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Szybka instalacja
Aby jak najszybciej rozpocząć korzystanie z urządzenia, należy 
wykonać opisane poniżej połączenia i wprowadzić 
odpowiednie dane w menu Szybka instalacja. 

Połączenia
1. W przypadku wersji hybrydowych należy podłączyć 

kamery do złączy BNC Video in (z automatycznym 
dopasowaniem impedancyjnym). 

2. Dołącz monitor A do wyjścia MON A typu CVBS, Y/C lub 
VGA (obsługującego rozdzielczość 1280x1024).

3. Podłącz mysz USB (dołączoną do zestawu) do portu USB.
4. Dołącz monitor B do wyjścia MON B* typu CVBS, Y/C lub 

VGA (obsługującego rozdzielczość 1024x768).
5. Dołącz maksymalnie 16 sygnałów fonicznych do wejść 

Audio in RCA*.
6. Podłącz wyjścia Audio out RCA do monitora lub 

wzmacniacza dźwięku.
7. Podłącz maks. 16 wejść do złącza Alarm I/O za 

pośrednictwem płytki ze złączami 25-stykowymi.
8. Podłącz maks. 4 wyjścia alarmowe do złącza Alarm I/O za 

pośrednictwem płytki ze złączami 25-stykowymi.
9. Dołącz wyjście sygnału nieprawidłowego działania (MAL 

OUT) za pośrednictwem adaptera zacisku śrubowego.
10. Dołącz klawiaturę Intuikey do gniazda KBD in i dołącz 

terminator (dostarczony z klawiaturą) do gniazda KBD 
out.

11. Dołącz urządzenie sterujące PTZ Bosch do portu Biphase 
(za pośrednictwem płytki drukowanej z 15-stykowymi 
złączami typu D).

12. Dołącz urządzenie sterujące PTZ innej firmy do portu 
RS485 (za pośrednictwem adaptera zacisku śrubowego).

13. Dołącz kabel sieciowy do portu Ethernet (niektóre wersje 
są wyposażone w dodatkowy port Ethernet, który może 
służyć jako osobne połączenie z siecią).

14. Podłączyć kamery sieciowe do sieci. 

Włącz wszystkie podłączone urządzenia.
15. Dołącz kabel zasilający do urządzenia.

Pierwsze użycie
Jeśli urządzenie jest używane po raz pierwszy, otwiera się 
menu Szybka instalacja. Wpisz podstawowe ustawienia na 
kartach, aby przygotować urządzenie do pracy. Po zamknięciu 
menu Szybka instalacja urządzenie automatycznie rozpoczyna 
nagrywanie.

Nawigacja
Skorzystaj z myszy USB lub użyj następujących klawiszy z 
panelu przedniego:

– Przycisk Enter  pozwala wybrać podmenu lub 
element menu.

– Przyciski strzałek     
umożliwiają poruszanie się po menu lub listach.

– Przycisk powrotu  umożliwia powrót lub 
wyłączenie menu.

Menu Szybka instalacja
Menu Szybka instalacja zawiera cztery karty: Międzynarodowa, 
Sieć, Harmonogram i Zapis. Między kartami można się poruszać 
za pomocą przycisków Wstecz i Dalej. Klikając przycisk Cofnij, 
można anulować zmiany dokonane na aktywnej karcie. Kliknij 
przycisk Zamknij, aby zamknąć menu Szybka instalacja. Zmiana 
ustawień w menu Szybka instalacja powoduje zastąpienie 
ustawień użytkownika. 

Międzynarodowa
Język — Wybierz z listy język menu.
Strefa czasowa — Wybierz strefę czasową z listy.
Format czasu — Wybierz 12- lub 24-godzinny tryb 
wyświetlania czasu.
Godzina — Podaj bieżący czas.
Format daty — Wybierz format daty, ustawiając na początku 
miesiąc (MM), dzień (DD) lub rok (RRRR).
Data — Podaj bieżącą datę.

Harmonogram
Wyświetlany jest bieżący aktywny harmonogram tygodniowy. 
Każdy z kolorów oznacza dostępny profil:
Kliknij przycisk Nadpisać, aby rozpocząć dokonywanie zmian.
– Wybierz dni rozpoczęcia i zakończenia tygodnia.
– Wybierz godziny rozpoczęcia i zakończenia dni 

roboczych tygodnia.
– Wybierz godziny rozpoczęcia i zakończenia dni wolnych 

tygodnia.
Po zmianie ustawień wyświetlacz zostanie automatycznie 
zaktualizowany.

Zapis
Ustaw normalną Rozdz., Jakość i Odświeżanie dla 
poszczególnych profili w tabeli. Ustaw Rozdz., Jakość i 
Odświeżanie w trybach Alarm i Zapis ruchu. Te ustawienia 
dotyczą wszystkich profili. Jeśli uprzednio zostały 
wprowadzone ustawienia zaawansowane, kliknij przycisk 
Nadpisać, aby zastąpić je ustawieniami Szybkiej instalacji.

Sieci
Wprowadź ustawienia, które decydują o zachowaniu 
urządzenia w sieci.

Nazwa rejestratora DVR — Wpisz niepowtarzalną nazwę 
rejestratora DVR, która ma być używana w sieci.

DHCP — Włącz opcję DHCP, aby adres IP, maska podsieci i 
brama domyślna zostały automatycznie przypisane przez 
sieciowy serwer DHCP. Wyświetlane są faktyczne wartości.
Adres IP — Wprowadź adres IP, jeżeli opcja DHCP nie jest 
włączona.
Maska podsieci — Wprowadź maskę podsieci, jeżeli opcja 
DHCP nie jest włączona.
Brama domyślna — Wprowadź bramę domyślną, jeżeli opcja 
DHCP nie jest włączona.
Aut. pobranie adresu DNS — Włącz, aby adres IP serwera 
DNS został automatycznie przypisany. Przypisany adres 
zostanie wyświetlony.
Serwer DNS — Wprowadź adres serwera DNS, jeżeli 
automatyczne pobieranie adresu DNS nie jest włączone.
Adres MAC — Adres MAC jest tylko do odczytu.
Połączenie — Wyświetlana jest aktualna prędkość sieci 
połączenia podstawowego sieci Ethernet.

Limit zdalnego strum. — Wprowadź wartość od 0 do 
1000 Mb/s, aby ograniczyć szerokość pasma sieci dostępną dla 
strumieni fonicznych i wizyjnych, a także dla strumieni 
wizyjnych dla wszystkich połączonych stacji roboczych BVC.
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Instrukcja obsługi

Elementy sterowania panelu przedniego
Wszystkimi funkcjami steruje się za pomocą przycisków na 
panelu przednim. Na przyciskach znajdują się symbole 
odpowiadające ich funkcjom. Jeśli przycisk jest nieaktywny, po 
jego naciśnięciu jest emitowany sygnał dźwiękowy.

Przyciski strzałek:

Góra Dół Lewo Prawo
– służą do poruszania się po pozycjach i 

wartościach w trybie menu
– w trybie PTZ za pomocą przycisków strzałek 

można sterować funkcjami PTZ wybranej kamery
– służą do przesuwania obszaru widzialnego 

wybranego obrazu w trybie powiększenia 
cyfrowego

 Przycisk Enter
– służy do wyboru pozycji menu lub podmenu albo 

zatwierdzenia wyboru dokonanego w menu
– podczas oglądania wideo w trybie 

wieloekranowym wybrana scena jest wyświetlana 
na całym ekranie

 Przycisk powrotu
– naciśnij ten klawisz, aby wrócić do poprzedniego 

poziomu lub wyjść z menu bez zapisywania zmian

 Przycisk pełnego ekranu
– naciśnij ten przycisk, aby przejść do trybu 

pełnoekranowego

 Przycisk trybu quad
– naciśnięcie tego przycisku powoduje przejście do 

trybu quad
– w trybie quad za pomocą tego przycisku można 

przechodzić między włączonymi ekranami trybu 
quad

 Przycisk trybu wieloekranowego
– naciśnij ten przycisk, aby przejść do trybu 

wieloekranowego
– w trybie wieloekranowym za pomocą tego 

przycisku można przechodzić między włączonymi 
ekranami 3x3 i 4x4

 Przycisk powiększenia cyfrowego
– powiększa obraz z aktywnej kamery na pełnym 

ekranie

 Przycisk sekwencji
– służy do oglądania obrazów z kamer w określonej 

kolejności na pełnym ekranie lub w trybie quad

 Przycisk OSD
– naciśnięcie tego przycisku powoduje wyświetlenie 

daty/godziny i informacji o kamerze, tylko daty/
godziny lub usunięcie informacji z ekranu

 Przycisk wyszukiwania
– naciśnij ten przycisk, aby otworzyć menu 

wyszukiwania i znaleźć nagrane obrazy

 Przycisk PTZ
– włącza tryb obrót/pochylenie lub obrót/

powiększenie

 Przycisk stopklatki
– w trybie podglądu bieżącego naciśnij ten przycisk, 

aby zatrzymać wybrany obraz

 Przycisk menu
– otwiera menu

 Przycisk pomocy
– naciśnij ten przycisk, aby wyświetlić pomoc

 Przycisk wyciszenia
– naciśnij ten przycisk, aby wyciszyć monitorowanie 

fonii

 Przycisk otwarcia/zamknięcia
– naciśnij ten przycisk, aby otworzyć szufladę DVD

 Przycisk eksportu
– naciśnij ten przycisk, aby wyeksportować menu; 

na przycisku znajduje się kontrolka

 Przycisk monitora
– służy do przełączania między monitorem A i 

monitorem B

 Przycisk potwierdzenia
– naciśnięcie tego przycisku powoduje 

potwierdzenie zdarzenia alarmowego; w przycisku 
znajduje się kontrolka

 Przyciski kamer (1–16)
– naciśnij ten przycisk, aby wyświetlić na pełnym 

ekranie obraz z analogowego wejścia wizyjnego
– naciśnij ponownie przycisk, aby wyświetlić na 

pełnym ekranie obraz z kamery sieciowej (jeśli jest 
podłączona)

 Przycisk pauzy
– w trybie odtwarzania naciśnij ten przycisk, aby 

zatrzymać odtwarzany obraz

 Przycisk przewijania wstecz
– w trybie podglądu bieżącego naciśnięcie tego 

przycisku powoduje rozpoczęcie odtwarzania 
wstecz nagrań z wyświetlonych kamer

– w trybie odtwarzania naciśnięcie tego przycisku 
powoduje uruchomienie odtwarzania wstecz lub 
jego przyspieszenie

– w trybie pauzy naciśnięcie tego przycisku 
powoduje cofnięcie się o jedną klatkę

 Przycisk odtwarzania
– w trybie podglądu bieżącego naciśnięcie tego 

przycisku powoduje wznowienie odtwarzania od 
ostatniej wybranej pozycji odtwarzania

– w trybie pauzy lub przewijania do przodu/wstecz 
przycisk ten umożliwia wznowienie odtwarzania

 Przycisk przewijania do przodu
– w trybie podglądu bieżącego naciśnięcie tego 

przycisku powoduje odtworzenie nagrania sprzed 
minuty

– w trybie odtwarzania naciśnięcie tego przycisku 
powoduje przyspieszenie prędkości odtwarzania 
do przodu

– w trybie pauzy naciśnięcie tego przycisku 
powoduje przejście o klatkę do przodu

 Przycisk zatrzymania
– w trybie odtwarzania naciśnięcie tego przycisku 

powoduje powrót do trybu podglądu bieżącego


