
Bosch Security Systems

Połączenia podstawowe
1. Podłącz kamery do wejść kamerowych BNC loop-through* (z automatycznym terminatorem).
2. Podłącz monitor A do wyjścia BNC MON A.

Połączenia opcjonalne
3. Podłącz monitor B do wyjścia BNC MON B.
4. Podłącz do 16 wejść alarmowych przez dostarczoną kartę z 25-stykowymi złączami typu D. 
5. Podłącz do 4 przekaźników wyjść alarmowych przez dostarczoną kartę z 25-stykowymi złączami typu D.
6. Podłącz klawiaturę do gniazda KBD IN.
7. Podłącz sterowanie kamery szybkoobrotowej poprzez dostarczoną kartę z 15-stykowymi złączami typu D
8. Podłącz do sieci przez port Ethernet lub użyj złącza RS232, aby połączyć bezpośrednio z portem szeregowym 

komputera PC.
9. Podłącz zewnętrzne urządzenie zapisujące przez wąski 50-stykowy port SCSI-2 o wysokiej gęstości. (Dotyczy 

urządzeń Divar z wbudowaną nagrywarką DVD: Nie odłączaj od złącza SCSI dołączonego do zestawu 
terminatora, chyba że chcesz podłączyć macierz dyskową!)

Włączanie zasilania
10. Włącz wszystkie podłączone urządzenia.
11. Podłącz przewód zasilania do urządzenia.

Pierwsze użycie
Menu Szybka instalacja otwiera się przy pierwszym użyciu urządzenia. Wprowadź ustawienia podstawowe, 
aby urządzenie zaczęło pracować. (Menu Szybka instalacja można otworzyć w dowolnym momencie za 
pomocą podmenu Ustawienia systemowe/Szybka instalacja.)

Używanie menu

• Aby otworzyć menu, naciśnij przycisk ALT , aby przejść do trybu alternatywnego, a następnie 

naciśnij przycisk menu .
• Użyj przycisków strzałek, aby poruszać się po menu lub liście.  

• Użyj przycisku wyboru , aby wybrać podmenu lub pozycję.  

• Użyj przycisku powrotu , aby cofnąć się wstecz. 

SZYBKA INSTALACJA

JĘZYK Wybierz z listy język menu

STREFA CZASOWA Wybierz strefę czasową z listy.

FORMAT GODZINY Wybierz 12- lub 24-godz. tryb wyśw. czasu.

GODZINA Podaj aktualną godzinę.

FORMAT DATY Wybierz format daty  najpierw miesiąc (MM), dzień (DD), czy rok (YYYY).

DATA Podaj aktualną datę.

AKTYWNE KAM Nac.przyc.kamery, aby uaktywnić kamery. Konfigurowane są tylko kamery aktywne.

MONITOR ALARMOWY Wybierz monitor wyświetlający wejściowe obrazy alarmu.

KONFIGURACJA NAGRYWANIA >
   > OKRES DZIENNY

   > WEEKEND

   > NAGR.- DZIEŃ
   > NAGR.- WEEKEND/NOC
   > AKTYWUJ.ALARM.DLA
   > NAGRYWANIE.ALARMOWE
   > AKTYWUJ RUCH DLA
   > NAGRYWANIE RUCHU
   > POZOSTAŁY CZAS NAGRANIA

Otwórz menu, aby wprowadzić podstawowe ustawienia nagrywania.
Określ czas aktywności profilu dziennego. Przez pozostałą część doby aktywny jest profil 
nocny/weekendowy.
Określ dni weekendu (profil weekend/noc aktywny przez cały dzień) lub nie wybieraj żadnych, 
aby dni weekendu nie były wyróżniane.
Wybierz szybkość nagrywania przy aktywnym profilu dzień.
Wybierz szybkość nagrywania przy aktywnym profilu weekend/noc.
Wybierz profile, w których wejścia alarmu są aktywne.
Wybierz szybkość nagrywania, gdy zachodzi zdarzenie alarmowe.
Wybierz profil i kamery (naciskając przycisk kamery), które mają reagować na ruch.
Wybierz szybkość nagrywania po wykryciu ruchu.
Przybliżony czas nagrywania zależny od dostępnego wolnego miejsca i ustawień.

KONFIGURACJA SIECI >
   > DHCP
   > ID DVR
   > ADRES IP
   > MASKA PODSIECI
   > BRAMKA DOMYŚLNA
   > ADRES MAC
   > LIMIT SZEROKOŚĆI PASMA

Otwórz menu, aby wypełnić pola ustawień sieci. 
Ustaw YES, aby automat. przypisać adres IP, maskę podsieci i domyśln.bramkę.
Wpisz nazwę Divar dla potrzeb sieci.
Podaj adresy IP, maski podsieci i bramki domyślnej jeśli DHCP jest ustaw. na Nie.

Pole MAC jest tylko do odczytu.
Ogranicz szerokość pasma wpisując wartość od 0 do 100 MBPS.

 INSTALACJA Zapisanie ustawień i wyjście z menu.

 ANULUJ Wyjście z menu bez zapisania zmian.
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Szybki dostęp do funkcji

Funkcje alternatywne uaktywnia się, naciskając najpierw przycisk ALT , a następnie wybrany przycisk. 
Jeżeli tryb funkcji alternatywnej jest aktywny, zapalona jest lampka pod przyciskiem ALT.

Podstawowe funkcje 
(lampka pod przyciskiem ALT nie świeci się)

Przycisk na żywo - naciśnij, aby przełączyć się w podgląd obrazów na żywo. 

Przycisk wyszukiwania - naciśnij, aby otworzyć menu wyszukiwania i znaleźć nagrane zdarzenia. 

Przycisk odtwarzania wstecz - w trybie na żywo, naciśnij ten przycisk, aby rozpocząć odtwarzanie 
wstecz nagrań z wyświetlonych kamer. 

- w trybie odtwarzania, naciśnij ten przycisk, aby przyśpieszyć przewijanie 
wstecz. 

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

Przycisk pauzy - w trybie na żywo, naciśnij ten przycisk, aby zatrzymać obraz z kamery. 
- w trybie odtwarzania, naciśnij ten przycisk, aby zatrzymać odtwarzany 

obraz; naciśnij ten przycisk dłużej niż przez jedną sekundę, aby 
zablokować lub archiwizowanego nagrania. 

Przycisk odtwarzania - w trybie na żywo, naciśnij ten przycisk, aby wznowić odtwarzanie od 
ostatniej wybranej pozycji odtwarzania. 
w trybie odtwarzania, naciśnij ten przycisk, aby wznowić odtwarzanie.

Przewiń do przodu - w trybie na żywo, naciśnij ten przycisk, aby uruchomić odtwarzanie 
nagrania na minutę wcześniej. 

- w trybie odtwarzania, naciśnij ten przycisk, aby przyśpieszyć prędkość 
odtwarzania.

- w trybie pauzy, naciśnij ten przycisk, aby przejść o klatkę do przodu. 

Przycisk ACK - naciśnij ten przycisk, aby potwierdzić alarm. 

Przycisk wyświetlania -wieloekranowego naciśnij ten przycisk, aby zobaczyć różne ustawienia 
wyświetlania na monitorach. 

Przycisk ALT - przełącza funkcje przycisków na panelu czołowym z normalnych na 
alternatywne (przedstawione pod przyciskiem). 

- naciśnij ten przycisk przez dłużej niż sekundę, aby uzyskać pomoc 
ekranową. 

1 - 16* Przyciski kamery - naciskaj te przyciski, aby zobaczyć obraz z kamery wyświetlony na pełnym 
ekranie. 

- w trybie menu, naciskaj te przyciski, aby wybrać kamerę lub wprowadzić 
liczbę.

- Naciśnij przycisk wybranej kamery, aby włączyć lub wyłączyć 
wyświetlacz ATM/POS.

*  6, 9 lub 16, w zależności od modelu

Funkcje alternatywne 
(lampka pod przyciskiem ALT jest zapalona) 

Przycisk F1 - przywraca ustawienia domyślne w aktywnym menu 

Przycisk F2 - ma przypisaną określoną funkcję w aktywnym menu. 

Przyciski strzałek - służą do poruszania się po pozycjach i wartościach menu.
W lewo W górę W dół W prawo

 Przycisk wyboru - służy do wybierania pozycji menu lub podmenu albo zapisywania wyboru 
dokonanego w menu. 

Przycisk ESC - naciśnij ten przycisk, aby powrócić do poprzedniego poziomu lub wyjść z 
menu.

Przycisk menu - służy do otwierania menu. 

Przycisk Mon A - służy do przypisywania przycisków panelu czołowego do monitora A. 

Przycisk B - służy do przypisywania przycisków panelu czołowego do monitora B. 

Przycisk sekwencji - służy do oglądania obrazów z kamery w określonej kolejności na pełnym 
ekranie lub w trybie quad.

Przycisk powiększenia - służy do powiększania aktywnego obrazu z kamery (dla trybu 
pełnoekranowego lub aktywnej sceny).

Wskaźniki
Wskaźniki w górnej części urządzenia świecą lub migają, aby powiadomić użytkownika o różnych warunkach 
działania. 

Nagrywanieświeci, gdy urządzenie jest w trybie nagrywania. 

Siećświeci, gdy z urządzeniem połączony jest użytkownik zdalny. 

Alarmmiga, gdy wykryty zostanie alarm. 

Ruchmiga, gdy wykryty zostanie ruch w sygnale kamery. 

Utrata wideomiga, gdy wykryty jest stan utraty sygnału wideo z kamery.

Zasilanieświeci, gdy urządzenie podłączone jest do zasilania.
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Divar Digital Versatile Recorder
(model z wbudowaną nagrywarką DVD)


