
Bosch Security Systems

Primární připojení
1. Kamery zapojte do BNC konektorů průchozích kamerových vstupů* (s automatickým zakončením).
2. Monitor A zapojte do výstupního BNC konektoru MON A.

Volitelná připojení
3. Monitor B zapojte do výstupního BNC konektoru MON B.
4. Pomocí přilo�ené 25pólové konektorové destičky typu D zapojte a� 16 (poplachových) vstupů. 
5. Pomocí přilo�ené 25pólové konektorové destičky typu D zapojte a� 4 výstupní poplachová relé.
6. Do konektoru KBD IN zapojte klávesnici.
7. Pomocí přilo�ené 15pólové konektorové destičky typu D zapojte ovládací jednotku 

otáčení/naklánění/transfokace (pan/tilt/zoom).
8. Pomocí portu Ethernet připojte jednotku k počítačové síti nebo ji přes konektor RS232 propojte přímo 

se sériovým portem počítače PC.
9. Přes 50-pinový úzký port SCSI-2 připojte externí diskové pole. (Pro jednotky Divar s interní DVD 

zapisovací mechanikou: Pokud k jednotce Divar nehodláte připojit diskové pole, nesnímejte z 
konektoru SCSI přilo�ený zakončovací člen.

Zapnutí napájení
10.Zapněte v�echny připojené přístroje.
11. K jednotce připojte sít�ovou �ňůru.

První pou�ití
Při prvním pou�ití jednotky se otevře menu Rychlá instalace. Pro uvedení jednotky do provozu zadejte 
základní parametry. (Menu rychlé instalace mů�ete kdykoliv později otevřít přes podmenu Systémová 
nastavení/Rychlá instalace v systému menu.)

Pou�ití menu
• Pro otevření menu stiskem tlačítka ALT  vstupte do re�imu alternativních funkcí a stiskněte tlačítko menu .

• K pohybu v menu nebo seznamu slou�í směrová tlačítka. 

• Podmenu nebo polo�ku menu zvolíte tlačítkem volby . 

• Pro návrat pou�ijte tlačítko návratu . 

RYCHLÁ INSTALACE

 JAZYK Ze seznamu zvolte jazyk menu.

 ČASOVÉ PÁSMO Ze seznamu zvolte časové pásmo. 

 FORMÁT ČASU Zvolte formát časových údajů 12 nebo 24 hodin.

 ČAS Zadejte aktuální čas.

 FORMÁT DATA
Zvolte jeden ze tří formátů zobrazení data udávajících na prvním místě měsíc 
(MM), den (DD) nebo rok (YYYY).

 DATUM Zadejte aktuální datum.

 AKTIVNÍ KAMERY Stisky tlačítek kamer aktivujte kamery. Nakonfigurovat lze pouze aktivní kamery.

 POPLACHOVÝ MONITOR Zvolte monitor, na kterém se budou zobrazovat poplachy.

 NASTAVENÍ NAHRÁVÁNÍ >
   > ÚSEK DNE

   > VÍKEND

   > NAHRÁVÁNÍ - DEN
   > NAHRÁVÁNÍ - VÍKEND/NOC
   > POVOLIT POPLACHOVÉ
     VSTUPY PRO
   > NAHRÁVÁNÍ POPLACHOVÉHO
     VSTUPU
   > POVOLIT POHYB PRO
   > NAHRÁVÁNÍ POHYBU
   > ZBÝVAJÍCÍ NAHRÁVAC Í ČAS

Toto podmenu otevřete pro nastavení základních parametrů nahrávání.
Zadejte začátek a konec úseku dne, během kterého bude aktivní denní profil. Po 
zbytek periody 24 hodin bude aktivní profil víkend/noc.
Zadejte víkendové dny (po celý den bude aktivní profil víkend/noc). Pokud si přejete, 
aby se systém o víkendu choval stejně jako v kterýkoli jiný den, zvolte �ádný.
Zvolte rychlost normálního nahrávání, která se bude pou�ívat při denním profilu. 
Zvolte rychlost normálního nahrávání, která se bude pou�ívat při profilu víkend/noc.
Zvolte profily, při nich� budou pracovat poplachové vstupy. 

Zvolte rychlost nahrávání při aktivaci poplachového vstupu. 

Zvolte profil a kamery (stiskněte tlačítko kamery), pro které má být aktivní detekce pohybu. 
Zvolte rychlost nahrávání při zji�těném pohybu v obraze.
Toto je odhad nahrávací doby vycházející z celkového volného místa pro ukládání 
dat a nastavení nahrávání.

 KONFIGURACE SÍTĚ >
   > DHCP
   > JMÉNO DVR
   > IP ADRESA
   > MASKA PODSÍTĚ
   > VÝCHOZÍ BRÁNA
   > MAC ADRESA
   > OMEZENÍ PŘENOSOVÉ
     RYCHLOSTI

Toto podmenu otevřete pro vyplnění nastavení vztahujících se k sít�ové komunikaci. 
Nastavte Ano pro automatické přiřazení adresy IP, masky podsítě a výchozí brány.
Zadejte jméno jednotky Divar pou�ívané v síti.
Pokud je DHCP nastaveno na Ne, vyplňte adresu IP, masku podsítě a počáteční bránu.

Adresa MAC je určena pouze ke čtení.
Zde mů�ete zadáním MBPS (Mbit/s) v rozmezí 0 a� 100 omezit maximální rychlost 
sít�ové komunikace.

 ULOŽIT & KONEC Zvolte pro ulo�ení provedených nastavení a uzavření menu.

 ZRUŠIT Zvolte pro opu�tění menu bez ulo�ení změn.

Rychlá instalace

x16*
AutoDomeLAN / WAN

RS232

VID
EO

IN
 

VID
EO

IN
 

16

8

390 O
hm

 

ATM/POS
bridge

PC

VI
D

EO O
U

T 

VI
D

EO O
U

T 

32

7

5

4

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

BA

AutoDome

11

110 - 240 Vac

9

Storage Array

Terminator**

Divar Digital Versatile Recorder

* mů�e být 6, 9 nebo 16 podle modelu / ** pouze pro jednotky Divar s interní zapisovací DVD mechanikou

  CZ



Bosch Security Systems

Stručný návod k obsluze

Druhé funkce se aktivují nejprve stiskem tlačítka ALT  a poté stiskem po�adovaného tlačítka. Při aktivním re�imu 
alternativní funkce svítí kontrolka pod tlačítkem ALT.

Primární funkce 
(kontrolka pod tlačítkem ALT nesvítí)

Tlačítko �ivého obrazu - jeho stiskem zapnete sledování �ivého obrazu. 

Tlačítko vyhledávání - jeho stiskem se zobrazí menu vyhledávání pro vyhledávání nahraných 
událostí. 

Tlačítko zpět - v re�imu �ivého obrazu jeho stiskem zapnete přehrávání pozpátku 
nahrávky zobrazovaných kamer. 

- v re�imu přehrávání jeho stiskem zrychlíte přechod zpět. 
- při pauze v přehrávání posunete jeho stiskem obraz o jeden snímek zpět. 

Tlačítko pauza - v re�imu �ivého obrazu jeho stiskem zmrazíte obraz kamery. 
- v re�imu přehrávání jeho stiskem zmrazíte přehrávaný obraz. Stiskem 

del�ím ne� jedna sekunda zapnete ochranu nahrávky nebo její archivaci. 

Tlačítko přehrávání - v re�imu �ivého obrazu zapnete přehrávání od místa, na kterém 
přehrávání naposledy skončilo. 

- při pauze v přehrávání jeho stiskem obnovíte přehrávání.

Tlačítko rychle dopředu - v re�imu �ivého obrazu jeho stiskem zapnete přehrávání od záznamu 
starého jednu minutu. 

- v re�imu přehrávání jeho stiskem zrychlíte přehrávání.
- při pauze v přehrávání posunete jeho stiskem obraz o jeden snímek 

dopředu. 

Tlačítko ACK - jeho stiskem potvrdíte poplach. 

Tlačítko Multiscreen - volba typu vícenásobného zobrazení. 

Tlačítko ALT - přepíná tlačítka na předním panelu mezi normální a alternativní funkcí 
(napsanou pod tlačítkem). 

- stiskem del�ím ne� jedna sekunda zobrazíte na monitoru nápovědu. 

1 - 16* Tlačítka kamer - jejich stiskem zobrazíte obraz kamery plné velikosti. 
- v re�imu menu jejich stiskem zvolíte kameru nebo zadáte číslo.
- stiskem tlačítka aktuální kamery zapnete nebo vypnete zobrazení dat 

ATM/POS.
* mů�e být 6, 9 nebo 16 podle modelu

Doplňkové (alternativní) funkce 
(kontrolka pod tlačítkem ALT svítí) 

Tlačítko F1 - obnovení počátečních hodnot v aktivním menu. 

Tlačítko F2 - je přiřazeno určitým funkcím aktivního menu. 

Směrová tlačítka: - slou�í k pohybu mezi polo�kami menu nebo hodnotami.
Doleva Nahoru Dolů Doprava

 Tlačítko volby - slou�í k volbě podmenu či polo�ky menu nebo k ulo�ení změn 
provedených v menu. 

Tlačítko ESC - jeho stiskem se vrátíte do předchozí úrovně nebo opustíte systém menu.

Tlačítko menu - pro otevření menu; v re�imu přehrávání: stiskem zapnete nebo vypnete 
zobrazení pohybu.

Tlačítko Mon A - přiřadí tlačítka na předním panelu monitoru A. 

Tlačítko Mon B - přiřadí tlačítka na předním panelu monitoru B. 

Tlačítko sekvence - pro postupné přepínání obrazů kamer při obrazu plné velikosti nebo 
kvadrantovém zobrazení.

Tlačítko zvět�ení - zvět�ení obrazu právě aktivní kamery (plná velikost obrazu nebo aktivní 
plocha cameo).

Indikátory
Indikátory nad ovládacími prvky vás svitem nebo blikáním upozorňují na nejrůzněj�í provozní situace. 

Nahrávání - svítí, pokud jednotka nahrává obraz. 

Sít� - svítí, jestli�e je k jednotce připojen vzdálený u�ivatel. 

Poplach - bliká při zji�tění poplachu. 

Pohyb - bliká při zji�tění pohybu v signálu kamery. 

Ztráta videosignálu- bliká při zji�tění ztráty videosignálu na kamerovém vstupu.

Indikátor napájení - svitem indikuje, �e do jednotky je přivedeno napájecí napětí.

Divar

CZ

Divar Digital Versatile Recorder
(na obrázku je znázorněn model Divar s 
interní zapisovací DVD jednotkou) 


