
Bosch Security Systems F.01U.135.430 | v2.5 | 2009.08

Divar XF
Digital Hybrid Recorder

Quick install

Divar



2  | Quick install Divar XF

Copyright Bosch Security Systems, 2009 www.BoschSecurity.com

KBD in

KBD out IR ext VGA CVBS Y/C Biphase

Com 1 Com 2

Alarm I/O

A

B

A A

B B
- | + | G

RS
485

MAL
OUT

N0 | C | NC

Video in

Video out

Video in

Video out

Video in

Video out

1 2 3 4

1 2 3 4

5 6 7 8

5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15 16

9 10 11 12 13 14 15 16

AC

USBUSB

Ethernet

Audio out Audio in
A B

L

R

1 3 5 7 9 11 13 15

2 4 6 8 10 12 14 16
Monitor out

x16*

AutoDome

LAN / WAN

USB

VIDEO
IN 

VIDEO
IN 

x16*

PC

1A
1B
2A
2B

R
E
L
A
Y

3A
3B
4A
4B

GND
1
2

GND

9
10

3
4

GND

11
12

5
6

GND

13
14

7
8

15
16

IN

IN

IN

IN

+
-

SHIELD

CTRL 1

SHIELD

+
-

SHIELD

CTRL 2

+
-

SHIELD

CTRL 3

+
-

SHIELD

CTRL 4

+
-

SHIELD

CTRL 5

110 - 240 VAC

RS485

A

PTZ

B

1

10

13
6

5

14

4 2

11
8

3

12

9

7



Divar XF Rychlá instalace | cs 5

Bosch Security Systems F.01U.135.430 | v2.5 | 2009.08

Rychlá instalace
Chcete-li jednotku rychle uvést do provozu, proveďte níže 
popsané připojení a zadejte příslušné údaje do nabídky Rychlá 
instalace. Nabídka Rychlá instalace se zobrazí při prvním 
zapnutí jednotky. Po zadání příslušných informací bude 
jednotka připravena k provozu.

Připojení

Primární připojení
1. Připojte kamery k (automaticky zakončeným) 

kamerovým vstupům BNC.
2. Připojte monitor A k výstupu BNC, Y/C nebo VGA 

(s rozlišením 1280×1024) s označením MON A.
3. Připojte (dodanou) myš USB k portu USB.

Volitelná připojení
4. Připojte monitor B k výstupu BNC, Y/C nebo VGA 

(s rozlišením 1024×768) s označením MON B.
5. Připojte až 16 audiosignálů k audiovstupům RCA.
6. Připojte audiovýstupy RCA k monitoru nebo zesilovači.
7. Připojte až 16 (poplachových) vstupů (prostřednictvím 

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

dodávané desky s 25pólovým konektorem typu D).
9. Připojte poruchový výstup (prostřednictvím dodávaného 

adaptéru se šroubovacími svorkami).
10. Připojte klávesnici Intuikey k zásuvce KBD In a 

zakončovací člen (dodávaný s klávesnicí) k zásuvce KBD 
Out.

11. Připojte řídicí jednotku pro ovládání otáčení, naklánění a 
transfokace Bosch k portu Biphase (prostřednictvím 
dodávané desky s 15pólovým konektorem typu D).

12. Připojte řídicí jednotku pro ovládání otáčení, naklánění a 
transfokace od jiného výrobce k portu RS485 
(prostřednictvím dodávaného adaptéru se šroubovacími 
svorkami).

13. Připojte síť prostřednictvím portu Ethernet.

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

První použití
Jednotka se zapne v režimu vícenásobného zobrazení. Při 
prvním použití jednotky se otevře nabídka Rychlá instalace. 
Zadáním základních nastavení na čtyřech kartách uveďte 
jednotku do provozu. Jednotka začne automaticky nahrávat po 
zavření nabídky Rychlá instalace.

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

– Tlačítkem Enter  vyberete podnabídku nebo 
položku.

– Tlačítka se šipkami     slouží 
k procházení nabídky nebo seznamu.

– Tlačítkem Escape  se vrátíte zpět nebo 
vypnete nabídku.

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

Mezinárodní

Plán
Zobrazí se grafické znázornění právě aktivního týdenního plánu. 
Jednotlivé barvy představují jeden ze čtyř dostupných profilů:
– Žlutá – profil 1
– Modrá – profil 2
– Zelená – profil 3
– Růžová – profil 4
– Světle modrá – profil 5
– Hnědá – profil 6
Klepnutím na tlačítko Přepsat začněte provádět změny.
– Vyberte, kterým dnem má začínat a končit týden.
– Vyberte začátek a konec dne během pracovních dnů.
– Vyberte začátek a konec dne během víkendu.
Při změně nastavení se grafické znázornění automaticky 
aktualizuje.

Nahrávání
Pro jednotlivé profily v tabulce nastavte volby Rozlišení, Kvalita 
a Snímkový kmitočet pro normální nahrávání. Nastavte volby 
Rozlišení, Kvalita a Snímkový kmitočet pro nahrávání poplachů 
a pohybů. Tato nastavení jsou shodná pro všechny čtyři profily. 
Pokud bylo předtím provedeno pokročilé nastavení, klepnutím 
na tlačítko Přepsat je nahradíte nastavením rychlé instalace.

Síť

Language 
(Jazyk)

Ze seznamu vyberte jazyk nabídky.

časové 
pásmo

Vyberte některé časové pásmo ze seznamu.

Formát času Vyberte 12 nebo 24hodinový formát času.

čas Zadejte aktuální čas.

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

datum Zadejte aktuální datum.

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

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

IP adresa, 
Maska 
podsítě, 
Výchozí 
brána a 
Server DNS

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

Omezení 
přenos. 
rychlosti

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

Adresa MAC Adresa MAC je určena jen pro čtení.
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Návod k obsluze 

Ovládací prvky na předním panelu

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

Tlačítka se šipkami:

Nahoru Dolů Vlevo Vpravo
- v režimu nabídky umožňují procházet položky 

nabídky nebo hodnoty,
- v režimu PTZ lze pomocí tlačítek se šipkami ovládat 

otáčení, naklánění nebo transfokaci vybrané 
kamery,

- v režimu digitálního zvětšení umožňují posunovat 
viditelnou oblast vybraného obrazu.

 Tlačítko Enter
- umožňuje vybrat nabídku či podnabídku nebo 

potvrdit výběr provedený v nabídce,
- při sledování videa v režimu vícenásobného 

zobrazení umožňuje zobrazit vybraný obrazový 
panel (cameo) na celou obrazovku.

 Tlačítko ESC
- umožňuje návrat k předchozí úrovni nebo ukončení 

systému nabídek bez uložení.

 Tlačítko Celá obrazovka
- umožňuje přechod do režimu celé obrazovky.

 Tlačítko Kvadranty
- umožňuje přechod do kvadrantového režimu,
- v kvadrantovém režimu lze jeho stisknutím přepínat 

mezi aktivními obrazovkami v kvadrantech.

 Tlačítko Vícenásobné zobrazení
- umožňuje přechod do režimu vícenásobného 

zobrazení,
- v režimu vícenásobného zobrazení lze jeho 

stisknutím přepínat mezi povolenými obrazovkami 
3×3 a 4×4.

 Tlačítko Digitální zvětšení
- umožňuje přiblížit aktivní obraz kamery na celé 

obrazovce.

 Tlačítko Sekvence
- umožňuje sekvenční přepínání kamer na celé 

obrazovce nebo v kvadrantech.

 Tlačítko OSD
- stisknutím zobrazíte datum a čas a informace 

o kameře, pouze datum a čas nebo žádné údaje.

 Tlačítko Vyhledat
- stisknutím otevřete nabídku pro hledání podle data 

a času nebo hledání nahraného obrazu.

 Tlačítko PTZ
- aktivuje režimy otáčení/naklánění nebo otáčení/

transfokace.

 Tlačítko Pozastavit
- v režimu živého obrazu lze jeho stisknutím zastavit 

vybraný obraz.

 Tlačítko Nabídka
- otevře systém nabídek.

 Tlačítko Nápověda
- stisknutím zobrazíte nápovědu.

 Tlačítko Ztlumit
- stisknutím ztišíte odposlech zvuku.

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

 Tlačítko Export
- stisknutím otevřete nabídku exportu; tlačítko je 

opatřeno světelným indikátorem.

 Tlačítko Monitor
- přepíná ovládání mezi monitorem A nebo B.

 Tlačítko Potvrdit
- stisknutím potvrdíte poplach; tlačítko je opatřeno 

světelným indikátorem.

 Kamerová tlačítka (1-16)
– stisknutím zobrazíte analogový videovstup na 

celou obrazovku.
– opětovným stisknutím zobrazíte obraz z kamery IP 

(pokud je připojena) na celou obrazovku.

 Tlačítko Pauza
- stisknutím v režimu přehrávání zastavíte přehrávaný 

obraz.

 Tlačítko Pozpátku
- stisknutím v režimu živého obrazu se začnou 

nahrávky zobrazených kamer přehrávat dozadu,
- stisknutím v režimu přehrávání umožňuje spustit 

nebo zrychlit přehrávání dozadu,
- stisknutím v režimu pauzy umožňuje přejít o jeden 

snímek dozadu.

 Tlačítko Přehrávat
- stisknutím v režimu živého obrazu umožňuje 

pokračovat v přehrávání od poslední vybrané 
pozice,

- stisknutím v režimu pauzy nebo rychlého přetáčení 
dopředu/dozadu umožňuje pokračovat 
v přehrávání.

 Tlačítko Přetočit dopředu
- stisknutím v režimu živého obrazu umožňuje spustit 

přehrávání obrazu nahraného před jednou minutou,
- stisknutím v režimu přehrávání umožňuje zrychlit 

rychlost přehrávání dopředu,
- stisknutím v režimu pauzy umožňuje přejít o jeden 

snímek dopředu.

 Tlačítko Stop
- stisknutím v režimu přehrávání umožňuje návrat 

k živému obrazu.




