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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. Menu Szybka 
instalacja otworzy się automatycznie po uruchomieniu 
urządzenia po raz pierwszy. Gdy tylko wymagane informacje 
zostaną wprowadzone, urządzenie będzie gotowe do pracy.

Połączenia
Połączenia podstawowe
1. Dołącz kamery do wejść kamer BNC (z automatycznym 

dopasowaniem impedancyjnym).
2. Dołącz monitor A do wyjścia MON A typu BNC, Y/C lub 

VGA (obsługującego rozdzielczość 1280x1024).
3. Podłącz mysz USB (dołączoną do zestawu) do portu 

USB.

Połączenia opcjonalne
4. Dołącz monitor B do wyjścia MON B typu BNC, Y/C lub 

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

fonicznych RCA.
6. Dołącz wyjścia foniczne RCA do monitora lub 

wzmacniacza dźwięku.
7. Dołącz maksymalnie 16 wejść alarmowych za 

pośrednictwem dołączonej do zestawu płytki 
drukowanej z 25-stykowym złączami typu D.

8. Dołącz maksymalnie 4 wyjścia alarmowe za 
pośrednictwem dołączonej do zestawu płytki 
drukowanej z 25-stykowymi złączami typu D.

9. Dołącz wyjście sygnału nieprawidłowego działania (za 
pośrednictwem dołączonego do zestawu adaptera 
zacisku śrubowego).

10. Dołącz klawiaturę Intuikey do gniazda wejściowego KBD 
i dołącz terminator (dostarczony z klawiaturą) do 
gniazda wyjściowego KBD.

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

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

13. Dołącz kabel sieciowy do portu Ethernet.

Włączanie zasilania
Włącz wszystkie podłączone urządzenia.
14. Dołącz kabel zasilający do urządzenia.

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

Nawigacja
Do poruszania się po ekranie służy mysz USB dołączona do 
zestawu. Można również korzystać z następujących 
przycisków panelu czołowego:

- Przycisk Enter  pozwala wybrać podmenu lub ele-
ment 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: 
Międzynarodowy, Harmonogram, Zapis i Sieć. Między kartami 
można się poruszać za pomocą przycisków Wstecz i Dalej. 
Klikając przycisk Cofnij, można anulować zmiany dokonane 
na aktywnej karcie. Kliknij przycisk Zamknij, jeśli chcesz 
zamknąć menu Szybka instalacja. Zmiana ustawień w menu 
Szybka instalacja powoduje zastąpienie ustawień 
użytkownika. 

Międzynarodowy

Harmonogram
Zostanie wyświetlony obraz graficzny bieżącego aktywnego 
harmonogramu tygodniowego. Każdy kolor odpowiada 
jednemu z czterech dostępnych profili:
- Żółty – Profil 1, Niebieski – Profil 2, Zielony – Profil 3,

Różowy – Profil 4, Błękitny – Profil 5, Brązowy – Profil 6
Kliknij przycisk Nadpisz, aby rozpocząć wprowadzanie zmian.
- Wybierz dni rozpoczęcia i zakończenia tygodnia.
- Wybierz godziny rozpoczęcia i zakończenia dni roboc-

zych tygodnia.
- Wybierz godziny rozpoczęcia i zakończenia dni wolnych 

tygodnia.
Po zmianie ustawień obraz graficzny zostanie automatycznie 
zaktualizowany.

Zapis
Ustaw Rozdzielczość, Jakość i Częstotliwość odświeżania w 
trybie Zapis normalny dla poszczególnych profili w tabeli. 
Ustaw Rozdzielczość, Jakość i Częstotliwość odświeżania w 
trybach Zapis ruchu i Zapis alarmowy. Te ustawienia są 
wspólne dla wszystkich czterech profili. Jeśli wcześniej 
zmieniono ustawienia zaawansowane, kliknij przycisk 
Nadpisz, aby zamienić je na ustawienia menu Szybka 
instalacja.

Sieć

Język Wybierz z listy język menu
Strefa czasowa Wybierz strefę czasową z listy.
Format godziny Wybierz 12- lub 24-godz. tryb wyśw. czasu.
Godzina Wpisz bieżącą godzinę.
Format daty Wybierz jeden z trzech formatów daty, w 

którym jako pierwszy wyświetlany jest 
miesiąc (MM), dzień (DD) lub rok (RRRR).

Data Wpisz bieżącą datę.

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

DHCP Włącz opcję DHCP, aby adres IP, 
maska podsieci i brama domyślna 
zostały automatycznie przypisane 
przez serwer sieciowy. Wyświetlane 
są faktyczne wartości.

Adres IP, Maska 
podsieci, Brama 
domyślna i Serwer DNS

Podaj adresy IP, maski podsieci, 
bramy domyślnej i serwera DNS, 
jeśli opcja DHCP jest wyłączona.

Limit szerokości pasma Ogranicz szerokość pasma sieci, 
wpisując dowolny limit szerokości 
pasma między 0,1 a 100 Mb/s.

Adres MAC Adres MAC jest tylko do odczytu.
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Instrukcja obsługi
Pulpit sterowania panelu czołowego
Przyciski
Wszystkie funkcje są sterowane za pomocą przycisków na 
panelu czołowym. 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
- służy do przesuwania obszaru widzialnego 

wybranego obrazu w trybie powiększenia 
cyfrowego

Przycisk Enter
- służy do wyboru pozycji menu lub podmenu albo 

zapisywania wyboru dokonanego w menu
- podczas oglądania wideo w trybie wieloekranowym 

wybrana scena jest wyświetlana na całym ekranie

 Klawisz ESC
- naciśnij ten klawisz, aby wrócić do poprzedniego 

poziomu lub wyjść z menu bez zapisywania zmian

 Przycisk Pełny ekran
- naciśnij ten przycisk, aby przejść do trybu 

pełnoekranowego

 Przycisk Quad
- naciśnij ten przycisk, aby przejść do trybu quad
- w trybie quad za pomocą tego przycisku można 

przechodzić między włączonymi ekranami trybu 
quad

 Przycisk Tryb wieloekranowy
- 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
- naciśnij ten przycisk, aby wyświetlić datę/godzinę i 

informacje o kamerze, tylko datę/godzinę lub 
usunąć informacje z ekranu

 Przycisk Wyszukaj
- naciśnij ten przycisk, aby otworzyć menu 

wyszukiwania i znaleźć nagrane obrazy

 Przycisk PTZ
- włącza tryb obrót/pochylenie lub obrót/

powiększenie

 Przycisk Stopklatka
- w trybie podglądu bieżącego naciśnij ten przycisk, 

aby zatrzymać wybrany obraz

 Przycisk Menu
- otwiera menu

 Przycisk Pomoc
- naciśnij ten przycisk, aby wyświetlić pomoc

 Przycisk Wycisz
- naciśnij ten przycisk, aby wyciszyć monitorowanie 

fonii

 Przycisk Open/Close [Otwórz/Zamknij]
- naciśnij ten przycisk, aby otworzyć szufladę DVD

 Przycisk Eksportuj
- naciśnij ten przycisk, aby wyeksportować menu; na 

przycisku znajduje się kontrolka

 Przycisk Monitor
- służy do przełączania między monitorem A i 

monitorem B

 Przycisk Potwierdź
- naciśnij ten przycisk, aby potwierdzić zdarzenie 

alarmowe; na 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 Pauza
- w trybie odtwarzania naciśnij ten przycisk, aby 

zatrzymać odtwarzany obraz

 Przycisk Przewiń wstecz
- w trybie podglądu bieżącego naciśnij ten przycisk, 

aby rozpocząć odtwarzanie wstecz nagrań z 
wyświetlonych kamer

- w trybie odtwarzania naciśnij ten przycisk, aby 
uruchomić odtwarzanie wstecz lub je przyspieszyć

- w trybie pauzy naciśnij ten przycisk, aby cofnąć się 
o jedną klatkę

 Przycisk Odt. prz.
- w trybie podglądu bieżącego naciśnij ten przycisk, 

aby wznowić odtwarzanie od ostatniej wybranej 
pozycji odtwarzania

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

 Przycisk Przewijanie do przodu
- w trybie podglądu bieżącego naciśnij ten przycisk, 

aby odtworzyć nagranie sprzed minuty
- w trybie odtwarzania naciśnij ten przycisk, aby 

przyśpieszyć prędkość odtwarzania do przodu.
- w trybie pauzy naciśnij ten przycisk, aby przejść o 

klatkę do przodu

 Przycisk Stop
- w trybie odtwarzania naciśnij ten przycisk, aby 

wrócić do trybu podglądu bieżącego




