wyniku uderzeń piorunów. Dodatkowo, zabezpieczenie przed uszkodzeniami w wyniku 
wtórnych uderzeń pioruna stanowi połączenie uziemiające z obudową kamery. 

OSTRZEZENIE! Aby zapobiec przenikaniu wody przez gwinty złączy kabla sygnału 
całkowitego, podczas ostatniej fazy montażu należy uszczelnić gwint 
25-milimetrowy za pomocą taśmy politetrafluoroetylenowej – PTFE (dostępna osobno). 
Alternatywnie przed ostatecznym dokręceniem należy nałożyć na gwint odpowiednią ilość 
odpowiedniego środka uszczelniającego.
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5.6 Złącza elektryczne kamery
Wszystkie połączenia z kamerą są realizowane poprzez złącza zacisku śrubowego w obrębie 
zasilania MIC. Specjalny kabel sygnału całkowitego do użytkowania wraz z kamerą jest 
dostępny w długościach 2 m, 10 m, 20 m oraz 25 m (wymagany, dostępny osobno); kable te 
są fabrycznie wyposażone w żeńskie złącze 12-stykowe umożliwiające połączenie ich z 
męskim złączem zainstalowanym w podstawie kamery. 

Illustracja 5.10 Widok kabla sygnału całkowitego podłączonego do kamery serii MIC 500

Instrukcja instalacji zasilacza serii MIC znajdująca się na instalacyjnej płycie CD zawiera 
kompletny zbiór szczegółowych informacji dotyczących instalacji zasilacza serii MIC oraz 
podłączania zasilacza do kamery serii MIC 500.
Na drugim końcu kabel sygnału całkowitego nie posiada styku (wolnych żył) umożliwiającego 
podłączenie do zasilania. W przypadku tych kabli zastosowano następujący standardowy kod 
kolorowy:

Illustracja 5.11 Szczegółowy widok połączeń kabla sygnału całkowitego
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Styk kabla 
kamery

Nazwa sygnału Opis Kolor żyły w 
kablu

1 Silnik spryskiwacza 
Rtn

Połączenie pomocnicze Szary

2 Zabezpieczenie 
antysabotażowe Rtn

Połączenie pomocnicze Brązowy

3 Silnik spryskiwacza Sygnał uruchamiający 
spryskiwacza

Pomarańczowy

4 Zabezpieczenie 
antysabotażowe

Komunikacja alarmowa Czarny

5 Zwrotny sygnał 
wizyjny

Uziemienie sygnału wizyjnego Ekran kabla 
koncentrycznego

6 Wyjście wizyjne Wyjście sygnału wizyjnego do 
sterowni

Żyła kabla 
koncentrycznego

7 Pełny dupleks Tx B Wejście/wyjście telemetrii do 
RS-422/485

Fioletowy

8 Pełny dupleks Tx A Wejście/wyjście telemetrii do 
RS-422/485

Niebieski

9 0v Uziemienie Ekran

10 Pełny dupleks Rx A
Półdupleks Tx/Rx A

Wejście/wyjście telemetrii do 
RS-422/485

Żółty

11 Pełny dupleks Rx B
Półdupleks Tx/Rx B

Wejście/wyjście telemetrii do 
RS-422/485

Biały

12 Wejście zasilania 2 Wejście zasilania o niskim 
napięciu

Zielony

13 Wejście zasilania 1 Wejście zasilania o niskim 
napięciu

Czerwony

UWAGA! 
Nie zaleca się stosowania ekranowanego kabla sygnału całkowitego, jeżeli odległość pomiędzy 
kamerą a zasilaczem MIC przekracza 25 m.

OSTRZEZENIE! Przed otwarciem obudowy lub rozpoczęciem pracy w obrębie zasilacza MIC 
zawsze odłączać wszystkie źródła zasilania. Instalacji powinien dokonywać wykwalifikowany 
personel serwisowy zgodnie z zasadami kodeksu NEC oraz zgodnie z lokalnymi przepisami. W 
celu zabezpieczenia kamery serii MIC 500 przed uszkodzeniem w wyniku upuszczenia podczas 
montażu należy pamiętać o użyciu mocnego łańcucha zabezpieczającego.
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6 Poruszanie się po strukturze menu
– Programowanie kamery serii MIC 500 przeprowadza się za pośrednictwem menu 

ekranowego (OSD). Każde menu ekranowe (OSD) stanowi listę parametrów lub 
podmenu, które operator może wybrać. Występują dwie (2) metody umożliwiające 
uzyskanie dostępu do menu głównego:

– W przypadku systemu sterowania pracującego na komputerze PC, wymagającego 
określenia przez użytkownika odpowiednich zaprogramowanych poleceń, należy przejść 
do położenia zaprogramowanego 85.

– Sterowanie ręczne za pomocą kompatybilnego joysticka
Jeżeli system sterowania nie obsługuje zaprogramowanych położeń lub występuje 
ograniczenie położeń do liczby mniejszej niż 85, odchylić urządzenie w górę, aż do 
zatrzymania na mechanicznym zderzaku i przytrzymać joystick jeszcze przez około 10 sekund. 
Menu zostaje wyświetlone automatycznie. Gdy urządzenie nie odbiera żadnych sygnałów 
ręcznego sterowania przez trzy (3) minuty, menu zostaje automatycznie wyłączone, a kamera 
serii MIC 500 powraca do poprzedniego stanu. System ignoruje zmiany ustawień, które nie 
zostały zapisane. 
Pełen dostęp do wszystkich opcji menu można uzyskać przez wprowadzenie hasła „1000” w 
sekcji PASSWORD (Hasło) struktury menu.
Aby uzyskać dostęp do menu głównego za pomocą systemu sterowania, należy wykonać 
następujące czynności:
– Nacisnąć przycisk Shot + 85 + Enter (klawiatura sterująca Bosch). Wyświetlone zostaje 

menu główne. 
Jeżeli kamera jest używana po raz pierwszy lub jest zablokowana, należy:

– Za pomocą joysticka wybrać pozycję ENTER PASSWORD (Wprowadź hasło), a 
następnie wychylić go prawo, aby przejść do podmenu. Zostaje wyświetlone 
wskazanie PASSWORD “0000” (Hasło „0000”).

– Wychylić joystick w prawo – wskazanie „0000” zmienia kolor na zielony, a pierwsza 
cyfra zaczyna migać.

– Wychylać joystick w górę lub w dół, aby odpowiednio zwiększać lub zmniejszać 
wartość. Wychylać joystick w lewo lub w prawo, aby wybierać cyfrę odpowiednio po 
lewej lub prawej stronie. 

– Wprowadzić hasło „1000”, a następnie opuścić menu, wychylając joystick w lewo. 
Automatycznie zostaje wyświetlone wskazanie PASSWORD VALID (Hasło 
prawidłowe). 
Uwaga: Hasła nie można zmienić i zawsze będzie ono mieć wartość „1000”.

– Wskazówki pomocne podczas poruszania się po strukturze menu za pomocą systemu 
sterowania:
– Pozycje menu są wyświetlane w kolorze białym, a aktualnie wybrana pozycja jest 

podświetlana na niebiesko lub zielono. Gdy linia jest podświetlona na niebiesko, 
polecenia przejścia w górę i w dół umożliwiają poruszanie się po menu.

– Gdy linia jest podświetlona na zielono, polecenia przejścia w górę i w dół 
umożliwiają wybieranie ustawień dla danej opcji.

– Za pomocą polecenia przejścia w prawo można przejść do bieżącej pozycji w celu 
wyświetlenia wszystkich dostępnych opcji lub wybrać bieżącą opcję, zmieniając 
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kolor podświetlenia z niebieskiego na zielony, co umożliwia użytkownikowi wybranie 
nowej wartości dla tego ustawienia.

– Polecenie przejścia w lewo umożliwia przejście do poprzedniego poziomu struktury 
menu lub zapisanie nowej wartości ustawienia, które zostało zmodyfikowane.

– W przypadku niektórych pozycji menu występują nieznaczne odstępstwa. Na 
przykład, opcje Set-up Tour (Konfiguruj trasę) i Sony set (Zestaw Sony) w menu 
głównym przed przejściem do ustawień wymagają wybrania liczby. Sekwencja 
czynności jest następująca: wybrać pozycję SETUP TOUR (Konfiguruj trasę), a 
następnie przejść w prawo, wychylać joystick w górę lub w dół w celu wybrania 
numeru trasy, a następnie ponownie wychylić joystick w prawo, aby przejść do 
podmenu trasy. Zawartość pierwszego ekranu jest uzależniona od poziomu praw 
dostępu użytkownika określonego przez instalatora w chronionej hasłem części 
menu. 

– Korzystać z poleceń przejścia w górę lub w dół, aby wybrać odpowiednią pozycję z 
listy, a następnie przejść w prawo w celu wybrania kolejnego poziomu menu. 
Wybranie polecenia przejścia w prawo po wybraniu pozycji EXIT (Wyjście) wyłącza 
menu. 

MAIN MENU (Menu główne) 1/2 MAIN MENU (Menu główne) 2/2
MIC SETUPS (Konfiguracja kamery MIC) SONY SET (Zestaw Sony)
ACTIVATE FEATURE (Uaktywnij funkcję) CAPTIONS (Napisy ekranowe)
PRESET TOUR (Zaprogramowana trasa) PRIVACY (Prywatność)
PATTERN TOUR (Trasa wzorcowa) POT TEST (Test potencjometru)
PRESETS (Położenia zaprogramowane) MIC INFORMATION (Informacje o 

kamerze MIC)
COMMUNICATIONS (Komunikacja) SET USER ACCESS (Ustaw dostęp 

użytkownika)
ADVANCED SETUPS (Konfiguracja 
zaawansowana)

HELP (Pomoc)

ALARMS (Alarmy) EXIT (Wyjście)

Pozycja menu Opis

MIC SETUPS 
(Konfiguracja 
kamery MIC)

Umożliwia dostosowywanie ustawień kamery, takich jak: naprowadzanie, praca wycieraczki, 
OSD, położenie, alarm, przybliżenie oraz testy autodiagnostyczne.

ACTIVATE FEATURE 
(Uaktywnij funkcję)

Umożliwia włączanie zaprogramowanych lub wzorcowych tras po zamknięciu menu lub 
bezpośrednie wywołanie określonego zaprogramowanego położenia SonySet. 

PRESET TOUR 
(Zaprogramowana 
trasa)

Umożliwia uaktywnianie zaprogramowanych położeń kamery w określonej kolejności i 
zatrzymywanie ruchu w każdym położeniu przez ustalony czas oczekiwania. Jednocześnie 
można zaprogramować do czterech (4) niezależnych tras.

PATTERN TOUR 
(Trasa wzorcowa)

Funkcja naśladuje ruchy wykonane przez użytkownika na etapie nagrywania, dzięki czemu 
kamera może podążać dowolną, określoną ścieżką. Jednocześnie można uaktywnić do dwóch 
(2) niezależnych wzorców tras.

PRESETS 
(Położenia 
zaprogramowane)

Umożliwia wybieranie i zapisywanie kombinacji ustawień obrotu, pochylenia i przybliżenia, co 
pozwala na przywołanie ustawionego wcześniej widoku. Jest to tak zwane zaprogramowane 
ujęcie.
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COMMUNICATIONS 
(Komunikacja)

Umożliwia dostęp do ustawień MIC Address (Adres MIC), Protocol (Protokół) oraz Baud Rate 
(Prędkość transmisji). Po dokonaniu zmian ustawienia są uaktywniane po opuszczeniu menu 
i zaakceptowaniu ekranu potwierdzającego. Pole adresu przyjmuje wartości z zakresu od 1 
do 254 – zawartość pola jest wykorzystywana przez wszystkie protokoły.

ADVANCED SETUPS 
(Konfiguracja 
zaawansowana)

Umożliwia dostęp do menu zaawansowanych funkcji. 

ALARMS (Alarmy) Umożliwia dostęp do ustawień alarmów, takich jak: typ wejścia, opcje limitu czasu oraz czas 
oczekiwania.

SONY SET (Zestaw 
Sony)

Umożliwia wybór numeru położenia zaprogramowanego SonySet.

CAPTIONS (Napisy 
ekranowe)

Umożliwia ustawienie domyślnego napisu ekranowego oraz napisów powiązanych z 
określonym położeniem zaprogramowanym kamery lub sektorem, jak również opcji 
powiązanych. Strona główna zawiera ustawienia, które odnoszą się do wszystkich trzech (3) 
trybów napisów ekranowych, takie jak położenie i kolor napisu. Umożliwia również 
określenie, które napisy są aktywne. Położenie pionowe określa linię od 0 do 10 (0 to górna 
krawędź, a 10 to dolna krawędź ekranu). Należy pamiętać, że uaktywnienie napisów 
ekranowych wyłącza ikony ekranowe kamery (przybliżenie cyfrowe itp.).

PRIVACY 
(Prywatność)

Zawiera najczęściej wybierane opcje kontrolujące strefy prywatności. Dalsze możliwości 
konfiguracji zapewnia oprogramowanie Cam-set. 

POT TEST (Test 
potencjometru)

Określa bieżące położenie kamery serii MIC 500, odczyty z silników i napięcie zasilania 
kamery z zasilacza. 

MIC INFORMATION 
(Informacje o 
kamerze MIC)

Zapewnia użytkownikowi szybki podgląd bieżących ustawień i pomiarów z kamery serii MIC 
500. Te strony zawierają rozbudowaną listę danych kamery MIC (adres, numer seryjny, 
prędkość transmisji itp.), listę danych karty sterowania, listę ustawień kamery MIC tylko do 
odczytu (MIC SETUPS oraz ADVANCED SETUPS), listę mapowania zaprogramowanych 
położeń (dla funkcji dodatkowych oraz Sony Set), wartości pomiarów temperatury i 
wilgotności, wartości zegarów statystycznych oraz dzienniki zarejestrowanych błędów 
komunikacji.

SET USER ACCESS 
(Ustaw dostęp 
użytkownika)

Zawiera listę wszystkich pozycji menu głównego, która określa za pomocą prostych opcji Yes 
(Tak) lub No (Nie), czy pozycje są widoczne podczas normalnego użytkowania. Po 
opuszczeniu i ponownym otwarciu tego menu prawa dostępu chronione hasłem są 
wyzerowywane, a użytkownik widzi wyłącznie wybrane pozycje menu. W górnej części strony 
wyświetlanej po pierwszym uruchomieniu przez użytkownika znajdują się 2 opcje: „Set Full 
Access” (Włącz pełen dostęp) oraz „Set No Access” (Włącz całkowity brak dostępu). 
Wybranie określonej opcji za pomocą polecenia przejścia w prawo umożliwia odpowiednio 
odblokowanie lub zablokowanie wszystkich funkcji.

HELP (Pomoc) Zawiera dane kontaktowe.

EXIT (Wyjście) Wyjście z bieżącego menu.

Pozycja menu Opis
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6.1 Menu MIC Setups (Konfiguracja kamery MIC)
Ta sekcja zawiera niektóre z często modyfikowanych ustawień kamery serii MIC 500. 
Wychylenie joysticka w prawo po wybraniu opcji zmienia kolor podświetlenia na zielony i 
umożliwia modyfikację wartości ustawienia. 

MAIN MENU (Menu główne) 1/2 MIC SETUPS 
(Konfiguracja 
kamery MIC)

1/2 MIC SETUPS (Konfiguracja 
kamery MIC)

2/2

MIC SETUPS (Konfiguracja kamery MIC) CONFIG 
(Konfiguracja)

UPRIGHT 
(Pionowo)

DIGITAL ZOOM (Zoom cyfrowy) ON 
(Wł.)

ACTIVATE FEATURE (Uaktywnij funkcję) IR MODE (Tryb 
pracy w 
podczerwieni)

OFF 
(Wył.)

AUTO FLIP (Automatyczne 
obracanie)

OFF 
(Wył.)

PRESET TOUR (Zaprogramowana trasa) AUTO HOME 
(Automatyczne 
położenie 
wyjściowe)

ON (Wł.) SELF DIAGNOSIS 
(Autodiagnostyka)

PATTERN TOUR (Trasa wzorcowa) HOME TO 
(Powracaj do)

PRESET (Położenie 
zaprogramowane)

PRESETS (Położenia zaprogramowane) WASH-WIPE 
(Spryskiwacz i 
wycieraczka)

OFF 
(Wył.)

COMMUNICATIONS (Komunikacja) OSD (Menu 
ekranowe)

OFF 
(Wył.)

ADVANCED SETUPS (Konfiguracja 
zaawansowana)

POS DISPLAY 
(Wskazanie 
położenia)

OFF 
(Wył.)

ALARMS (Alarmy) AUTO ALARM 
(Alarm 
automatyczny)

OFF 
(Wył.)

Pozycja menu Opis

CONFIG 
(Konfiguracja)

Opcja dostępna wyłącznie w określonym menu, patrz Punkt 6.1.1 Config Mode (Tryb 
konfiguracji), Strona 31.

IR MODE (Tryb 
pracy w 
podczerwieni)

Opcja dostępna wyłącznie w określonym menu, patrz Punkt 6.1.2 IR Mode (Tryb pracy w 
podczerwieni), Strona 31.

AUTO HOME 
(Automatyczne 
położenie 
wyjściowe)

Umożliwia unieruchomienie urządzenia, gdy wybrane jest ustawienie OFF (WYŁ.), do momentu 
wystąpienia kolejnego sygnału wejściowego wygenerowanego przez użytkownika. Po włączeniu 
opcji Auto Home (Automatyczne położenie wyjściowe) kamerę serii MIC 500 można 
skonfigurować w taki sposób, aby przemieszczała się w położenie wyjściowe (położenie 
zaprogramowane 1), rozpoczynała zaprogramowaną trasę 1 lub odtwarzała wzorcową trasę 1, 
korzystając z ustawienia „Home to” (Powracaj do). Okres czasu jaki musi minąć przed 
uaktywnieniem tej funkcji może być ustawiony na 30 sekund, 1 minutę, 5 minut lub 1 godzinę za 
pomocą opcji „Home Time” (Czas opóźnienia powrotu) w menu „Advanced Controls” 
(Sterowanie zaawansowane).

HOME TO 
(Powracaj do)
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WASH-WIPE 
(Spryskiwacz i 
wycieraczka)

Po uaktywnieniu tej opcji kamera przemieszcza się w zapisane położenie (Wash Wipe Position, 
Advanced settings), które powinno być ustawione w taki sposób, aby kamera była zwrócona na 
dyszę spryskiwacza – uruchamiana jest pompa spryskiwacza, a wycieraczka rozpoczyna pracę. 
Po rozpoczęciu procedury urządzenie powraca w położenie początkowe, pompa spryskiwacza 
jest wyłączana, a wycieraczka kontynuuje pracę przez kilka sekund. Ta procedura może być 
uaktywniona wyłącznie po włączeniu polecenia Wash Wipe (Spryskiwacz i wycieraczka). W 
przeciwnym razie kamera uaktywnia tylko pompę spryskiwacza i nie przemieszcza się. Jeżeli 
wymagane jest używanie zewnętrznego spryskiwacza, należy zakupić zestaw MIC-WKT (dysza 
spryskiwacza, wspornik i karta MIC-WSH) lub MIC-WKT-IR (dysza spryskiwacza i wspornik), aby 
umożliwić zainstalowanie pompy spryskiwacza innej firmy (patrz oddzielna instrukcja MIC-
WKT). 

OSD (Menu 
ekranowe)

Umożliwia nałożenie na obraz z kamery ikon informacyjnych, takich jak stopień przybliżenia, 
tryb balansu bielu, czas otwarcia migawki itp. Wskazania te są wyświetlane wyłącznie wtedy, 
gdy nie ma żadnych napisów ekranowych.

POS DISPLAY 
(Wskazanie 
położenia)

Wskazuje bieżący kierunek kamery serii MIC 500 w stopniach (obrót i pochylenie) względem 
położenia zerowego, które ustala się w trakcie instalacji. Kamera serii MIC 500 przyjmuje 
wartość 0° jako północ, więc podczas instalacji należy zwrócić uwagę, aby kamera była 
zwrócona na północ, przy zerowym pochyleniu, a następnie użyć opcji „Set Zero Pos” (Ustaw 
położenie zerowe) w menu „Advanced Controls” (Sterowanie zaawansowane). Po uaktywnieniu 
ekran pokazuje bieżące ustawienie kompasu (północ, południe, wschód, zachód) za pomocą 1- 
lub 2-znakowych kodów: N, NW, W, SW, S itp., wraz z dokładną wartością obrotu i pochylenia. 
Wskazanie ma kolor biały i przykładowo może mieć wartość „N PAN: 125 TILT: 10” (Północ, 
Obrót: 125, Pochylenie: 10).

AUTO ALARM 
(Alarm 
automatyczny)

Umożliwia używanie funkcji pojedynczego alarmu lub wielu alarmów. Po włączeniu opcji Auto 
Alarm (Alarm automatyczny) kamera serii MIC przemieszcza się w położenie „Auto Alarm”, jakie 
zostało skonfigurowane przy użyciu oprogramowania Cam-set lub za pomocą opcji „Alarms” 
(Alarmy) – „Learn Alarm Pos” (Zapisz położenie alarmowe), w momencie wykrycia sygnału na 
linii zabezpieczenia antysabotażowego. Gdy funkcja Auto Alarm (Alarm automatyczny) jest 
wyłączona, kamera serii MIC 500 ignoruje zmiany stanu linii zabezpieczenia antysabotażowego, 
która jest podłączona do zasilacza MIC. Dalsze informacje znajdują się w instrukcji zasilacza 
MIC. 

DIGITAL ZOOM 
(Zoom cyfrowy)

Umożliwia obsługę zarówno optycznego, jak i cyfrowego zbliżenia. W niektórych systemach 
występuje opcja umożliwiająca wybranie zbliżenia cyfrowego, jednak w pozostałych 
przypadkach system sterowania zawsze generuje polecenia, które prowadzą do zwiększania 
zbliżenia, aż do wykorzystania zbliżenia cyfrowego, co nie zawsze jest pożądane. Aby temu 
zapobiec, dostępna jest opcja nadrzędna Digital Zoom (Zoom cyfrowy), która w przypadku jej 
wyłączenia zablokuje zbliżenie cyfrowe niezależnie od tego, jakie polecenie zostanie wybrane za 
pomocą klawiatury. W przypadku włączenia zoom cyfrowy będzie dostępny, gdy zażąda tego 
operator. 

Pozycja menu Opis
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 Z poziomu tego menu dostępne są ustawienia Config (Konfiguracja) i IR Mode (Tryb 
pracy w podczerwieni), które umożliwiają użytkownikowi szybkie ustawianie różnych 
konfiguracji kamery serii MIC 500.Tabele   Tabela 6.2 i Tabela 6.3 przedstawiają dostępne 
opcje, a także ustawienia, które ulegają zmianie po wybraniu danych opcji.
Ustawienia modyfikowane przez te opcje (np. Image Flip (Obrócenie obrazu), Pan 
Reverse (Odwrócenie kierunków obracania), Auto Alarm (Alarm automatyczny) itp.) mogą 
być również oddzielnie ustawione w innej części menu, jednak ustawienia „Config” 
(Konfiguracja) i „IR Mode” (Tryb pracy w podczerwieni) utrzymują bieżącą wartość, co 
może prowadzić do niejasności odnośnie aktualnego stanu kamery serii MIC 500. Zaleca 
się, aby nie zmieniać poszczególnych ustawień, chyba że jest to konieczne.

Tabela 6.1 Ustawienia i opcje kamery serii MIC 500

AUTO FLIP 
(Automatyczne 
obracanie) 

Po włączeniu opcja automatycznie odwraca obraz z kamery i kierunki sterowania obracaniem, 
pochylaniem i przybliżaniem, gdy kamera jest w położeniu odwrotnym. Kierunki sterowania są 
odwrócone do momentu odebrania polecenia Stop, które przywraca normalne sterowanie.

SELF DIAGNOSIS 
(Autodiagnostyka
)

Opcja uruchamia podstawowe testy, które umożliwiają wykrycie usterek urządzenia. Test 
rozpoczyna się od przemieszczenia urządzenia w określone położenie testowe, po czym 
następuje kontrola odczytów z przelicznika i kontrola komunikacji modułu kamery. Następnie 
testowane są napędy mechanizmów obrotu i pochylenia oraz mechanizm przybliżania. Na końcu 
włączana jest wycieraczka. Po zakończeniu wyświetlane są wyniki poszczególnych testów; patrz 
Punkt 6.16 Self Diagnosis (Autodiagnostyka), Strona 67.

Pozycja menu Opis

Ustawienie Opcje Domyślnie

Config (Konfiguracja) Upright (Pionowo) / Canted (Ukośnie) / 
Inverted (Odwrócenie) / Inverted IR 
(Odwrócenie – podczerwień)

UPRIGHT (Pionowo)

IR Mode (Tryb pracy w podczerwieni) ON (Wł.) / OFF (Wył.) : Auto 
(Automatycznie) / ON (Wł.) : P-cell 
(Fotokomórka) / ON (Wł.) : Manual 
(Ręcznie)

OFF (Wył.)

Auto Home (Automatyczne położenie 
wyjściowe)

ON (Wł.) / OFF (Wył.) OFF (Wył.)

Home To (Powracaj do) Preset (Położenie zaprogramowane) / Tour 
(Trasa)

TOUR (Trasa)

Wash-Wipe (Spryskiwacz i wycieraczka) ON (Wł.) / OFF (Wył.) OFF (Wył.)

OSD (Menu ekranowe) ON (Wł.) / OFF (Wył.) OFF (Wył.)

Pos Display (Wskazanie położenia) ON (Wł.) / OFF (Wył.) OFF (Wył.)

Auto Alarm (Alarm automatyczny) ON (Wł.) / OFF (Wył.) OFF (Wył.)

Digital Zoom (Zoom cyfrowy) ON (Wł.) / OFF (Wył.) OFF (Wył.)

Auto Flip (Automatyczne obracanie) ON (Wł.) / OFF (Wył.) OFF (Wył.)

Self Diagnosis (Autodiagnostyka) Brak
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6.1.1 Config Mode (Tryb konfiguracji)
Ustawienia Config Mode (Tryb konfiguracji) są dostępne w menu ekranowym i umożliwiają 
użytkownikowi szybkie ustawienie opcji urządzenia w różnych konfiguracjach (patrz 
Tabela 6.2, gdzie przedstawiono opcje i ustawienia dostępne po uaktywnieniu opcji Config 
Mode).

Tabela 6.2 Opcje i ustawienia Config Mode (Tryb konfiguracji) w przypadku uaktywnienia

6.1.2 IR Mode (Tryb pracy w podczerwieni)
Menu IR Mode (Tryb pracy w podczerwieni) umożliwia użytkownikowi modyfikowanie wielu 
ustawień, które można również zmieniać osobno w innej części menu. Jednak ustawienia 
Config (Konfiguracja) i IR Mode (Tryb pracy w podczerwieni) utrzymują bieżącą wartość, co 
może prowadzić do niejasności odnośnie aktualnego stanu kamery serii MIC 500. Zaleca się, 
aby nie zmieniać poszczególnych ustawień, chyba że jest to konieczne (patrz Tabela 6.3, gdzie 
przedstawiono opcje i ustawienia dostępne po uaktywnieniu opcji IR Mode (Tryb pracy w 
podczerwieni)). 

Opcje menu CONFIG (Konfiguracja) oraz IR Mode (Tryb pracy w podczerwieni) mają 
pierwszeństwo nad poszczególnymi ustawieniami. Należy pamiętać, aby nie zmieniać 
poszczególnych ustawień w przypadku korzystania z trybu konfiguracji.

Tabela 6.3 Opcje i ustawienia menu IR Mode  (Tryb pracy w podczerwieni) w przypadku uaktywnienia

Image Flip 
(Obrócenie 

obrazu)

Pan Reverse 
(Odwrócenie 

kierunków obracania)

Tilt Reverse 
(Odwrócenie 
kierunków 
pochylania)

Privacy 
(Prywatność)

Upright 
(Pionowo) 

OFF (Wył.) OFF (Wył.) OFF (Wył.) Upright 
(Pionowo)

Canted 
(Ukośnie)

OFF (Wył.) OFF (Wył.) OFF (Wył.) Canted 
(Ukośnie)

Inverted 
(Odwrócenie)

OFF (Wył.) ON (Wł.) OFF (Wył.) Inverted 
(Odwrócenie)

Inverted IR 
(Odwrócenie – 
podczerwień)

ON (Wł.) ON (Wł.) ON (Wł.) Inverted 
(Odwrócenie)

IR Mode (Tryb 
pracy w 

podczerwieni)

Auto Alarm 
(Alarm 

automatycz
ny) 

Multi Alarm 
(Wiele 

alarmów)

Auto IR 
(Automatyc

zny tryb 
pracy w 

podczerwie
ni)

Photocell IR 
(Praca w 

podczerwie
ni 

sterowana 
fotokomórk

ą)

Auto Lowlight 
(Automatycz
na praca w 

słabym 
oświetleniu)

OFF (Wył.) Brak OFF (Wył.) OFF (Wył.) OFF (Wył.) OFF (Wył.)

ON (Wł.) : Auto 
(Automatycznie)

ON (Wł.) ON (Wł.) ON (Wł.) OFF (Wył.) OFF (Wył.)

ON (Wł.) : P-Cell 
(Fotokomórka)

ON (Wł.) ON (Wł.) OFF (Wył.) ON (Wł.) OFF (Wył.)

ON (Wł.) : MANUAL 
(Ręcznie)

ON (Wł.) ON (Wł.) OFF (Wył.) OFF (Wył.) OFF (Wył.)
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6.2 Menu Activate Feature (Uaktywnij funkcję)
Menu Activate Feature (Uaktywnij funkcję) może służyć do włączania zaprogramowanych lub 
wzorcowych tras po zamknięciu menu lub do bezpośredniego wywołania określonego 
położenia zaprogramowanego SonySet.

6.3 Menu Preset Tour (Zaprogramowana trasa)
W celu zaprogramowania trasy włączyć menu Preset Tour (Zaprogramowana trasa); określić 
numer trasy z zakresu od 1 do 6, a następnie wychylić joystick w prawo, aby przejść do menu 
Tour Settings (Ustawienia trasy). Po wejściu do menu dostępne jest jedno ustawienie „No of 
Tour Points” (Liczba punktów trasy), dwa (2) kolejne podmenu „Tour Point Settings” 
(Ustawienia punktów trasy) oraz „Create / Modify Tour” (Utwórz / zmień trasę) oraz opcja 
zapisywania trasy.

MAIN MENU (Menu główne) 1/2 ..ACTIVATE FEATURE.. (Uaktywnij 
funkcję)

MIC SETUPS (Konfiguracja 
kamery MIC)

PRESET TOUR NO (Nr 
zaprogramowanej trasy)

1

ACTIVATE FEATURE (Uaktywnij 
funkcję)
PRESET TOUR 
(Zaprogramowana trasa)

START TOUR (Uruchom trasę) 

PATTERN TOUR (Trasa 
wzorcowa)
PRESETS (Położenia 
zaprogramowane)

PATTERN TOUR NO. (Nr trasy wzorcowej) 1

COMMUNICATIONS (Komunikacja) START TOUR (Uruchom trasę) 
ADVANCED SETUPS (Konfiguracja 
zaawansowana)
ALARMS (Alarmy) SONYSET NO (Nr zestawu Sony) 1

RUN SONYSET (Uruchom zestaw Sony)

Pozycja menu Opis

PRESET TOUR 
(Zaprogramowan
a trasa)

Aby uruchomić zaprogramowaną lub wzorcową trasę, wybrać liczbę dla odpowiedniej opcji, a 
następnie wychylić joystick w prawo po wybraniu pozycji „Start Tour” (Uruchom trasę) 
bezpośrednio pod żądaną funkcją. Na przykład, w celu uruchomienia zaprogramowanej trasy 3, 
zmienić ustawienie „Preset Tour No.” (Nr zaprogramowanej trasy) na wartość 3, a następnie 
uaktywnić opcję „Start Tour” (Uruchom trasę) poniżej. Trasa rozpoczyna się po około 1 
sekundzie od zamknięcia menu.

PATTERN TOUR 
(Trasa 
wzorcowa)

SONYSET 
(Zestaw Sony)

Wybrać żądane położenie zaprogramowane Sony za pomocą opcji „Sonyset No.” (Nr zestawu 
Sony) i uaktywnić opcję „Run Sonyset” (Uruchom zestaw Sony) poniżej. Zaprogramowana 
tabela jest uaktywniania natychmiast.
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MAIN MENU (Menu główne) 1/2 ..PRESET TOUR 1.. 
(Zaprogramowana trasa 1)

.. TOUR SETTINGS .. (Ustawienia trasy)

MIC SETUPS (Konfiguracja kamery MIC)
ACTIVATE FEATURE (Uaktywnij funkcję) NUMBER OF TOUR 

(Numer trasy)
DWELL SETTINGS (Ustawienia czasu 
oczekiwania)

PRESET TOUR (Zaprogramowana trasa) POINTS (Punkty) 5 DEFAULT (Domyślnie) 10
PATTERN TOUR (Trasa wzorcowa) MAX RANDOM (Maks. losowo) 64
PRESETS (Położenia zaprogramowane) TOUR POINT SETTINGS 

(Ustawienia punktów trasy)
MIN RANDOM (Min. losowo)

COMMUNICATIONS (Komunikacja) CREATE/MODIFY TOUR 
(Utwórz/zmień trasę)

ADVANCED SETUPS (Konfiguracja 
zaawansowana)

PRESET SETTINGS (Ustawienia 
położeń zaprogramowanych)

ALARMS (Alarmy) SAVE TOUR (Zapisz trasę) MAX RANDOM (Maks. losowo) 10
MIN RANDOM (Min. losowo) 1

: PRESET (Położenie 
zaprogramowane)

: DWELL (Czas oczekiwania)

-----------------------------------------------
1: 1 : 5
2: 2 :DEFAULT (Domyślnie)
3: RANDOM (Losowo) : 5
4: RANDOM (Losowo) :RANDOM (Losowo)
5: 5 : 5

Pozycja menu Opis

NUMBER OF TOUR 
POINTS (Liczba 
punktów trasy)

Liczba punktów trasy musi zawierać się w zakresie od 1 do 32, a każdy punkt musi mieć 
zaprogramowane położenie i czas oczekiwania, które można ustalić w podmenu Create / 
Modify Tour (Utwórz / zmień trasę).

TOUR POINT SETTINGS 
(Ustawienia punktów 
trasy)

Zawiera ustawienia domyślnego i losowego ograniczenia. Ustawienia są podzielone na 
części Dwell (Czasu oczekiwania) i Preset (Położenie zaprogramowane). Jeżeli punkt 
trasy jest określony tak, aby korzystał z losowego położenia lub losowego czasu 
oczekiwania, wartości pozostają w zakresach określonych na tej stronie.

CREATE/MODIFY TOUR 
(Utwórz/zmień trasę)

Wyświetla tabelę z poszczególnymi punktami trasy. Liczba dostępnych punktów jest 
określona przez ustawienie na poprzedniej stronie. Wychylenia joysticka w górę i w dół 
podświetlają odpowiednio kolejny lub poprzedni punkt trasy oraz umożliwiają przejście 
do kolejnej strony, jeżeli kursor przekroczy koniec ekranu (patrz Punkt 6.3.1 Create/
Modify Tour (Utwórz/zmień trasę), Strona 34).

RANDOM TOURS (Trasy 
losowe)

Po włączeniu opcja umożliwia inteligentne przełączanie pomiędzy zaprogramowanymi 
położeniami. Określone położenie nie zostanie powtórzone dopóki nie zostaną 
uaktywnione wszystkie inne ustawienia.
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6.3.1 Create/Modify Tour (Utwórz/zmień trasę)
W celu zmodyfikowania pojedynczego ustawienia wybrać punkt trasy, wychylając joystick w 
prawo, co spowoduje podświetlenie linii na zielono. Numer położenia zaprogramowanego 
zaczyna migać, co oznacza, że można je zmienić, wychylając joystick w górę lub w dół. 
Zaprogramować można cztery (4) trasy, z których każda może mieć 32 kroki. Każdy krok 
można zaprogramować oddzielnie, określając numer zaprogramowanego położenia (od 1 do 
64) oraz czas oczekiwania w sekundach (od 1 do 240).
Aby zmienić czas oczekiwania, ponownie wychylić joystick w prawo, co spowoduje, że zacznie 
migać opcja czasu oczekiwania – wartość można zmienić wychylając joystick w górę lub w dół.
Aby wybrać opcje Random (Losowo) lub Default (Domyślnie), za pomocą joysticka przejść do 
dowolnego końca zakresu wartości – dla położeń zaprogramowanych wartość losowa znajduje 
się pomiędzy wartościami 1 i 64, a dla czasów oczekiwania opcje losowy i domyślny znajdują 
się pomiędzy wartościami 1 i 240.

6.3.2 Random Tours (Trasy losowe)
Aby opcje losowe mogły funkcjonować, wymagane jest ustalenie kilku limitów, które określają 
zakres dostępnych położeń zaprogramowanych oraz przedział czasu oczekiwania. Na 
przykład, po ustawieniu zaprogramowanego położenia jako losowe, a limitów odpowiednio na 
wartości 5 i 20, kamera serii MIC 500 zmienia położenie na losowe z zakresu od 5 do 20 i 
oczekuje przez określony czas, który również można ustawić jako losowy – co funkcjonuje w 
podobny sposób. Alternatywnie, dla czasu oczekiwania dostępna jest opcja wartości 
domyślnej, którą użytkownik może dostosować do własnych wymagań.
Przykład konfiguracji trasy:

Kamera serii MIC 500 najpierw ustawia się w położeniu zaprogramowanym 1 i pozostaje w 
nim przez 8 sekund. Następnie ustawia się w jednym z położeń zaprogramowanych z zakresu 
od 5 do 15 i pozostaje w nim przez 5 sekund. Na koniec ustawia się w innym położeniu z 
zakresu od 5 do 15, które nie zostało jeszcze wykorzystane; pozostaje w tym położeniu przez 
losowy okres czasu z zakresu od 10 do 20 sekund. Ta procedura jest następnie powtarzana, 
przy czym kamera ustawia się losowo wyłącznie w położeniach zaprogramowanych, które nie 
zostały wcześniej wykorzystane. Po wykorzystaniu wszystkich położeń zaprogramowanych z 
zakresu od 5 do 15, kamera serii MIC 500 wyzerowuje pamięć położeń. 
Opcja Save Tour (Zapisz trasę) umożliwia zapisanie zmian wprowadzonych dla wybranej trasy, 
a opcja Exit Without Saving (Wyjdź bez zapisywania) anuluje zmiany.

Ustawienie trasy Wartość

Min. Random Preset Position (Losowe położenie zaprogramowane – wartość 
min.)

5

Max. Random Preset Position (Losowe położenie zaprogramowane – wartość 
maks.)

15

Min. Random Dwell Time (Losowy czas oczekiwania – wartość min.) 10

Max. Random Dwell Time (Losowy czas oczekiwania – wartość maks.) 20

Default Dwell Time (Domyślny czas oczekiwania) 8

Punkt trasy Położenie zaprogramowane Czas oczekiwania

1 1 Default (Domyślnie)

2 Random (Losowo) 5

3 Random (Losowo) Random (Losowo)
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6.4 Menu Pattern Tour (Trasa wzorcowa)
Kamera serii MIC 500 obsługuje dwie trasy wzorcowe, umożliwiające użytkownikowi nagranie 
ścieżki lub serii ruchów kamery, które można następnie odtwarzać jako trasę. Numer trasy 
wybiera się z menu głównego (Main Menu) po zaznaczeniu pozycji „Pattern Tour” (Trasa 
wzorcowa) poprzez wychylenie joysticka w prawo, a następnie w górę lub w dół w celu 
wybrania wartości 1 lub 2. Kolejne wychylenie joysticka w prawo powoduje włączenie tego 
menu.
Nagrywanie trasy wzorcowej
W celu nagrania trasy wzorcowej za pomocą menu wystarczy określić długość nagrania w 
sekundach, korzystając z ustawienia „Length” (Długość), a następnie wychylić joystick w 
prawo po zaznaczeniu pozycji „Record” (Nagraj).
Menu zostaje wyłączone, a użytkownik może kontrolować kamerę w pełnym zakresie. Na 
obraz z kamery są nanoszone wskazania ekranowe określające numer nagrywanej trasy, czas 
pozostały do zakończenia nagrania oraz liczbę pozostałych kroków. Pojedyncza trasa 
wzorcowa może pomieścić do 3000 odczytów, które występują często podczas ruchu kamery 
oraz rzadko w przypadku jej zatrzymania. Po osiągnięciu limitu czasu na ekranie ponownie 
wyświetlane jest to samo menu. Jeżeli limit kroków wzorca zostaje osiągnięty przed upływem 
wyznaczonego przedziału czasu, nagrywanie jest przerywane i zostaje wyświetlone menu.
Przeglądanie trasy
Po nagraniu trasy można ją odtworzyć za pomocą menu ekranowego, korzystając z opcji 
„Preview Tour” (Przeglądanie trasy). Tak jak podczas nagrywania, menu znika i pojawiają się 
wskazanie ekranowe określające numer odtwarzanej trasy. Po odtworzeniu całej trasy 
ponownie wyświetlane jest menu.

MAIN MENU (Menu główne) 1/2 ..PATTERN TOUR 1.. (Trasa wzorcowa 1)
MIC SETUPS (Konfiguracja kamery MIC)
ACTIVATE FEATURE (Uaktywnij funkcję) LENGTH (Długość) 20 S (20 s)
PRESET TOUR (Zaprogramowana trasa)
PATTERN TOUR (Trasa wzorcowa) RECORD (Nagraj)
PRESETS (Położenia zaprogramowane) REVIEW TOUR (Przeglądanie trasy)
COMMUNICATIONS (Komunikacja)
ADVANCED SETUPS (Konfiguracja 
zaawansowana)
ALARMS (Alarmy)

Pozycja menu Opis

LENGTH 
(Długość)

Określa przez ile sekund użytkownik może ręcznie sterować kamerą MIC podczas nagrywania trasy 
wzorcowej, zanim zostanie wyświetlone menu.

RECORD 
(Nagraj)

Zamyka menu ekranowe i rozpoczyna procedurę nagrywania. Użytkownik uzyskuje pełną kontrolę 
nad kamerą MIC na czas określony opcją LENGTH (Długość), a wszystkie sygnały sterujące są 
zapisywane w pamięci, co umożliwia ich późniejsze odtworzenie.

REVIEW TOUR 
(Przeglądanie 
trasy)

Rozpoczyna pojedyncze odtworzenie wybranej trasy wzorcowej.
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6.5 Menu Presets (Położenia zaprogramowane)
Menu Presets (Położenia zaprogramowane) umożliwia przeglądanie i definiowanie 64 
zaprogramowanych położeń, które są określane z dokładnością do 0,08° w zakresie obrotu i 
pochylenia. Dwanaście (12) z tych położeń jest definiowanych oddzielnie dla funkcji Multi 
Alarms (Wiele alarmów), jedno jest przeznaczone dla funkcji Auto Alarm (Alarm automatyczny) 
oraz jedno powiązane z funkcją Wash Wipe (Spryskiwacz i wycieraczka).
Sekcja położeń zaprogramowanych umożliwia definiowanie i przywoływanie dowolnych 
położeń z zakresu od 1 do 255. Pomimo że w urządzeniu są dostępne tylko 64 położenia 
zaprogramowane, występuje kilka funkcji skonfigurowanych w taki sposób, aby „uczyły się” 
numerów zaprogramowanych położeń, które mogą być następnie łatwo przywołane z poziomu 
menu, jeżeli używana klawiatura nie obsługuje położeń powyżej określonej wartości. 

6.5.1 Learn Preset (Zapisz położenie zaprogramowane)
Zaprogramowane ujęcia to zapisane w pamięci pozycje kamery. W celu zdefiniowania 
położenia zaprogramowanego należy wykonać następujące czynności:
1. Wybrać wartość PRESET NO (Nr położenia zaprogramowanego), wychylając joystick w 

górę lub w dół.
2. Ustawić kamerę w położeniu, które ma zostać zapisane jako zaprogramowane położenie 

(korzystając ze sterowania ręcznego; patrz poniżej).
3. Wychylić joystick w prawo po zaznaczeniu opcji LEARN PRESET (Zapisz położenie 

zaprogramowane) – zostaje wyświetlone wskazanie zakończenia. 
4. Położenie kamery zostaje przypisane do wybranego przez użytkownika numeru położenia.

MAIN MENU (Menu główne) 1/2 ..PRESETS.. (Położenia zaprogramowane)

MIC SETUPS (Konfiguracja kamery MIC) PRESET NO. (Nr położenia 
zaprogramowanego)

1

ACTIVATE FEATURE (Uaktywnij funkcję) MANUAL CONTROL (Sterowanie ręczne)

PRESET TOUR (Zaprogramowana trasa) LEARN PRESET (Zapisz ustawienie)

PATTERN TOUR (Trasa wzorcowa) GOTO PRESET (Przejdź do ustawienia)

PRESETS (Położenia zaprogramowane)

COMMUNICATIONS (Komunikacja)

ADVANCED SETUPS (Konfiguracja zaawansowana)

ALARMS (Alarmy)

Pozycja menu Opis

PRESET NO. (Nr 
położenia 
zaprogramowaneg
o)

Umożliwia dostęp do zaprogramowanych ujęć z zakresu 1–255.

LEARN PRESET 
(Zapisz ustawienie)

Umożliwia użytkownikowi ustawienie położenia zaprogramowanego.

GOTO PRESET 
(Przejdź do 
ustawienia)

Umożliwia dostęp do istniejącego położenia zaprogramowanego.

MANUAL CONTROL 
(Sterowanie 
ręczne)

Umożliwia użytkownikowi ręczne sterowanie urządzeniem przez dziesięć (10) sekund w celu 
wybrania żądanego położenia kamery. Patrz Punkt 6.5.3 Manual Control (Sterowanie ręczne), 
Strona 37.
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6.5.2 GOTO Preset (Przejdź do położenia zaprogramowanego)
W celu przejścia do istniejącego położenia zaprogramowanego należy wykonać następujące 
czynności:
1. Wybrać wartość PRESET NO (Nr położenia zaprogramowanego), wychylając joystick w 

górę lub w dół. 
2. Wychylić joystick w prawo po zaznaczeniu opcji GOTO PRESET (Przejdź do położenia 

zaprogramowanego) – kamera ustawia się w określonym położeniu zaprogramowanym.

6.5.3 Manual Control (Sterowanie ręczne)
Funkcja MANUAL CONTROL (Sterowanie ręczne) umożliwia użytkownikowi ręczne sterowanie 
urządzeniem przez dziesięć (10) sekund w celu wybrania żądanego położenia kamery. W 
górnej części ekranu wyświetlane jest wskazanie czasu pozostałego do zakończenia działania 
funkcji. W momencie zakończenia odliczania urządzenie zatrzymuje się w bieżącym położeniu. 
Jeżeli wymagana jest dalsza modyfikacja położenia, wychylić joystick w prawo po zaznaczeniu 
opcji Manual Control (Sterowanie ręczne). Umożliwia to użytkownikowi ręczne sterowanie 
urządzeniem przez kolejnych dziesięć (10) sekund.

6.6 Menu Communications (Komunikacja)
Menu Communications (Komunikacja) umożliwia dostęp do ustawień Address (Adres), 
Protocol (Protokół) oraz Baud Rate (Prędkość transmisji) kamery MIC. Po dokonaniu zmian 
ustawienia są uaktywniane po opuszczeniu menu i zaakceptowaniu ekranu potwierdzającego. 
Pole adresu przyjmuje wartości z zakresu od 1 do 254 – zawartość pola jest wykorzystywana 
przez wszystkie protokoły.
Kamera serii MIC 500 zapewnia obsługę dwóch protokołów za pomocą jednej wersji 
oprogramowania. Aktywny protokół kamery można zmienić za pomocą oprogramowania Cam-
set lub ustawienia „Protocol” (Protokół) w omawianej sekcji menu. Obecnie dostępne są 
następujące pakiety protokołów: FV/Bosch (domyślny), FV/Pelco oraz FV/VCL; pakiety 
protokołów obejmujące FV/American Dynamics, FV/Vicon oraz FV/Kalatel będą dodane w 
późniejszym terminie.

MAIN MENU (Menu główne) 1/2 ..COMMUNICATIONS.. (Komunikacja)
MIC SETUPS (Konfiguracja kamery MIC)
ACTIVATE FEATURE (Uaktywnij funkcję) ADDRESS (Adres) 1
PRESET TOUR (Zaprogramowana trasa) PROTOCOL (Protokół) BOSCH
PATTERN TOUR (Trasa wzorcowa) BAUD RATE (Prędkość transmisji)
PRESETS (Położenia zaprogramowane) -------------------------------------------
COMMUNICATIONS (Komunikacja) : WARNING CHANGING
ADVANCED SETUPS (Konfiguracja zaawansowana) : ANY SETTING MAY
ALARMS (Alarmy) : CAUSE A LOSS OF

: CONTROL (Ostrzeżenie: zmiana jakichkolwiek ustawień może 
spowodować utratę możliwości sterowania)

Pozycja menu Opis

ADDRESS 
(Adres)

Umożliwia sterowanie odpowiednią kamerą za pośrednictwem adresu numerycznego w systemie 
sterowania. Adres można ustawić lokalnie, korzystając z oprogramowania Cam-set. Aby zmienić 
adres za pomocą oprogramowania Cam-set, wprowadzić żądany adres w polu New Address (Nowy 
adres), a następnie kliknąć opcję Configure MIC Communications (Skonfiguruj komunikację 
kamery MIC). Zostaje wyświetlone menu MIC Communications Settings (Ustawienia komunikacji 
kamery MIC). Zmodyfikować ustawienia, a następnie kliknąć przycisk Apply (Zastosuj) (opcjonalnie 
adres od 1 do 254).
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Ustawienie „Baud Rate” (Prędkość transmisji) może przyjmować pełen zakres wartości: 1200, 
2400, 4800, 9600, 19200 lub 38400 dla każdego protokołu. Jednak nie wszystkie sterowniki 
protokołów obsługują wszystkie wyżej wymienione wartości, więc przed zatwierdzeniem 
ustawienia należy upewnić się, że wybrana jest prawidłowa wartość.
Zmodyfikowanie i zatwierdzenie zmiany jakiegokolwiek z tych parametrów może spowodować 
natychmiastową utratę kontroli nad urządzeniem do czasu skonfigurowania systemu 
sterowania w sposób zgodny z wybranymi ustawieniami. Jeżeli wybrano ustawienie opcji 
protokołu, adresu lub prędkości transmisji, którego nie można wybrać dla systemu 
sterowania, kamera musi być odpowiednio skonfigurowana za pomocą opcji Configure MIC 
Communications (Skonfiguruj komunikację kamery MIC) oprogramowania Cam-set.
Zmodyfikowanie jakiejkolwiek wartości dla powyższych opcji powoduje wyświetlenie 
dodatkowej strony podczas opuszczania menu. Aby zaakceptować wprowadzone zmiany, 
korzystając z joysticka przejść w dół do linii APPLY SETTINGS (Zastosuj ustawienia) i wychylić 
go w prawo. Aby anulować zmiany, wychylić joystick w prawo po zaznaczeniu pozycji 
DISCARD SETTINGS (Porzuć ustawienia).

6.7 Menu Advanced Setups (Konfiguracja zaawansowana)
Menu ADV SETUPS (Konfiguracja zaawansowana) umożliwia użytkownikowi dostęp do 
ustawień, których nie modyfikuje się podczas codziennej pracy. Zaleca się, aby normalni 
użytkownicy nie mieli dostępu do tych ustawień.

PROTOCOL 
(Protokół)

Umożliwia użytkownikowi przełączanie pomiędzy protokołami z załadowanego pakietu 
protokołów. Obecnie dostępne są opcje: FV/Bosch (domyślna), FV/Pelco lub FV/VCL.

BAUD RATE 
(Prędkość 
transmisji)

Umożliwia użytkownikowi przełączanie pomiędzy prędkościami transmisji 4800 i 9600. Prędkość 
przesyłania danych, mierzona w bitach na sekundę (b/s).

Pozycja menu Opis

MAIN MENU (Menu główne) 1/2 ..ADV SETUPS.. 
(Konfiguracja dodatkowa)

1/4 ..ADV SETUPS.. (Konfiguracja 
dodatkowa)

2/4

MIC SETUPS (Konfiguracja 
kamery MIC)

IMAGE FLIP (Obrócenie 
obrazu)

ON (Wł.) PHOTOCELL IR (Praca w 
podczerwieni sterowana 
fotokomórką)

OFF 
(Wył.)

ACTIVATE FEATURE (Uaktywnij 
funkcję)

PAN REVERSE (Odwrócenie 
kierunków obracania)

ON 
(Wł.)

POS DISPLAY LINE (Linia wskazania 
położenia)

10

PRESET TOUR 
(Zaprogramowana trasa)

TILT REVERSE (Odwrócenie 
kierunków pochylania)

ON 
(Wł.)

MIN INT SPEED 25 FPS (Min. prędkość 
integracji 25 obrazów na sekundę)

PATTERN TOUR (Trasa 
wzorcowa)

SPEED SCALE (Skala 
prędkości)

10/10 MAX GAIN LVL 28 DB (Maksymalny poziom 
wzmocnienia 28 dB)

PRESETS (Położenia 
zaprogramowane)

WIPE MODE (Tryb pracy 
wycieraczki)

NORMAL 
(Normalny)

WIDE-D (Szeroki D) OFF 
(Wył.)

COMMUNICATIONS 
(Komunikacja)

HOME TIME (Czas 
opóźnienia powrotu)

5 MIN (5 
min)

AUTOPAN SPEED (Prędkość 
automatycznego obrotu)

26

ADVANCED SETUPS 
(Konfiguracja zaawansowana)

AUTO IR (Automatyczny 
tryb pracy w podczerwieni)

OFF 
(Wył.
)

PROPORTIONAL PTZ (Proporcjonalne 
obracanie, pochylanie i przybliżanie)

ON 
(Wł.)

ALARMS (Alarmy) AUTO LOWLIGHT (Automatyczna 
praca w słabym oświetleniu)

OFF 
(Wył.
)

PAN TIMEOUT (Limit czasu dla 
obracania)
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..ADV SETUPS.. (Konfiguracja 
dodatkowa)

..ADV SETUPS.. (Konfiguracja dodatkowa) 4/4

CLEAR SOFTSTOPS (Skasuj ograniczenia 
programowe)

MAP AUX TO PRESET (Przypisz funkcję do położenia zaprogramowanego)

MANUAL CONTROL (Sterowanie ręczne) FIND END STOPS (Ustal ograniczenia)
WASH WIPE POS (Położenie spryskiwania i 
pracy wycieraczki)

RESET TO DEFAULTS (Przywróć ustawienia 
domyślne)

SET ZERO POS (Ustaw położenie zerowe)
UPPER LEFT SOFTSTOP (Górne lewe ograniczenie 
programowe)
LOWER RIGHT SOFTSTOP (Dolne prawe 
ograniczenie programowe)
LEFT AUTOPAN LIMIT (Lewe ograniczenie 
automatycznego obracania)
RIGHT AUTOPAN LIMIT (Prawe ograniczenie 
automatycznego obracania)

Pozycja menu Opis Opcje Domyśl
nie

IMAGE FLIP 
(Obrócenie 
obrazu)

Umożliwia ręczne odwrócenie obrazu z modułu kamery, co może być 
użyteczne w przypadku odwróconych kamer, których głowica nie może 
być obrócona o 180 stopni. Uwaga: Odwrócenie obrazu wymaga 
zazwyczaj zmodyfikowania działania elementów sterujących.

ON (Wł.) / 
OFF (Wył.)

OFF 
(Wył.)

PAN REVERSE 
(Odwrócenie 
kierunków 
obracania)

Odwraca działanie kontrolera obrotu. Gdy kamera jest odwrócona, ta 
opcja może przywrócić prawidłowe działanie sterowania obrotem. 
Doskonale nadaje się do przywrócenia właściwej logiki sterowania, gdy 
moduł został odwrócony.

ON (Wł.) / 
OFF (Wył.)

OFF 
(Wył.)

TILT REVERSE 
(Odwrócenie 
kierunków 
pochylania)

Odwraca kierunki pochylania kamery. Odwraca działanie kontrolera 
pochylenia. Gdy kamera jest odwrócona, ta opcja może przywrócić 
prawidłowe działanie sterowania pochyleniem. Należy stosować w 
przypadku odwrotnego zamontowania kamery.

ON (Wł.) / 
OFF (Wył.)

OFF 
(Wył.)

SPEED SCALE 
(Skala 
prędkości)

Ta funkcja umożliwia regulację czułości kamery na sygnały sterujące 
podczas obsługi ręcznej. Zakres wynosi od 1 do 20, przy czym 1 stopień 
skali prędkości odpowiada wartości około 5%, więc wartość 1 odpowiada 
czułości 5%, a 20 odpowiada czułości 100% – pełnej prędkości.

1–10 10/10

WIPE MODE 
(Tryb pracy 
wycieraczki)

Dostępne są 3 tryby pracy wycieraczki. W trybie Normal (Normalny) 
wycieraczka pracuje, gdy wciśnięty jest przycisk lub pomiędzy 
naciśnięciami w przypadku zablokowania. W trybie Intermittent Wipe 
(Przerywana praca wycieraczki) zamiast pracy ciągłej wycieraczka po 
uaktywnieniu wykonuje około dwóch cykli pracy na każde 60 sekund, aż 
do wyłączenia funkcji. Ta funkcja jest przydatna w przypadku systemów z 
możliwością blokowania stanu funkcji dodatkowych. W ostatnim trybie, 5 
Wipes (5 cykli pracy) wycieraczka wykonuje 5 cykli pracy za każdym 
razem, gdy zostaje odebrane polecenie uaktywniające. W protokole FV 
polecenie uaktywnienia wycieraczki jest zapisywane jako sygnał 
dodatkowy w poleceniu sterowania ręcznego, więc gdy funkcja 
wycieraczki jest zablokowana, kamera odbiera polecenie włączenia 
wycieraczki przy każdym wychyleniu joysticka. Z tego względu do obsługi 
tej funkcji najlepiej nadaje się przycisk wycieraczki o działaniu 
chwilowym.

NORMAL 
(Normalny), 
INT. 
(Przerywany
), 5 WIPES 
(5 cykli 
pracy)

NORMA
L 
(Normal
ny)
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HOME TIME 
(Czas 
opóźnienia 
powrotu)

Ustawienie Home Time (Czas opóźnienia powrotu) umożliwia 
użytkownikowi określenie po jakim czasie, przy braku sygnałów 
sterowania, kamera MIC uaktywnia funkcję powrotu do położenia 
wyjściowego. Można wybrać wartości: 30 sekund, 1 minuta, 5 minut lub 1 
godzina.

30 SEC (30 
s), 
1 MIN (1 
min), 
5 MIN (5 
min), 
1 HOUR (1 
godz.)

5 MIN (5 
min)

AUTO IR 
(Automatyczny 
tryb pracy w 
podczerwieni)

Monitoruje bieżący stan funkcji IR modułu. Gdy oświetlenie spada do 
odpowiednio niskiego poziomu, moduł automatycznie włącza filtr i 
przełącza się w tryb monochromatyczny, a kamera włącza promienniki 
podczerwieni.

ON (Wł.) / 
OFF (Wył.)

OFF 
(Wył.)

AUTO 
LOWLIGHT 
(Automatyczna 
praca w 
słabym 
oświetleniu)

Gdy poziom oświetlenia oświetlenie pogarsza się, opcja powoduje 
wydłużanie czasu otwarcia migawki elektronicznej urządzenia zamiast 
zwiększania wzmocnienia sygnału. Rozmazywanie obrazów zawierających 
ruch w sekwencji wizyjnej może występować w przypadku obniżenia 
częstotliwości odświeżania do odpowiednio niskiego poziomu, co może 
być zjawiskiem niepożądanym, jeżeli kamera pozostaje w ciągłym ruchu. 
Jeżeli jednak pozostaje nieruchoma, w obrazach nie ma efektu 
ziarnistości typowego dla słabych warunków oświetleniowych. 
Wzmocnienie, przy którym następuje zmiana, oraz najniższą dopuszczalną 
częstotliwość odświeżania można kontrolować za pomocą ustawienia 
MIN INT SPEED (Min. poziom integracji). 

ON (Wł.) / 
OFF (Wył.)

OFF 
(Wył.)

PHOTOCELL 
IR (Praca w 
podczerwieni 
sterowana 
fotokomórką)

Umożliwia podłączenie zewnętrznej fotokomórki do źródła zasilania w 
celu sterowania promiennikami podczerwieni. Urządzenie jest podłączane 
do wejścia alarmowego 4, co oznacza, że w przypadku określonego 
pogorszenia warunków oświetleniowych wyzwalany jest alarm nr 4, co 
jest odczytywane jako sygnał aktywujący promienniki. Gdy oświetlenie 
poprawia się, alarm jest dezaktywowany, a promienniki zostają 
wyłączone. Ten tryb umożliwia użytkownikowi umieszczenie czujnika z 
dala od zewnętrznych silnych źródeł światła, które mogłyby powodować 
naprzemienne włączanie i wyłączanie trybu IR w warunkach 
automatycznych. 

ON (Wł.) / 
OFF (Wył.)

OFF 
(Wył.)

POS DISPLAY 
LINE (Linia 
wskazania 
położenia)

Umożliwia użytkownikowi określenie linii ekranu, na której jest 
wyświetlane wskazanie położenia.

0–10 10

MAX GAIN LVL 
(Maks. poziom 
wzmocnienia)

Gdy wzmocnienie osiąga poziom określony ustawieniem Max Gain Level 
(Maks. poziom wzmocnienia), wydłużany jest czas otwarcia migawki 
elektronicznej do wartości określonej ustawieniem Min Integration Speed 
(Min. poziom integracji). Reguluje maksymalny poziom wzmocnienia, jaki 
można uzyskać przy ustawieniu AUTO.

Od +2 dB do 
+28 dB przy 
kroku 2 dB

24 dB

MIN INT 
SPEED (Min. 
poziom 
integracji).

Kontroluje ustawienie Auto Lowlight (Automatyczna praca w słabym 
oświetleniu). 

3/6/12/25 
obrazów/s

28 
obrazów
/s

Pozycja menu Opis Opcje Domyśl
nie
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WIDE 
DYNAMIC 
RANGE 
(Szeroki 
zakres 
dynamiczny)

Kamera obsługuje szeroki zakres dynamiczny, który umożliwia 
przyciemnienie najjaśniejszych obszarów obrazu, jeśli występuje szeroki 
zakres luminancji. Na przykład, kamera zamontowana wewnątrz budynku, 
która rejestruje obraz obszarów wewnętrznych oraz zewnętrznych, może 
prawidłowo naświetlać część zewnętrzną, co powoduje, że część 
wewnętrzna jest bardzo ciemna, lub prawidłowo naświetlać część 
wewnętrzną, co prześwietla część zewnętrzną. Funkcja szerokiego 
zakresu dynamicznego umożliwia uzyskanie obrazów o równiejszej 
ekspozycji.

ON (Wł.), 
OFF (Wył.)

OFF 
(Wył.)

AUTO PAN 
SPEED 
(Prędkość 
automatyczneg
o obrotu)

Gdy funkcja jest uaktywniona, to ustawienie określa prędkość z jaką 
kamera obraca się pomiędzy granicami automatycznego obrotu. Wartość 
prędkości zawiera się w zakresie od 1 do 255.

1-255 50

PROPORTION
AL PTZ 
(Proporcjonaln
e obracanie, 
pochylanie i 
przybliżanie)

Uaktywniona opcja PROPORTIONAL PTZ (Proporcjonalne obracanie, 
pochylanie i przybliżanie) powoduje, że kamera monitoruje bieżący 
poziom przybliżenia i stosownie do niego odpowiednio skaluje prędkość 
obracania i pochylania, co umożliwia bardziej precyzyjne sterowanie 
kamerą przy aktywnym przybliżeniu.

ON (Wł.), 
OFF (Wył.)

ON (Wł.)

PAN TIMEOUT 
(Limit czasu 
dla obracania)

Ta funkcja zatrzymuje kamerę bez ingerencji ze strony użytkownika, gdy 
jest obracana nieprzerwanie przez ponad 60 sekund. Funkcja jest 
zazwyczaj używana w systemach, w których polecenia STOP są gubione w 
wyniku szumów na liniach komunikacyjnych.

ON (Wł.), 
OFF (Wył.)

OFF 
(Wył.)

CLEAR SOFT 
STOPS (Skasuj 
ograniczenia 
programowe)

Usuwa wszystkie uaktywnione ograniczenia programowe. Wychylić 
joystick w 
prawo, aby 
skasować

Brak

MANUAL 
CONTROL 
(Sterowanie 
ręczne)

Opcja pozwala użytkownikowi przez 10 sekund ręcznie sterować kamerą w celu ustawienia jej w 
żądanym położeniu, po czym menu powraca do poprzedniego stanu.

WASH WIPE 
POSITION 
(Położenie 
spryskiwania i 
pracy 
wycieraczki)

Umożliwia ustalenie położenia spryskiwania; użytkownik powinien 
najpierw ustawić kamerę w taki sposób, aby była zwrócona w stronę 
dyszy spryskiwacza, a następnie wychylić joystick w prawo w celu 
zapisania położenia.

Wychylić 
joystick w 
prawo, aby 
zapisać 
położenie

Bieżące 
położeni
e 
kamery

SET ZERO 
POS (Ustaw 
położenie 
zerowe)

Ustala położenie zera stopni (północ), które jest wykorzystywane 
podczas używania kompasu ekranowego. Aby kompas ekranowy 
przedstawiał prawidłowe wartości, zwrócić kamerę dokładnie na północ i 
uaktywnić opcję Set Zero Pos (Ustaw położenie zerowe).

Wychylić 
joystick w 
prawo, aby 
zapisać 
położenie

Brak

Pozycja menu Opis Opcje Domyśl
nie
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UPPER LEFT / 
LOWER RIGHT 
SOFT STOP 
(Górne lewe / 
dolne prawe 
ograniczenie 
programowe)

Opcje Soft Stop (Ograniczenie programowe) umożliwiają użytkownikowi 
zdefiniowanie wirtualnego pola ograniczającego ruchy kamery. Dostępna 
jest tylko jedna strefa, którą określa się poprzez zdefiniowanie górnego 
lewego punktu (Upper Left) oraz dolnego prawego punktu (Lower Right). 
Po uaktywnieniu kamera MIC może poruszać się wyłącznie w granicach 
wyznaczonego obszaru. 

Wychylić 
joystick w 
prawo, aby 
zapisać 
położenie

Zreseto
wane

LEFT / RIGHT 
AUTO PAN 
LIMIT (Lewe / 
prawe 
ograniczenie 
automatyczneg
o obracania)

Te dwa ustawienia określają ograniczenia obrotów kamery podczas pracy 
z prędkością ustaloną przez parametr „Auto Pan Speed” (Prędkość 
automatycznego obrotu), gdy włączona jest funkcja „Auto Pan” 
(Automatyczne obracanie).

Wychylić 
joystick w 
prawo, aby 
zapisać 
położenie

Zreseto
wane

MAP AUX TO 
PRESET 
(Przypisz 
funkcję do 
położenia 
zaprogramowa
nego)

Ta opcja otwiera podmenu, w którym określone funkcje kamery normalnie 
sterowane za pomocą poleceń Aux można przypisać do poleceń Go To 
Preset (Przejdź do położenia zaprogramowanego). Opcja obejmuje 
funkcje Wipe (Wycieraczka), Wash (Spryskiwacz), IR (Podczerwień), 
Digital Zoom (Zoom cyfrowy), Auto Iris (Automatyczna regulacja 
przysłony), Auto Focus (Automatyczne ogniskowanie) oraz Auto Pan 
(Automatyczny obrót). Dla każdej funkcji można wybrać 3 opcje: Control 
(Sterowanie), On Preset (Włącz położenie zaprogramowane) oraz Off 
Preset (Wyłącz położenie zaprogramowane). Pole Control (Sterowanie) 
określa, czy funkcja jest uaktywniana przez normalne polecenie Aux, czy 
przez zaprogramowane położenie. Pozostałe 2 opcje określają po prostu 
numery zaprogramowanych położeń, które włączają i wyłączają daną 
funkcję. Daje to możliwość uruchamiania wszystkich standardowych 
funkcji dodatkowych kamery z poziomu wielu systemów sterowania, które 
nie obsługują funkcji dodatkowych w normalny sposób. Uwaga: Jeżeli dla 
jakiejkolwiek funkcji pole Control (Sterowanie) jest ustawione na Go To 
Preset (Przejdź do położenia zaprogramowanego), danej funkcji nie 
będzie można uaktywnić standardowym przyciskiem na normalnym 
kontrolerze, oraz podobnie, jeżeli funkcja jest przypisana do polecenia 
Aux, wybrane wartości zaprogramowanych położeń nie będą miały 
żadnego wpływu na działanie.

WIPER 
(Wycieraczk
a), WASHER 
(Spryskiwac
z), IR 
(Podczerwie
ń), DIGITAL 
ZOOM 
(Zoom 
cyfrowy), 
AUTO IRIS 
(Automatycz
na regulacja 
przysłony), 
AUTO 
FOCUS 
(Automatycz
ne 
ogniskowani
e), AUTO 
PAN 
(Automatycz
ny obrót)

Brak

FIND END 
STOPS (Ustal 
ograniczenia)

Funkcja wychyla kamerę w osi pochylania najpierw w dół, a następnie w 
górę, aż do mechanicznych zderzaków. Następnie zapisuje ograniczniki 
programowe kilka jednostek przed mechanicznymi, które będą stosowane 
podczas normalnego użytkowania kamery. Uwaga: w trakcie tej procedury 
nie można ręcznie sterować kamerą.

Wychylić 
joystick w 
prawo, aby 
rozpocząć

Brak

RESET TO 
DEFAULTS 
(Przywróć 
ustawienia 
domyślne)

Opcja umożliwia przywrócenie domyślnych wartości ustawień we 
wszystkich menu OSD.

CONFIRM 
RESET 
(Potwierdź 
resetowanie
), NO (Nie)

Brak

Pozycja menu Opis Opcje Domyśl
nie
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6.7.1 Domyślne ustawienia fabryczne 
Opcja Reset To Defaults (Przywróć ustawienia domyślne) przywraca domyślne wartości 
ustawień modułu kamery, patrz Punkt 6.14.1 Domyślne ustawienia fabryczne, Strona 66.

6.7.2 Opcja Re-map Pelco Aux (Zmień ustawienia mapowania funkcji 
dodatkowych Pelco) (tylko protokoły Pelco D oraz P)
Protokoły Pelco (D oraz P) obsługują 8 różnych funkcji dodatkowych, ale nie określają, jaka 
funkcja jest uaktywniana danym poleceniem. Z tego względu ta opcja umożliwia przypisanie 
do poszczególnych poleceń jednej z ośmiu dostępnych funkcji: AF (Automatyczne 
ogniskowanie), Digital Zoom (Zoom cyfrowy), AE (Automatyczna ekspozycja), IR 
(Podczerwień), Wiper (Wycieraczka), Washer (Spryskiwacz), OSD (Menu ekranowe) oraz 
Backlight (Podświetlenie). Domyślnie funkcje dodatkowe są przypisane w następujący 
sposób:

Aby zmienić przypisanie, wybrać numer polecenia z 8 dostępnych, wychylić joystick w prawo, 
a następnie w górę lub w dół w celu wybrania jednej z funkcji dodatkowych.

6.8 Menu Alarms (Alarmy)
Menu Alarms (Alarmy) umożliwia użytkownikowi włączanie i wyłączanie opcji powiązanych z 
alarmami, zapisywanie położeń alarmowych oraz ustalanie stanów dwóch (2) przekaźników 
alarmowych.
Opcja Learn alarm pos (Zapisz położenie alarmowe) może działać w różny sposób, w 
zależności od bieżącego trybu alarmowego. Jeżeli opcja Auto Alarm (Alarm automatyczny) jest 
włączona, a opcja Multi Alarm (Wiele alarmów) jest wyłączona, ta opcja zapisuje pojedyncze 
położenie alarmowe, które zostaje uaktywnione w przypadku wyzwolenia zabezpieczenia 
antysabotażowego. Jeżeli opcja Multi Alarm (Wiele alarmów) jest włączona, użytkownik może 
wybrać, które położenie alarmowe ma być zapisane, poprzez wychylenie joysticka w prawo, a 
następnie w górę lub w dół w celu wybrania żądanego numeru, a następnie ponownie w 
prawo w celu zapisania.
Zasilacz MIC jest wyposażony w pojedynczy zabezpieczenie antysabotażowe / wejście 
alarmowe, jeżeli jednak wymagana jest ich większa ilość, dostępna jest karta dodatkowa wielu 
alarmów z funkcją napędu spryskiwacza, posiadająca 8 wejść. Oprócz 8 wejść karta wielu 
alarmów posiada 2 przekaźniki wyjściowe, które mogą służyć do kasowania uaktywnionych 
alarmów lub mogą generować sygnał przekazywany do innych urządzeń.
Niżej wymienione ustawienia kontrolują działanie kamery serii MIC 500 w przypadku 
wykrywania różnych sygnałów alarmowych.

Numer polecenia AUX Funkcja

1 Auto Focus (Automatyczne ogniskowanie)

2 Digital Zoom (Zoom cyfrowy)

3 Auto Iris (Automatyczna regulacja przysłony)

4 IR

5 Wiper (Wycieraczka)

6 Washer (Spryskiwacz)

7 OSD (Menu ekranowe)

8 Backlight (Podświetlenie)
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MAIN MENU (Menu główne) 1/2 ..ALARMS.. (Alarmy) 1/2 ..ALARMS.. (Alarmy) 2/2
MIC SETUPS (Konfiguracja kamery MIC) AUTO ALARM (Alarm 

automatyczny)
OFF (Wył.) RELAY 2 STATUS: (Stan 

przekaźnika 2:)
ACTIVATE FEATURE (Uaktywnij funkcję) MULTI ALARM (Wiele 

alarmów)
OFF 
(Wył.)

SET WITH ALARM 5-8 (Ustaw 
alarm 5-8)

PRESET TOUR (Zaprogramowana trasa) ALARM REARM (Ponowne 
uzbrojenie alarmu)

60 S 
(60 s)

NORMALLY CLOSED (Rozwierne)

PATTERN TOUR (Trasa wzorcowa) MANUAL CONTROL (Sterowanie ręczne)
PRESETS (Położenia zaprogramowane) LEARN ALARM POS (Zapisz 

położenie alarmowe)
COMMUNICATIONS (Komunikacja) RELAY 1 STATUS (Stan przekaźnika 

1)
ADVANCED SETUPS (Konfiguracja 
zaawansowana)

SET WITH ALARM (Ustaw alarm) 1-4

ALARMS (Alarmy) NORMALLY CLOSED (Rozwierne)

Pozycja menu Opis Opcje

AUTO ALARM (Alarm 
automatyczny)

Umożliwia używanie funkcji pojedynczego alarmu lub wielu alarmów. 
Jeśli opcja Auto Alarm (Alarm automatyczny) jest włączona, a opcja 
Multi Alarm (Wiele alarmów) jest wyłączona, moduł monitoruje linię 
zabezpieczenia antysabotażowego. W przypadku wykrycia połączenia z 
masą przestawia kamerę w położenie alarmowe, które można dowolnie 
zaprogramować. Jeśli opcja Auto Alarm (Alarm automatyczny) jest 
wyłączona, kamera ignoruje zmiany stanu linii zabezpieczenia 
antysabotażowego. 

ON (Wł.) / OFF 
(Wył.)

MULTI ALARM (Wiele 
alarmów)

Umożliwia użytkownikowi skonfigurowanie innego położenia dla 
każdego z ośmiu (8) wejść alarmowych. Pojawienie się sygnału na 
dowolnym wejściu alarmowym powoduje, że kamera ustawia się w 
położeniu, jakie zostało przypisane do uaktywnionego wejścia. Aby 
włączyć tę funkcję, należy włączyć opcję Auto Alarm (Alarm 
automatyczny) i Multi Alarm (Wiele alarmów).

ON (Wł.) / OFF 
(Wył.)

ALARM REARM 
(Ponowne uzbrojenie 
alarmu)

Patrz Punkt 6.8.1 Przekaźniki alarmowe i czas ponownego uzbrojenia 
alarmu, Strona 46.

1/5/10/60 s

MANUAL CONTROL 
(Sterowanie ręczne)

Umożliwia użytkownikowi ręczne sterowanie modułem. Brak

LEARN ALARM POS 
(Zapisz położenie 
alarmowe)

Umożliwia zaprogramowanie położenia alarmu sabotażu lub położeń dla 
poszczególnych alarmów (w przypadku wielu alarmów).

AUTO ALARM 
POS (Położenie 
alarmu 
automatycznego) 
LUB 1 TO 12 (1 
do 12)

RELAY 1 / 2 STATUS 
(Stan przekaźnika 1 / 
2)

Patrz Punkt 6.8.1 Przekaźniki alarmowe i czas ponownego uzbrojenia 
alarmu, Strona 46.

NORMALLY OPEN 
(Zwierny) / 
NORMALLY 
CLOSED 
(Rozwierny)

NORMALLY CLOSED 
(Rozwierne)

Otwiera obwód, gdy przekaźnik zostaje uaktywniony; obwód jest 
zamknięty, gdy przekaźnik jest nieaktywny. 

Brak
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6.8.1 Przekaźniki alarmowe i czas ponownego uzbrojenia alarmu
Karta wielu alarmów jest wyposażona m.in. w 2 przekaźniki wyjściowe, uaktywniane przez 
kamerę serii MIC 500 w określonych warunkach, które można zaprogramować. Dostępne są 
następujące opcje:

Na przykład, jeżeli przez wejście alarmowe 4 zostaje przekazany sygnał do zasilacza, może on 
być skonfigurowany w taki sposób, aby zamykał przekaźnik 1 i otwierał przekaźnik 2, lub 
otwierał przekaźnik 1 i nie zmieniał stanu przekaźnika 2 itp. W ten sposób można przekazywać 
informacje o alarmie do innych urządzeń lub kasować alarmy, które zostały uaktywnione.
Czas ponownego uzbrojenia alarmu to parametr, który umożliwia użytkownikowi ustalenie 
czasu, jaki musi minąć pomiędzy kolejnymi wyzwoleniami tego samego alarmu, oraz jak długo 
przekaźniki pozostają w stanie uaktywnionym. Dla tej opcji można wybrać wartość 1, 5, 10 lub 
60 sekund. 

6.9 Menu Sony Set (Zestaw Sony)
Menu Sony Set (Zestaw Sony) umożliwia użytkownikowi dostosowywanie ustawień kamery, 
takich jak balans bieli, wzmocnienie sygnału, ostrość, synchronizacja, podświetlenie i czas 
otwarcia migawki elektronicznej. Menu Sony Set (Zestaw Sony) może przechowywać do 
dziesięciu (10) tabel Sony Set, a każda tabela może zawierać dziesięć (10) oddzielnych 
poleceń sterujących kamerą. Zamiast modyfikować kolejno każde ustawienie użytkownik może 
zapisać i załadować kompletną konfigurację modułu kamery (czas otwarcia migawki, poziom 
wzmocnienia, efekt itd.).
Ustawienia kamery można również przypisać do określonej funkcji kamery serii MIC 500, takiej 
jak zaprogramowane położenie, tryb IR, alarm lub normalna praca, co umożliwia 
użytkownikowi skonfigurowanie trybu ANPR lub podobnego trybu powiązanego z określonym 
zaprogramowanym położeniem. Można również tak skonfigurować kamerę serii MIC 500, aby 
w momencie wyzwolenia określonego alarmu pracowała ze stałym czasem otwarcia migawki 
elektronicznej. 
Moduł ładuje ustawienia Sony Set zapisane dla normalnej pracy zaraz po przestawieniu 
kamery serii MIC 500 z położenia, w którym jest ładowany tryb specjalny – kamera powraca 
do stanu normalnego. Dodatkowo dostępna jest opcja przypisania ustawień do wartości 
Nothing (Nic), dzięki czemu takie ustawienia można przywoływać, gdy są wymagane, podczas 
używania polecenia Learn Preset (Zapisz położenie zaprogramowane) powiązanego z tabelą 
Sony Set. 

NORMALLY OPEN 
(Zwierny)

Zamyka obwód, gdy przekaźnik zostaje dezaktywowany; obwód jest 
zamknięty, gdy przekaźnik jest aktywny. 

Brak

RELAY 1, SET WITH 
ALARM (Przekaźnik 
1, ustaw alarm)

Patrz punkt 6.8.1 Przekaźniki alarmowe i czas ponownego uzbrojenia 
alarmu, na str. 41.

Wejścia 1–4 / 
Dowolny alarm

RELAY 2, SET WITH 
ALARM (Przekaźnik 
2, ustaw alarm)

Patrz punkt 6.8.1 Przekaźniki alarmowe i czas ponownego uzbrojenia 
alarmu, na str. 41.

Wejścia 5–8 / 
Dowolny alarm

Pozycja menu Opis Opcje

Przekaźnik 1 Przekaźnik 2

Uaktywnienie 
przekaźnika

Dowolny alarm Wejścia alarmowe 
1–4

Dowolny alarm Wejścia 
alarmowe 5–8

Stan 
przekaźnika

Zwierny Rozwierny Zwierny Rozwierny
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Uwaga: Przypisanie tabeli Sony Set do określonej funkcji może spowodować nieznaczne 
opóźnienie wykonania żądanej funkcji, co jest uzależnione od liczby czynności zapisanych w 
tabeli.

MAIN MENU (Menu główne) 2/2 SONY SET (Zestaw Sony) SETUP COMMANDS (Polecenia 
konfiguracyjne)

SONY SET (Zestaw Sony) 1 : WHITE BALANCE (Balans 
bieli)

CAPTIONS (Napisy ekranowe) MAPPED TO (Przypisanie 
do)

PRESET 
(Położenie 
zaprogramowane)

: MANUAL (Ręcznie)

PRIVACY (Prywatność) NUMBER (Numer) 5 2 : SET RED GAIN (Ustaw 
wzmocnienia składowej 
czerwonej)

POT TEST (Test potencjometru) : 250
MIC INFORMATION (Informacje o 
kamerze MIC)

NO. COMMANDS (Liczba poleceń) 4 3 : EXPOSURE (Ekspozycja)

ENTER PASSWORD (Wprowadź hasło) SETUP COMMAND LIST (Lista poleceń 
konfiguracyjnych)

: SHUTTER PRIORITY (Priorytet 
migawki)

HELP (Pomoc) 4 : SET SHUTTER (Ustaw 
migawkę)

EXIT (Wyjście) SAVE SONYSET (Zapisz zestaw Sony) : 10
EXIT WITHOUT SAVING (Wyjdź bez 
zapisywania)

Pozycja menu Opis Opcje

MAPPED TO 
(Przypisanie do)

Określa funkcję, do jakiej przypisana jest bieżąca tabela Sony 
Set. Jeżeli tabela Sony Set 1 jest przypisana do funkcji Preset 23 
(Położenie zaprogramowane 23), kamera przywołuje zapisaną w 
pamięci tabelę Sony Set 1 w momencie uaktywnienia przez 
użytkownika zaprogramowanego położenia 23. Opcja ALARM 
przypisuje tabelę do określonego wejścia alarmowego; opcja 
PRESET W.OUT PTZ (Zaprogramowane położenie bez zmiany 
obrotu, pochylenia i przybliżenia) powoduje, że kamera przywoła 
tabelę Sony Set, ale nie przestawi się w zapisane, fizyczne 
położenie powiązane z tym ustawieniem. NORMAL (Stan 
normalny) określa stan, który jest przywoływany za każdym 
razem, gdy użytkownik przestawi kamerę z dowolnego 
zaprogramowanego położenia; jeżeli jest uaktywnione 
zaprogramowane położenie powiązane z określoną tabelą Sony 
Set, a następnie użytkownik przestawia kamerę z tego położenia, 
zostaje przywołana tabela Sony Set powiązana z wartością 
NORMAL (Normalny).

Nothing (Nic) / Normal 
(Normalny) / IR 
(Podczerwień) / 
Preset with PTZ 
(Zaprogramowane 
położenie ze zmianą 
obrotu, pochylenia i 
przybliżenia) / Preset 
without PTZ 
(Zaprogramowane 
położenie bez zmiany 
obrotu, pochylenia i 
przybliżenia / Alarm) / 
Alarm

NUMBER (Numer) Jest to wartość powiązana z polem MAPPED TO (Przypisanie 
do). Jest aktywna wyłącznie z niektórymi funkcjami, PRESET 
WITH PTZ (Zaprogramowane położenie ze zmianą obrotu, 
pochylenia i przybliżenia), PRESET W.OUT PTZ 
(Zaprogramowane położenie bez zmiany obrotu, pochylenia i 
przybliżenia) oraz ALARM (tylko funkcja wielu alarmów).

N/A (Brak) / Preset 1-
64 (Zaprogramowane 
położenie 1-64) / Multi 
Alarm 1-12 (Wiele 
alarmów 1–12)

NO. COMMANDS 
(Liczba poleceń)

Określa liczbę poleceń dostępnych w aktualnie wybranej tabeli 
Sony Set.

1–10

SETUP COMMAND LIST 
(Lista poleceń 
konfiguracyjnych)

Strona podrzędna, na której można definiować poszczególne 
polecenia i powiązane z nimi wartości.
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6.9.1 Przypisanie do funkcji kamery serii MIC 500
W przypadku korzystania z funkcjonalności tabel Sony Set (Zestaw Sony) przypisanych do 
funkcji kamery, powinna występować tabela Sony Set (domyślnie z numerem 1) przypisana do 
stanu normalnego, która przywraca wartości domyślne wszystkim ustawieniom kamery. 
Na przykład, dla konfiguracji ANPR powiązanej z zaprogramowanym położeniem 10, tabela 2 
powinna wyglądać podobnie do przedstawionej poniżej:

Aby mieć pewność, że kamera powraca do normalnej konfiguracji po opuszczeniu powyższego 
zaprogramowanego położenia, jedna tabela Sony Set musi być przypisana do wartości Normal 
(Normalny) i mieć niżej wymienioną pozycję:

Konfiguracja dla stanu normalnego jest również ładowana podczas uruchamiania urządzenia. 
Przypisanie tabeli do alarmu działa dokładnie w taki sam sposób, jak przypisanie do 
zaprogramowanego położenia, jednak tabela jest przywoływana w momencie wyzwolenia 
określonego alarmu. Jeśli opcja Multi Alarm (Wiele alarmów) nie jest włączona, tabelę można 
przypisać do wejścia zabezpieczenia antysabotażowego. Przypisanie do trybu IR powoduje, że 
dana konfiguracja jest ładowana, gdy kamera serii MIC 500 automatycznie lub ręcznie 
przechodzi w tryb pracy w podczerwieni.
Podmenu Sony Set (Zestaw Sony) jest przywoływane w taki sam sposób jak menu Setup Tour 
(Konfiguruj trasę), jednak przed otwarciem należy wybrać numer tabeli od 1 do 10.
Na głównej stronie menu występują 3 opcje, które konfigurują ogólne ustawienia tabeli Sony 
Set, a poszczególne polecenia można określać w podmenu Setup Command List (Lista 
poleceń konfiguracyjnych). Jeżeli dla opcji Mapped To (Przypisanie do) zostaje wybrana 
wartość Preset (Położenie zaprogramowane), włącza się opcja Number (Numer), która 
umożliwia określenie i zapisanie numeru zaprogramowanego położenia. Podobnie jest w 
przypadku alarmów, jednak numer jest widoczny wyłącznie wtedy, gdy włączona jest opcja 
Multi Alarm (Wiele alarmów). W przeciwnym razie tabela Sony Set zostaje automatycznie 
przypisana do wejścia pojedynczego alarmu (zabezpieczenie antysabotażowe).
Przypisanie do wartości Nothing (Nic) umożliwia zapisanie ustawień z tabeli, ale nie są one 
nigdy automatycznie przywoływane przez kamerę serii MIC 500. W przypadku wartości 
Nothing (Nic), IR (Podczerwień) oraz Normal (Normalny), opcja Number (Numer) jest 
niedostępna. Omawiane podmenu można opuścić wyłącznie po wybraniu opcji Save and Exit 
(Zapisz i wyjdź) lub Exit Without Saving (Wyjdź bez zapisywania).
Opcja Setup Commands (Polecenia konfiguracyjne) wczytuje wybraną tabelę, pokazując po 4 
polecenia na stronę i wyświetlając każde polecenie wraz z powiązaną wartością. Polecenia 
ustawia się tak jak każdą inną opcję w menu, poprzez wybranie odpowiedniej linii, wychylenie 
joysticka w prawo, a następnie w górę lub w dół w celu wybrania wartości z listy.
Zmiana typu polecenia powoduje zmianę wartości na domyślną dla danego typu, więc 
najpierw należy wybierać typ polecenia, a następnie przypisaną do niego wartość. 

Funkcja Wartość

EXPOSURE (Ekspozycja) SHUTTER PRIORITY 
(Priorytet migawki)

SHUTTER SET (Ustawienie 
migawki)

14

Funkcja Wartość

EXPOSURE (Ekspozycja) AUTO (Automatycznie)
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Poniżej znajduje się zestawienie dostępnych opcji i wartości. 

Ustawienie Opcje

Mapped To 
(Przypisanie do)

Nothing (Nic) / Normal (Normalny) / IR (Podczerwień) / Preset with PTZ 
(Zaprogramowane położenie ze zmianą obrotu, pochylenia i 
przybliżenia) / Preset without PTZ (Zaprogramowane położenie bez 
zmiany obrotu, pochylenia i przybliżenia / Alarm) / Alarm

Number (Numer) N/A (Brak) / Preset 1-64 (Zaprogramowane położenie 1-64) / Multi 
Alarm 1-12 (Wiele alarmów 1–12)

No. of Commands 
(Liczba poleceń)

1–10

Ustawienie Dostępne wartości

Camera Zoom (Zoom 
kamery)

0–28672

Digital Zoom (Zoom 
cyfrowy) 

ON (Wł.) / OFF (Wył.)

Set Focus (Ustaw 
ogniskowanie)

4096–49152

Focus Mode (Tryb 
ogniskowania)

Auto / Manual (Automatyczny / Ręczny)

Focus Control 
(Regulacja 
ogniskowania)

One Push Trigger / Force Infinity (Wyzwolenie jednym przyciskiem 
/ Wymuś nieskończoność)

AF Sensitivity (Czułość 
automatycznego 
ogniskowania)

High / Low (Wysoka / Niska)

Focus Near Limit 
(Ogniskowanie blisko 
granicy)

4096–49152

White Balance (Balans 
bieli)

Auto (Automatycznie) / Indoor (Wnętrze) / Outdoor (Na 
zewnątrz) / One Push (Jeden przycisk) / Auto Tracing 
(Automatyczne śledzenie) / Manual (Ręcznie) / One Push Trigger 
(Wyzwolenie jednym przyciskiem)

Red Gain (Wzmocnienie 
składowej czerwonej)

Reset (Wyzeruj) / Plus 1 / Minus 1

Red Gain Set 
(Ustawienie 
wzmocnienia składowej 
czerwonej)

0–255

Blue Gain (Wzmocnienie 
składowej niebieskiej)

Reset (Wyzeruj) / Plus 1 / Minus 1

Blue Gain Set 
(Ustawienie 
wzmocnienia składowej 
niebieskiej)

0–255
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EXPOSURE (Ekspozycja) Auto (Automatycznie) / Manual (Ręcznie) / Shutter Priority 
(Priorytet migawki) / Iris Priority (Priorytet przysłony) / Gain 
Priority (Priorytet wzmocnienia) / Bright (Mocne światło) / 
Shutter (Przysłona) / Auto (Automatycznie) / Iris Auto 
(Automatyka migawki) / Gain Auto (Automatyka wzmocnienia)

Slow Shutter (Długi czas 
otwarcia migawki)

Auto / Manual (Automatycznie / Ręcznie)

Shutter (Migawka) Reset (Wyzeruj) / Plus 1 / Minus 1

SHUTTER SET 
(Ustawienie migawki)

0–19

Iris (Przysłona) Reset (Wyzeruj) / Plus 1 / Minus 1

Iris Set (Ustawienie 
przysłony)

0–19

Gain (Wzmocnienie) Reset (Wyzeruj) / Plus 1 / Minus 1

Gain Set (Ustawienie 
wzmocnienia)

0–7

Brightness (Jasność) Reset (Wyzeruj) / Plus 1 / Minus 1

Brightness Set 
(Ustawienie jasności)

0–19

Exposure Compensation 
(Kompensacja 
ekspozycji)

Reset (Wyzeruj) / Plus 1 / Minus 1 / ON (Wł.) / OFF (Wył.)

Exposure Comp Set 
(Ustawienie 
kompensacji ekspozycji)

0–14

Backlight 
(Podświetlenie)

ON (Wł.) / OFF (Wył.)

Aperture (Apertura) Reset (Wyzeruj) / Plus 1 / Minus 1

Aperture Set 
(Ustawienie apertury)

0–15

Low Lux (Niskie 
natężenie oświetlenia)

ON (Wł.) / OFF (Wył.)

Hi Resolution (Wysoka 
rozdzielczość)

ON (Wł.) / OFF (Wył.)

Left / Right Reverse 
(Odwrócenie kierunków 
lewo–prawo)

ON (Wł.) / OFF (Wył.)

Freeze Frame 
(Zamrożenie obrazu)

ON (Wł.) / OFF (Wył.)

Effect (Efekt) OFF (Wył.) / NEGATIVE (Negatyw) / BLACK AND WHITE 
(Monochromatyczny)

On-screen Data (Menu 
ekranowe)

ON (Wł.) / OFF (Wył.)

Caption Display 
(Wyświetlanie napisów)

ON (Wł.) / OFF (Wył.)

Ustawienie Dostępne wartości
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Poniżej zamieszczono szereg tabel przedstawiających realne ustawienia modułu kamery, do 
których odnoszą się opcje z powyższej tabeli. Wartości bazują na normie PAL FCB 1010 i mogą 
nieznacznie różnić się od wartości realnych w zależności od tego, czy kamera jest w wersji 
NTSC lub posiada inny moduł.

Auto IR (Automatyczny 
tryb pracy w 
podczerwieni)

ON (Wł.) / OFF (Wył.)

Lens Recalibrate 
(Ponowna kalibracja 
obiektywu)

Brak

Picture Flip (Obrócenie 
obrazu)

ON (Wł.) / OFF (Wył.)

Ustawienie Dostępne wartości
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Tabela 6.4 Tabela wartości jasności i wzmocnienia dla funkcji Sony Set (Zestaw Sony)

Wartość jasności Ustawienie 
przysłony

Ustawienie 
wzmocnienia

1 Zamknięta 0 db

2 F28 0 db

3 F22 0 db

4 F19 0 db

5 F16 0 db

6 F14 0 db

7 F11 0 db

8 F9.6 0 db

9 F8 0 db

10 F6.8 0 db

11 F5.6 0 db

12 F4.8 0 db

13 F4 0 db

14 F3.4 0 db

15 F2.8 0 db

16 F2.4 0 db

17 F2 0 db

18 F1.6 +2 dB

19 F1.6 +4 dB

20 F1.6 +6 dB

21 F1.6 +8 dB

22 F1.6 +10 dB

23 F1.6 +12 dB

24 F1.6 +14 dB

25 F1.6 +16 dB

26 F1.6 +18 dB

27 F1.6 +20 dB

28 F1.6 +22 dB

29 F1.6 +24 dB

30 F1.6 +26 dB

31 F1.6 +28 dB
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Tabela 6.5 Tabela wartości ogniskowania dla funkcji Sony Set (Zestaw Sony)

Tabela 6.6 Tabela ustawień ekspozycji dla funkcji Sony Set (Zestaw Sony)

Położenie 
ogniskowania

Odległość 
ogniskowania

4096 Nieskończoność

8192 20 m

12 288 10 m

16 384 5 m

20 480 3 m

24 576 2 m

28 672 1,5 m

32 768 32 cm

36 864 9,5 cm

40 960 4,5 cm

45 056 2,0 cm

49 152 1,0 cm

Wartość kompensacji 
ekspozycji

Ustawienie 
przysłony

Ustawienie 
wzmocnienia

0 -7 -10,5 dB

1 -6 -9,0 dB

2 -5 -7,5 dB

3 -4 -6,0 dB

4 -3 -4,5 dB

5 -2 -3,0 dB

6 -1 -1,5 dB

7 0 0 dB

8 +1 +1,5 dB

9 +2 +3,0 dB

10 +3 +4,5 dB

11 +4 +6,0 dB

12 +5 +7,5 dB

13 +6 +9,0 dB

14 +7 +10,5 dB
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Tabela 6.7 Tabela ustawień przysłony dla funkcji Sony Set (Zestaw Sony)

Tabela 6.8 Tabela wartości wzmocnienia dla funkcji Sony Set (Zestaw Sony)

Wartość przysłony Ustawienie przysłony

Zamknięta

1 F28

2 F22

3 F19

4 F16

5 F14

6 F11

7 F9.6

8 F8

9 F6.8

10 F5.6

11 F4.8

12 F4

13 F3.4

14 F2.8

15 F2.4

16 F2

17 F1.6

Wartość wzmocnienia Ustawienie 
wzmocnienia

0 -2 dB

1 0 dB

2 +2 dB

3 +4 dB

4 +6 dB

5 +8 dB

6 +10 dB

7 +12 dB

8 +14 dB

9 +16 dB

10 +18 dB

11 +20 dB

12 +22 dB

13 +24 dB

14 +26 dB

15 +28 dB
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Tabela 6.9 Tabela wartości ustawienia migawki dla funkcji Sony Set (Zestaw Sony)

6.10 Menu Captions (Napisy ekranowe)
Menu CAPTIONS (Napisy ekranowe) udostępnia trzy (3) opcje napisów ekranowych 
umożliwiające uaktywnienie napisów ekranowych na obrazie z kamery serii MIC 500 w celu 
spełnienia różnych wymagań instalacyjnych; są to opcje: Normal Captions (Normalne napisy) – 
opcja domyślna, Preset Captions (Napisy położeń zaprogramowanych) oraz Sector Captions 
(Napisy sektorów). Napisy zaprogramowanych położeń oraz sektorów nie mogą występować 
jednocześnie. Można jednak wyświetlić w tym samym czasie, na różnych liniach napisy 
domyślne oraz napisy położeń zaprogramowanych lub sektorów. 
Ogólna opcja włączania i wyłączania napisów kontroluje napisy domyślne, zaprogramowanych 
położeń i sektorów, podczas gdy wskazanie położenia posiada oddzielny przełącznik ON/OFF.
Dla wszystkich napisów obowiązuje ograniczenie długości do 20 znaków. Napisy mogą być 
umieszczane w 1 z 11 dostępnych linii ekranu, a także mogą być wyrównane do lewej 
krawędzi, wyśrodkowane lub wyrównane do prawej krawędzi. Za wyjątkiem wskazania 
położenia, napisy mogą mieć kolor biały, czerwony, zielony, niebiesko-zielony, niebieski, 
fioletowy lub żółty. 
Włączenie funkcji napisów ekranowych może spowodować nieznaczne opóźnienia podczas 
sterowania lub niedokładności zaprogramowanych położeń.

Wartość 
ustawienia 
migawki

Czas otwarcia 
migawki

0 1

1 1/2

2 1/3

3 1/6

4 1/12

5 1/25

6 1/50

7 1/75

8 1/100

9 1/120

10 1/150

11 1/215

12 1/300

13 1/425

14 1/600

15 1/1000

16 1/1250

17 1/1750

18 1/2500

19 1/3500

20 1/6000

21 1/10000
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6.10.1 Napis domyślny
Domyślny napis to ciąg znaków, który jest widoczny na ekranie zawsze wtedy, gdy włączone 
są napisy ekranowe. Najczęściej jest używany do określania nazwy położenia lub numeru 
modułu.

6.10.2 Napisy położeń zaprogramowanych
Do każdego położenia zaprogramowanego można przypisać inny napis, który jest 
przywoływany w momencie uaktywnienia położenia zaprogramowanego. Napis znika w 
momencie przestawienia kamery serii MIC 500 z określonego położenia. Takie napisy mogą 
służyć do wskazywania, na co dokładnie kamera serii MIC 500 jest zwrócona w określonym 

MAIN MENU (Menu główne) 2/2 ..CAPTIONS.. (Napisy ekranowe)
SONY SET (Zestaw Sony)
CAPTIONS (Napisy ekranowe) CAPTION STATUS (Stan napisów ekranowych) OFF (Wył.)
PRIVACY (Prywatność) CAPTION MODE (Tryb napisów 

ekranowych)
PRESET (Położenie 
zaprogramowane)

POT TEST (Test potencjometru) V POSITION (Położenie w pionie) 10
MIC INFORMATION (Informacje o 
kamerze MIC)

H POSITION (Położenie w poziomie) RIGHT (Prawa strona)

ENTER PASSWORD (Wprowadź 
hasło)

COLOUR (Kolor) WHITE (Biały)

HELP (Pomoc)
EXIT (Wyjście) SETUP NORMAL CAPTION (Ustaw normalny napis)

SETUP PRESET CAPTION (Ustaw napis położenia 
zaprogramowanego)

Pozycja menu Opis Opcje Domyślnie

CAPTION STATUS (Stan 
napisów ekranowych)

Określa, czy napisy ekranowe kamery MIC 
są włączone czy wyłączone.

ON (Wł.) / OFF (Wył.) OFF (Wył.)

CAPTION MODE (Tryb 
napisów ekranowych)

Określa, czy wyświetlane napisy są 
napisami sektorów czy napisami położeń 
zaprogramowanych.

Preset, Sector 
(Położenie 
zaprogramowane, 
Sektor)

Preset 
(Położenie 
zaprogramo
wane)

V POSITION (Położenie w 
pionie)

Określa położenie napisów w pionie. 0–10 – Numer linii 10

H POSITION (Położenie w 
poziomie)

Określa położenie napisów. Left, Center, Right (Lewa 
strona, Środek, Prawa 
strona)

Right (Prawa 
strona)

COLOUR (Kolor) Określa kolor napisów na obrazie. White (Biały), Red 
(Czerwony), Green 
(Zielony), Cyan 
(Niebiesko-zielony), Blue 
(Niebieski), Violet 
(Fioletowy) lub Yellow 
(Żółty)

Biały

SETUP NORMAL CAPTION 
(Ustaw normalny napis)

Otwiera stronę wprowadzania normalnego 
napisu, która umożliwia zdefiniowanie 
normalnego (domyślnego) napisu.

Ciąg 20 znaków Brak

SETUP PRESET CAPTION 
(Ustaw napis położenia 
zaprogramowanego)

Otwiera stronę wprowadzania napisu 
położenia zaprogramowanego, która 
umożliwia zdefiniowanie odpowiedniego 
napisu.

Ciąg 20 znaków Brak
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zaprogramowanym położeniu. Wprowadzenie ciągu znaków „– –” do napisu położenia 
zaprogramowanego spowoduje wstawienie numeru aktywnego położenia. Na przykład, jeżeli 
do wszystkich 64 ustawień przypisany zostanie napis ekranowy „POLOZENIE – –”, w 
przypadku położenia zaprogramowanego nr 10 wyświetlany jest napis „POLOZENIE 10”, a w 
przypadku ustawienia 45 jest to „POLOZENIE 45” itd.

6.10.3 Napisy sektorów
Gdy włączone są napisy sektorów, można ustawić, aby napisy zaprogramowanych położeń 
były wyświetlane w określonym zakresie obrotu, w granicach 360 stopni. Jeden pełny obrót 
jest podzielony na 64 segmenty, z których każdy może zostać ustawiony tak, aby wyświetlał 
inne napisy zaprogramowanych położeń z zakresu od 1 do 64. Pozwala to użytkownikowi 
wprowadzić nazwy ulic itp. Napisy te są aktualizowane na bieżąco, wraz z obracaniem się 
kamery serii MIC 500. 
Napisy takie można skonfigurować jako oddzielne napisy dla poszczególnych sektorów lub 
można je zgrupować, tak aby dla sektorów od 0 do 180 stopni był widoczny napis np. 
„POLNOCNY PARKING”, a dla sektorów od 180 do 360 stopni „POLUDNIOWY PARKING”.

6.10.4 Ustawienia napisów
Podmenu napisów umożliwia ustawienie domyślnego napisu, napisów zaprogramowanych 
położeń lub sektorów, jak również skonfigurowanie powiązanych z napisami opcji. Strona 
główna zawiera ustawienia, które odnoszą się do wszystkich trzech (3) trybów napisów 
ekranowych, takie jak położenie i kolor napisu, jak również ustawienia określające, które 
napisy są aktywne. Położenie pionowe określa linię od 0 do 10 (0 to górna krawędź, a 10 to 
dolna krawędź ekranu).
Ostatnie dwie opcje otwierają dalsze podmenu. Pierwsza z tych opcji otwiera stronę 
umożliwiającą zdefiniowanie domyślnego/normalnego napisu dla kamery serii MIC 500, a 
druga otwiera stronę napisów zaprogramowanych położeń lub napisów sektorów, w 
zależności od wartości ustawienia Caption Mode (Tryb napisów).
Strona Normal Caption (Normalny napis) umożliwia wprowadzenie ciągu 20 znaków oraz 
zawiera opcje zapisania i wyczyszczenia bieżącego napisu. To podmenu można opuścić 
poprzez wychylenie joysticka w lewo, co spowoduje, że nic nie zostanie zapisane lub usunięte. 
W celu zmiany napisu wybrać linię, wychylając joystick w prawo, co podświetla ją na zielono i 
powoduje, że pierwszy znak zaczyna migać. Następnie wybrać żądany znak, wychylając 
joystick w górę lub w dół. Po ustaleniu pierwszego znaku można poruszać się po ciągu 
znaków, wychylając joystick w lewo lub w prawo w celu wybrania znaku lub powrócenia do 
menu, gdzie można zapisać lub anulować wprowadzone zmiany. Dostępne są następujące 
znaki: 0123456789-.: ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
W przypadku skasowania całego napisu (tj. wprowadzenia samych znaków spacji) 
wyświetlany jest napis „:::: NO CAPTION ::::” (Brak napisu). Ten napis znika po wprowadzeniu 
pierwszego znaku.
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1. Menu Preset Caption (Napis położenia zaprogramowanego) funkcjonuje w bardzo 
podobny sposób. Występuje dodatkowa opcja umożliwiająca ustalenie numeru 
zaprogramowanego położenia, do którego zostanie przypisany napis, a także dalsze opcje 
zapisu i kasowania. Opcja Blank Single (Skasuj pojedynczy) lub Save Single (Zapisz 
pojedynczy) powoduje skasowanie lub zapisanie napisu dla położenia 
zaprogramowanego wybranego za pomocą opcji Preset No. (Nr położenia 
zaprogramowanego). Opcje Blank 1-64 (Skasuj 1–64) i Save 1-64 (Zapisz 1–64) realizują 
te same funkcje, ale dla wszystkich możliwych zaprogramowanych położeń. 
Wprowadzenie ciągu „– –” w dowolny punkt napisu zaprogramowanego położenia 
powoduje wstawienie numeru położenia zaprogramowanego, więc zalecanym, szybkim 
sposobem konfiguracji jest zapisanie napisu „POLOZENIE – –” dla wszystkich położeń 
zaprogramowanych.

2. Napisy sektorów wymagają 3 informacji szczegółowych. Pierwsza to numer sektora – 
każdy numer odnosi się do innego napisu; dostępne są 64 sektory. Następnie należy 
podać punkt rozpoczęcia i zakończenia sektora wyrażony w stopniach. Sektory mogą na 
siebie nachodzić, ale sektor nadpisywany przyjmuje najnowszą wartość. Napisy są 
wprowadzane i zapisywane w taki sam sposób, jak opisano to powyżej. Jedną dodatkową 
funkcją na tej stronie jest opcja View Sector Table (Wyświetl tabelę sektorów), która 
otwiera zestaw 4 stron zawierających numery kolejnych sektorów od 1 do 64 oraz 
powiązany numer sektora (napisu). Te strony służą tylko do przeglądania, więc nie są na 
nich dostępne żadne opcje. Wychylenie joysticka w lewo umożliwia powrót do strony 
Sector Captions (Napisy sektorów).

..CAPTIONS.. (Napisy ekranowe) ..NORMAL CAPTION.. (Napis 
normalny)

..PRESET CAPTION.. (Napis położenia 
zaprogramowanego)

CAPTION STATUS (Stan napisów 
ekranowych)

ON 
(Wł.)

SET CAPTION: (Ustaw napis:) PRESET NO. (Nr położenia 
zaprogramowanego)

CAPTION MODE (Tryb 
napisów ekranowych)

PRESET 
(Położenie 
zaprogramowane)

::::NO CAPTION:::: (Brak napisu) GOTO PRESET (Przejdź do ustawienia)

V POSITION (Położenie w 
pionie)

3 SET CAPTION (Ustaw napis)

H POSITION (Położenie w 
poziomie)

CENTER (Środek) BLANK NORMAL CAPTION (Skasuj 
napis normalny)

::::NO CAPTION:::: (Brak napisu)

COLOUR (Kolor) WHITE (Biały) SET NORMAL CAPTION (Ustaw napis 
normalny)

BLANK SINGLE (Skasuj pojedynczy)

BLANK 1-64 (Skasuj 1-64)
SETUP NORMAL CAPTION (Ustaw normalny 
napis)

SAVE SINGLE (Zapisz pojedynczy)

SETUP PRESET CAPTION (Ustaw napis 
położenia zaprogramowanego)

SAVE 1-64 (Zapisz 1-64)
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Tabela 6.10 Tabela ustawień i opcji napisów

..SECTOR CAPTION.. (Napis sektora) ..SECTOR TABLE 1/4.. 
(Tabela sektora 1/4)

..SECTOR TABLE 2/4.. (Tabela sektora 2/4)

SECTOR NO. (Nr sektora) 1 SECTOR - CAPTION 
(Sektor - napis)

SECTOR - CAPTION (Sektor - napis)

START: DEGREES (Początek: stopnie) 0
END : DEGREES (Koniec: stopnie) 0 01-01 02-01 03-01 17-01 18-01 19-01
SET CAPTION (Ustaw napis) 04-01 05-01 06-01 20-01 21-01 22-01
::::NO CAPTION:::: (Brak napisu) 07-01 08-01 09-01 23-01 24-01 25-01
BLANK SECTOR CAPTION (Napis skasowanego sektora) 10-01 11-01 12-01 26-01 27-01 28-01
SET SECTOR CAPTION (Ustaw napis sektora) 13-01 14-01 15-01 29-01 30-01 31-01
VIEW SECTOR TABLE (Wyświetl tabelę sektorów) 16-01 32-01

Pozycja menu Opcje

Caption Status (Stan napisów) ON (Wł.) / OFF (Wył.)

Caption Mode (Tryb napisów) Preset / Sector (Położenie zaprogramowane, Sektor)

Vertical Position (Położenie w 
pionie)

0–10 – Numer linii

Horizontal Align (Wyrównanie w 
poziomie)

Left / Center / Right (Lewa strona, Środek, Prawa strona)

Colour (Kolor) White (Biały) / Red (Czerwony) / Green (Zielony) / Cyan (Niebiesko-zielony) / 
Blue (Niebieski) / Violet (Fioletowy) / Yellow (Żółty)

Normal Caption (Napis 
normalny)

Ciąg 20 znaków

Preset Number (Numer 
położenia zaprogramowanego)

1–64

Preset Caption (Napis położenia 
zaprogramowanego)

Ciąg 20 znaków

Sector Number (Numer sektora) 1–64 5,625° (stopnia) na sektor, 16 sektorów na każde 90° (stopni)

Sector Start (Rozpoczęcie 
sektora)

0–360 w 64 krokach

Sector End (Zakończenie 
sektora)

0–360 w 64 krokach

Sector Caption (Napis sektora) Ciąg 20 znaków
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6.11 Menu Privacy (Prywatność)
Menu Privacy (Prywatność) umożliwia użytkownikowi zamaskowanie obszarów prywatnych. 
Po zamontowaniu karty prywatności i włączeniu opcji prywatności, użytkownik może 
definiować nieograniczoną liczbę trójwymiarowych stref prywatności w pełnym zakresie 
obrotu i pochylenia kamery. 

6.11.1 Maskowanie i czyszczenie całego obrazu
Te opcje umożliwiają ustalanie i kasowanie masek prywatności dla całego obrazu z kamery w 
bieżącym ustawieniu. W celu zdefiniowania maski dla okna należy przybliżyć obraz, aby obszar 
do zamaskowania pokrył cały ekran, a następnie uaktywnić opcję Mask Whole Screen 
(Zamaskuj cały obraz). Aby skasować lub ograniczyć maskę prywatności, wykonać tę samą 
procedurę, ale uaktywnić opcję Clear Whole Screen (Wyczyść cały obraz).

6.11.2 Definiowanie stref prywatności
Podmenu Privacy (Prywatność) zawiera kilka najczęściej używanych opcji powiązanych z 
prywatnością. Więcej możliwości zapewnia narzędzie konfiguracyjne oprogramowania Cam-
set. Opcje Mask Whole Screen (Zamaskuj cały obraz) i Clear Whole Screen (Wyczyść cały 
obraz) definiują lub usuwają maskę prywatności dla aktualnej pozycji kamery. Opcja Manual 
Control (Sterowanie ręczne) funkcjonuje tak samo, jak opcja w podmenu Preset (Położenie 
zaprogramowane), umożliwiając ręczne sterowanie kamerą przez 10 sekund, po czym widok 
menu jest przywracany – dzięki temu wszystkie maski prywatności można ustawić z poziomu 
tego menu.

MAIN MENU (Menu główne) 2/2 a ..PRIVACY.. (Prywatność)
SONY SET (Zestaw Sony) MANUAL CONTROL (Sterowanie ręczne)

CAPTIONS (Napisy ekranowe) MASK WHOLE SCREEN (Zamaskuj cały obraz)
PRIVACY (Prywatność) CLEAR WHOLE SCREEN (Wyczyść cały obraz)
POT TEST (Test potencjometru)

MIC INFORMATION (Informacje o kamerze MIC)
SET USER ACCESS (Ustaw dostęp użytkownika)
HELP (Pomoc)
EXIT (Wyjście)

Pozycja menu Opis

MASK WHOLE SCREEN 
(Zamaskuj cały obraz)

Maskuje cały obraz z kamery, jaki jest aktualnie widoczny, aby uniemożliwić jego 
późniejsze wyświetlanie.

CLEAR WHOLE SCREEN 
(Wyczyść cały obraz)

Czyści cały obraz z kamery lub usuwa maski prywatności ustalone dla aktualnej pozycji 
kamery. 

MANUAL CONTROL 
(Sterowanie ręczne)

Opcja funkcjonuje tak samo, jak opcja w podmenu Preset (Położenie zaprogramowane), 
umożliwiając ręczne sterowanie kamerą przez 10 sekund, po czym widok menu jest 
przywracany. Dzięki temu wszystkie maski prywatności można ustawić z poziomu tego 
menu.
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6.12 Menu Pot Test (Test potencjometru)
Menu Pot Test (Test potencjometru) umożliwia użytkownikowi przeglądanie informacji o 
bieżącym położeniu kamery, odczytach z silników i napięciach zasilacza modułu. 
Po uaktywnieniu opcji Start (Rozpocznij) wyświetlany jest ekran przedstawiający bieżące 
ustawienia obrotu i pochylenia oraz odczyty z powiązanych silników PWM. W dolnej części 
ekranu widoczne jest bieżące wskazanie wewnętrznego napięcia w woltach. Aby anulować 
test, wychylić joystick dwukrotnie w lewo w celu powrócenia do menu głównego.

MAIN MENU (Menu główne) 2/2 POT TEST (Test 
potencjometru)

POT TEST (Test 
potencjometru)

SONY SET (Zestaw Sony) SPEED (Prędkość) 50
CAPTIONS (Napisy ekranowe) DIRECTION (Kierunek) LEFT (Lewa 

strona)
PAN : TILT (Obrót : 
Pochylenie)

PRIVACY (Prywatność) POS : PWM : POS: PWM
POT TEST (Test potencjometru) START (Rozpocznij) __________________________
MIC INFORMATION (Informacje o kamerze MIC) 3507:159 :700 :400
ENTER PASSWORD (Wprowadź hasło)
HELP (Pomoc) PSU : 17.7 V
EXIT (Wyjście)

Pozycja menu Opis

SPEED 
(Prędkość)

Ustala prędkość modułu podczas testu POT (zakres wartości: 1–255).

DIRECTION 
(Kierunek)

Ustala kierunek ruchu modułu podczas testu POT (opcje: LEFT (Lewa strona), RIGHT (Prawa 
strona), UP (Góra), DOWN (Dół)).

START 
(Rozpocznij)

Uruchamia proces testu POT. Stale wysyłane są polecenia żądające bieżących danych o kamerze 
serii MIC 500. Odpowiedzi są dekodowane, a dane wyświetlane na ekranie. 

PAN : TILT 
(Obrót : 
Pochylenie)

Wskazuje bieżące ustawienia obrotu i pochylenia, odpowiednio w kolorze czerwonym i niebieskim, 
w zakresie 4096 jednostek dla obrotu o 360 stopni.

PWM Wskazuje bieżącą wartość PWM (Modulacja szerokości impulsu) dla silnika obrotu i pochylenia, 
odpowiednio w kolorze zielonym i fioletowym. Te wartości wskazują, z jakim oporem pracują 
silniki.

PSU Level 
(Poziom 
zasilania)

Przedstawia poziom napięcia na głównej szynie zasilania w kamerze serii MIC 500.
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6.13 Menu MIC Information (Informacje o kamerze MIC)
Menu MIC Information (Informacje o kamerze MIC) zapewnia dostęp do wielu statystyk, które 
są gromadzone w pamięci kamery serii MIC 500, co jest przydatne głównie dla techników. 
Statystyki można przeglądać za pomocą menu ekranowego lub oprogramowania Cam-set, ale 
nie można ich skasować bez hasła, które uzyskuje się od producenta kamery.

MAIN MENU (Menu 
główne)

2/2 .. MIC INFO 1/15 .. (Informacje o 
kamerze MIC 1/15)

.. MIC INFO 2/15 .. (Informacje o kamerze 
MIC 2/15)

SONY SET (Zestaw 
Sony)
CAPTIONS (Napisy 
ekranowe)

OFF 
(Wył.
)

GENERAL MIC INFO (Ogólne informacje o 
kamerze MIC) 

GOTO PRESET MAPPING (Przejdź do 
przypisywania położeń zaprogramowanych)

PRIVACY 
(Prywatność)

OFF 
(Wył.
)

ADDRESS (Adres) : 1 WIPER ON (Włączenie 
wycieraczki)

Brak

POT TEST (Test 
potencjometru)

SOFTWARE 
(Oprogramowanie) 

: 500 A 1.00P WIPER OFF (Wyłączenie 
wycieraczki)

Brak

MIC INFORMATION 
(Informacje o kamerze MIC)

PROTOCOL (Protokół) : BOSCH WASHER ON (Włączenie 
spryskiwacza)

Brak

SET USER ACCESS (Ustaw 
dostęp użytkownika)

BAUDRATE (Prędkość 
transmisji) 

: 9600 WASHER OFF (Włączenie 
spryskiwacza)

Brak

HELP (Pomoc) COMMS (Komunikaty) :NONE, 8, 1 
(:Brak, 8,1)

IR ON (Włączenie 
podczerwieni)

Brak

EXIT (Wyjście) 044452198803010002 IR OFF (Wyłączenie 
podczerwieni)

Brak

CAM ZOOM (Zoom 
kamery)

:18X DIG. ZOOM ON (Włączenie 
zoomu cyfrowego)

Brak

.. MIC INFO 3/15 .. (Informacje o 
kamerze MIC 3/15)

.. MIC INFO 4/15 .. 
(Informacje o kamerze MIC 
4/15)

.. MIC INFO 5/15 .. (Informacje o kamerze 
MIC 5/15)

GOTO PRESET MAPPING (Przejdź do 
przypisywania położeń zaprogramowanych)

GOTO PRESET MAPPING (Przejdź do 
przypisywania położeń 
zaprogramowanych)

GOTO PRESET MAPPING (Przejdź do 
przypisywania położeń zaprogramowanych)

DIG. ZOOM OFF (Wyłączenie zoomu 
cyfrowego)

Brak

AUTO IRIS ON (Włączenie 
automatycznej regulacji przysłony)

Brak SONY SET 1 (Zestaw Sony 1) Brak SONY SET 6 (Zestaw Sony 6) Brak

AUTO IRIS OFF (Wyłączenie 
automatycznej regulacji przysłony)

Brak SONY SET 2 (Zestaw Sony 2) Brak SONY SET 7 (Zestaw Sony 7) Brak

AUTO FOCUS ON (Włączenie 
automatycznego ogniskowania)

Brak SONY SET 3 (Zestaw Sony 3) Brak SONY SET 8 (Zestaw Sony 8) Brak

AUTO FOCUS OFF (Wyłączenie 
automatycznego ogniskowania)

Brak SONY SET 4 (Zestaw Sony 4) Brak SONY SET 9 (Zestaw Sony 9) Brak

AUTO PAN ON (Włączenie 
automatycznego obrotu)

Brak SONY SET 5 (Zestaw Sony 5) Brak SONY SET 10 (Zestaw Sony 10) Brak

AUTO PAN OFF (Wyłączenie 
automatycznego obrotu)

Brak
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.. MIC INFO 6/15 .. (Informacje o kamerze MIC 6/
15)

.. MIC INFO 7/15 .. (Informacje o 
kamerze MIC 7/15)

.. MIC INFO 8/15 .. (Informacje o 
kamerze MIC 8/15)

CURRENT MIC SETTINGS (Bieżące ustawienia 
kamery MIC)

CURRENT MIC SETTINGS (Bieżące 
ustawienia kamery MIC)

CURRENT MIC SETTINGS (Bieżące 
ustawienia kamery MIC)

CONFIG INVERTED IR (Konfiguracja odwrócenia – 
podczerwień)

IR MODEOFF (Wyłączenie trybu 
podczerwieni)

OSD (Menu ekranowe) OFF 
(Wył.)

IMAGE FLIP (Obrócenie obrazu) ON 
(Wł.)

AUTO IR (Automatyczny 
tryb pracy w podczerwieni)

OFF 
(Wył.)

POS DISPLAY (Wskazanie 
położenia)

OFF 
(Wył.)

PAN REVERSE (Odwrócenie 
kierunków obracania)

ON 
(Wł.)

PHOTOCELL IR (Praca w 
podczerwieni sterowana 
fotokomórką)

OFF 
(Wył.)

POS DISPLAY LINE 0 (Linia 
wskazania położenia 0)

TILT REVERSE (Odwrócenie 
kierunków pochylania)

ON 
(Wł.)

AUTO ALARM (Alarm 
automatyczny)

OFF 
(Wył.)

DIGITAL ZOOM (Zoom 
cyfrowy)

OFF 
(Wył.)

SPEED SCALE (Skala prędkości) 10/10 MULTI ALARM (Wiele alarmów) OFF 
(Wył.)

AUTO LOWLIGHT 
(Automatyczna praca w 
słabym oświetleniu) 

OFF 
(Wył.)

PROPORTIONAL PTZ (Proporcjonalne 
obracanie, pochylanie i przybliżanie)

ON 
(Wł.)

ALARM REARM (Ponowne 
uzbrojenie alarmu)

60 S 
(60 s)

MIN INT SPEED 25 FPS (Min. 
prędkość integracji 25 obrazów na 
sekundę)

AUTOPAN SPEED (Prędkość 
automatycznego obrotu)

2 WIPE MODE (Tryb pracy 
wycieraczki)

NORMAL 
(Normalny)

MAX GAIN LVL 28 DB (Maksymalny 
poziom wzmocnienia 28 dB)

AUTO FLIP (Automatyczne obracanie) OFF 
(Wył.)

WASH-WIPE (Spryskiwacz i 
wycieraczka)

OFF 
(Wył.)

WIDE-D (Szeroki D) OFF 
(Wył.)

.. MIC INFO 9/15 .. (Informacje o 
kamerze MIC 9/15)

.. MIC INFO 11/15 .. (Informacje o 
kamerze MIC 11/15)

.. MIC INFO 12/15 .. (Informacje o kamerze 
MIC 12/15)

CURRENT MIC SETTINGS (Bieżące ustawienia 
kamery MIC)

CONTROL CARD DATA (Dane karty 
sterującej)

DAY : HR : MIN : SEC (Dzień : godz. : min : s)

CAPTION STATUS (Stan napisów 
ekranowych)

ON 
(Wł.)

POWERED UP FOR (Zasilanie przez)

CAPTION MODE (Tryb napisów 
ekranowych)

SECTOR 
(Sektor)

SERIAL (Numer seryjny) : 
XXXXXXXXXXX

/ :0:0:0:0

AUTO HOME (Automatyczne 
położenie wyjściowe)

OFF 
(Wył.)

ISSUE (Wydanie) : 8A TIME STATIONARY (Czas bez ruchu)

HOME TO (Powracaj do) TOUR (Trasa) DATE (Data) : 26/11/08 0:0:0:0
HOME TIME (Czas opóźnienia 
powrotu)

5 MIN (5 min) TIME PANNING (Czas obracania)

PAN TIMEOUT (Limit czasu dla 
obracania)

OFF 
(Wył.)

0:0:0:0
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– Wartości Temperature (Temperatura) i Humidity (Wilgotność)
Temperaturę i wilgotność wewnątrz głowicy kamery serii MIC 500 można monitorować, 
odpowiednio w zakresie wartości od -40°C do 120°C oraz od 0 do 100%. Występuje 
alarm wilgotności, który wyświetla literę „H” w lewym górnym rogu obrazu, gdy 
wilgotność przekracza 70%. Jeśli takie wskazanie jest wyświetlane, należy skontaktować 
się z producentem. Minimalne, maksymalne i bieżące odczyty temperatury oraz 
wilgotności są rejestrowane.

– Zegary statystyczne
Urządzenie wyposażono w szereg zegarów statystycznych, które wskazują, ile czasu 
kamera serii MIC 500 wykonuje różne funkcje. Są to m.in. zegar zliczający czas od 
wyprodukowania, zegar pracy stacjonarnej, zegar obracania, zegar pochylania, zegar 
pracy wycieraczki, zegar trybu podczerwieni, zegar odtwarzania tras. Są one zapisywane i 
wyświetlane w dniach, godzinach, minutach i sekundach.

– Błędy komunikacji
To menu ekranowe obejmuje również wskazania wykrytych przez kamerę serii MIC 500 
błędów komunikacji. Błędy Parity (Parzystości), Framing (Ramek) oraz Overrun 
(Przekroczenia dopuszczalnych wartości) są oddzielnie zliczane, co może być pomocne 
podczas diagnozowania linii komunikacyjnych o dużych zakłóceniach.

6.13.1 Poruszanie się po menu MIC Information (Informacje o kamerze MIC)
Do stron z informacjami o kamerze serii MIC 500 można uzyskiwać dostęp z menu głównego. 
Umożliwiają one szybki wgląd w bieżące ustawienia i pomiary. Wychylanie joysticka w górę i w 
dół umożliwia przechodzenie pomiędzy dostępnymi stronami.

.. MIC INFO 13/15 .. (Informacje o kamerze 
MIC 13/15)

.. MIC INFO 14/15 .. (Informacje o kamerze 
MIC 14/15)

.. MIC INFO 15/15 .. (Informacje o 
kamerze MIC 15/15)

DAY : HR : MIN : SEC (Dzień : godz. : min : s) DAY : HR : MIN : SEC (Dzień : godz. : min : s)
TIME TILTING (Czas pochylania) TIME ON TOUR (Czas odtwarzania tras) PARITY ERRORS (Błędy parzystości)
0:0:0:0 0:0:0:0 0
TIME WIPING (Czas pracy wycieraczki) FRAMING ERRORS (Błędy ramek)
0:0:0:0 0
TIME IN IR MODE (Czas w trybie podczerwieni) OVERRUN ERRORS (Błędy 

przekroczenia dopuszczalnych 
wartości)

0:0:0:0 0
0 WATCHDOG REBOOTS (Ponowne 

uruchomienia systemu Watchdog)
0

.. MIC INFO 16/15 .. (Informacje o kamerze MIC 16/15)
TEMPERATURE CELCIUS (Temperatura w stopniach Celsjusza)
CURRENT (Bieżąca) 40.9
MAX (Maks.) 46.6
MIN (Min.) 40.9
HUMIDITY (Wilgotność) PERCENT (Wartość procentowa)
CURRENT (Bieżąca) 44.2
MAX (Maks.) 48.2
MIN (Min.) 44.2
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6.14 Menu Set User Access (Ustaw dostęp użytkownika)
 Zawiera listę wszystkich pozycji menu głównego, która określa za pomocą prostych opcji 

Yes (Tak) lub No (Nie), czy pozycje są widoczne podczas normalnego użytkowania. Po 
opuszczeniu i ponownym otwarciu tego menu prawa dostępu chronione hasłem są 
wyzerowywane, a użytkownik widzi wyłącznie wybrane pozycje menu. W górnej części 
strony wyświetlanej po pierwszym uruchomieniu przez użytkownika znajdują się 2 opcje: 
„Set Full Access” (Włącz pełen dostęp) oraz „Set No Access” (Włącz całkowity brak 
dostępu). Wybranie określonej opcji za pomocą polecenia przejścia w prawo umożliwia 
odpowiednio odblokowanie lub zablokowanie wszystkich funkcji.

MAIN MENU (Menu główne) 2/2 ..USER ACCESS 1/2.. (Dostęp 
użytkownika 1/2)

..USER ACCESS 2/2.. (Dostęp 
użytkownika 2/2)

SONY SET (Zestaw Sony)

CAPTIONS (Napisy ekranowe) SET FULL ACCESS (Ustaw pełny dostęp) COMMUNICATIONS 
(Komunikacja)

OFF 
(Wył.)

PRIVACY (Prywatność) SET NO ACCESS (Ustaw brak dostępu) ADVANCED SETUPS 
(Konfiguracja zaawansowana)

OFF 
(Wył.)

POT TEST (Test 
potencjometru)

ALARMS (Alarmy) OFF 
(Wył.)

MIC INFORMATION (Informacje 
o kamerze MIC)

MIC SETUPS (Konfiguracja kamery MIC) OFF 
(Wył.)

SONY SET (Zestaw Sony) OFF 
(Wył.)

SET USER ACCESS (Ustaw 
dostęp użytkownika)

ACTIVATE FEATURE (Uaktywnij funkcję) OFF 
(Wył.)

CAPTIONS (Napisy ekranowe) OFF 
(Wył.)

HELP (Pomoc) PRESET TOURS (Trasy zaprogramowane) OFF 
(Wył.)

PRIVACY (Prywatność) OFF 
(Wył.)

EXIT (Wyjście) PATTERN TOURS (Trasy wzorcowe) OFF 
(Wył.)

POT TEST (Test 
potencjometru)

OFF 
(Wył.)

PRESETS (Położenia zaprogramowane) OFF 
(Wył.)

Pozycja menu Opis

MIC SETUPS (Konfiguracja kamery MIC) Patrz Punkt 6.1 Menu MIC Setups (Konfiguracja kamery MIC), 
Strona 28

ACTIVATE FEATURE (Uaktywnij funkcję) Patrz Punkt 6.2 Menu Activate Feature (Uaktywnij funkcję), Strona 32

PRESET TOURS (Trasy zaprogramowane) Patrz Punkt 6.3 Menu Preset Tour (Zaprogramowana trasa), 
Strona 32

PATTERN TOURS (Trasy wzorcowe) Patrz Punkt 6.4 Menu Pattern Tour (Trasa wzorcowa), Strona 35

PRESETS (Położenia zaprogramowane) Patrz Punkt 6.5 Menu Presets (Położenia zaprogramowane), 
Strona 36

COMMUNICATIONS (Komunikacja) Patrz Punkt 6.6 Menu Communications (Komunikacja), Strona 37

ADVANCED SETUPS (Konfiguracja 
zaawansowana)

Patrz Punkt 6.7 Menu Advanced Setups (Konfiguracja 
zaawansowana), Strona 38

ALARMS (Alarmy) Patrz Punkt 6.8 Menu Alarms (Alarmy), Strona 44

SONY SET (Zestaw Sony) Patrz Punkt 6.9 Menu Sony Set (Zestaw Sony), Strona 46

CAPTIONS (Napisy ekranowe) Patrz Punkt 6.10 Menu Captions (Napisy ekranowe), Strona 55

PRIVACY (Prywatność) Patrz Punkt 6.11 Menu Privacy (Prywatność), Strona 60

POT TEST (Test potencjometru) Patrz Punkt 6.12 Menu Pot Test (Test potencjometru), Strona 61



66 pl | Poruszanie się po strukturze menu Kamera PTZ serii MIC 500

F.01U.141.597 | 1.0 | 2010.01 Instrukcja obsługi Bosch Security Systems, Inc.

6.14.1 Domyślne ustawienia fabryczne 
Dla opcji występujących w menu ekranowych kamery określono następujące domyślne 
ustawienia fabryczne:

Ustawienie Wartość domyślna

Image Flip (Obrócenie obrazu) OFF (Wył.)

Pan Reverse (Odwrócenie kierunków obracania) OFF (Wył.)

Tilt Reverse (Odwrócenie kierunków pochylania) OFF (Wył.)

Intermittent Wipe (Przerywana praca wycieraczki) OFF (Wył.)

Digital Zoom (Zoom cyfrowy) OFF (Wył.)

Wash Wipe (Spryskiwacz i wycieraczka) OFF (Wył.)

Auto Home (Automatyczne położenie wyjściowe) OFF (Wył.)

Home To (Powracaj do) Preset (Położenie zaprogramowane)

Auto IR (Automatyczny tryb pracy w podczerwieni) OFF (Wył.)

Photocell IR (Praca w podczerwieni sterowana fotokomórką) OFF (Wył.)

Auto Alarm (Alarm automatyczny) OFF (Wył.)

Multi Alarm (Wiele alarmów) OFF (Wył.)

Auto Lowlight (Automatyczna praca w słabym oświetleniu) OFF (Wył.)

Auto Flip (Automatyczne obracanie) OFF (Wył.)

Position Display (Wskazanie położenia) OFF (Wył.)

Position Display Line (Linia wskazania położenia) OFF (Wył.)

Min Integration Level (Min. poziom integracji) 6 fps (obrazów/s)

Max. Gain Level (Maks. poziom wzmocnienia) +24 dB

OSD (Menu ekranowe) OFF (Wył.)

Pan Timeout (Limit czasu dla obracania) OFF (Wył.)

Captions (Napisy ekranowe) OFF (Wył.)

Caption Mode (Tryb napisów) Preset (Położenie zaprogramowane)

Zero Pan Pos (Pozycja zerowa dla obrotu) 0

Zero Tilt Pos (Pozycja zerowa dla pochylenia) Current Tilt Pos (Bieżące ustawienie pochylenia)

Alarm Rearm (Ponowne uzbrojenie alarmu) 1 Sec (1 s)

Relay 1 Activated (Przekaźnik 1 uaktywniony) Alarms 1–4 (Alarmy 1–4)

Relay 1 State (Stan przekaźnika 1) Normally Closed (Rozwierne)

Relay 2 Activated (Przekaźnik 2 uaktywniony) Alarms 5–8 (Alarmy 5–8)

Relay 2 State (Stan przekaźnika 2) Normally Closed (Rozwierne)

Communication Errors (Błędy komunikacji) Cleared (Zresetowane)

Menu Access (Dostęp do menu) None (Brak)

Default Caption (Napis domyślny) Cleared (Zresetowane)

Napisy położeń zaprogramowanych Cleared (Zresetowane)

Soft Stops (Ograniczenia programowe) Cleared (Zresetowane)

Presets (Położenia zaprogramowane) Ustawione na bieżące położenie

Tour Default Dwell (Domyślny czas oczekiwania dla trasy) 10 SEC (10 s)

Tour Random Dwell Min (Min. losowy czas oczekiwania dla 
trasy)

1
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6.15 Menu Help (Pomoc)
Menu Help (Pomoc) zapewnia użytkownikowi informacje o tym, gdzie można uzyskać 
dodatkową pomoc.

6.16 Self Diagnosis (Autodiagnostyka)
Opcja uruchamia podstawowe testy, które umożliwiają wykrycie usterek modułu. Test 
rozpoczyna się od przemieszczenia urządzenia w określone położenie testowe, po czym 
następuje kontrola odczytów z przelicznika i kontrola komunikacji modułu kamery. Następnie 
testowane są napędy mechanizmów obrotu i pochylenia oraz mechanizm przybliżania. Na 
końcu włączana jest wycieraczka. Po zakończeniu wyświetlane są wyniki poszczególnych 
testów. Następnie system może wskazać, gdzie może występować problem.

Tour Random Dwell Max (Maks. losowy czas oczekiwania dla 
trasy)

10

Tour Random Preset Min (Min. losowe położenie 
zaprogramowane dla trasy)

1

Tour Random Preset Max (Maks. losowe położenie 
zaprogramowane dla trasy)

64

Tour (Step : Preset : Dwell) (Trasa (Krok : Położenie 
zaprogramowane : Czas oczekiwania)

1 : 1 : Default (Domyślne)2 : 2 : Default 
(Domyślne)3 : 3 : Default (Domyślne)4 : 4 : Default 
(Domyślne)5 : 5 : Default (Domyślne)

Sony Set Table 1 Mapped To (Tabela zestawu Sony 1 
przypisana do)

Normal (Normalny)

Sony Set Table 1 (Tabela zestawu Sony 1) Auto Focus (Automatyczne ogniskowanie), Auto 
White Balance (Automatyczny balans bieli), Auto 
Exposure (Automatyczna ekspozycja), Effect Off 
(Efekt wyłączony)

Sony Set Table 2–10 Mapped To (Tabela zestawu Sony 2–10 
przypisana do)

Nothing (Nic)

Sectors (Sektory) Cleared (Zresetowane)

Ustawienie Wartość domyślna

MAIN MENU (Menu główne) 2/2 ..HELP.. (Pomoc)
SONY SET (Zestaw Sony)

CAPTIONS (Napisy ekranowe) WEBSITE (Strona internetowa)
WWW.BOSCHSECURITY.COM

POT TEST (Test potencjometru) SUPPORT (Wsparcie)

MIC INFORMATION (Informacje o kamerze MIC) USA 1 888 289 0096
SET USER ACCESS (Ustaw dostęp użytkownika) EMEA 131 40 2577 284
HELP (Pomoc) ASIA (Azja) 65 6319 3450
EXIT (Wyjście)
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6.16.1 Rozpoczynanie testu autodiagnostycznego
Występują trzy metody rozpoczynania testu. Pierwszą jest uaktywnienie polecenia Go To 
Preset 86 (Przejdź do położenia zaprogramowanego 86). Drugą metodą jest uaktywnienie 
ostatniej opcji w menu MIC Setups (Konfiguracja kamery MIC) w menu ekranowym. Ostatnią 
metodą jest automatyczne rozpoczęcie testu przez kamerę serii MIC 500 podczas 
uruchamiania, jeżeli użytkownik podłączy telemetrię do tej samej kamery (TxA do RxA oraz 
TxB do RxB). W przypadku systemów, w których mogą występować problemy z komunikacją, 
ostatnia metoda wydaje się być najskuteczniejszą. Test należy najpierw wykonać wstępnie 
bezpośrednio przy zasilaczu, a następnie z pomieszczenia sterowania, ponieważ w 
konfiguracji obu urządzeń może występować błąd, który uniemożliwia komunikację.

6.16.2 Wykonywane testy
Kamera serii MIC 500 przemieszcza się w określone położenie testowe, po czym następuje 
kontrola odczytów z przelicznika i komunikacji modułu kamery. Następnie wykonywany jest 
test silników obracania i pochylania oraz mechanizmu zoomu kamery. Na koniec uaktywniania 
jest wycieraczka, co można zaobserwować, stojąc pod kamerą lub oglądając obraz z kamery. 
Po zakończeniu wyświetlane są wyniki poszczególnych testów. W przypadku wykrycia 
jakichkolwiek usterek należy skontaktować się z producentem w celu uzyskania pomocy.
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