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1. Środki ostrożności
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Ostrożność

wymagania środowiskowe

bezpieczeństwo elektryczne

Zgodne z kraju i lokalną normą bezpieczeństwa elektrycznego podczas używania lub instalacji produktu. Korzystanie z lokalnego zasilacza 

szczególną moc.

Transport

Wkładka powinna być chroniona przed nadmiernym ciśnieniem, wibracje i wilgotności podczas transportu i przechowywania. Powinien 

on być dostarczony w części zdemontowanych jako oryginalne opakowanie zrobił. Uszkodzenia spowodowane nieprawidłowym transportem 

nie jest objęty gwarancją.

Instalacja z opieką

Nie należy go instalować w dowolnej innej orientacji. Nie wyciska części konstrukcji, które mogą powodować uszkodzenia mechaniczne. W dół 

osłona jest precyzyjna produktów optycznych. Nie dotykaj go bezpośrednio, aby uniknąć zadrapań, które mogą mieć wpływ na jakość obrazu.

Wymagania dotyczące personelu serwisowego

Wszystkie prace serwisowe powinny być wykonywane przez wykwalifikowanych techników.

Nie należy umieszczać aparatu będzie strzelać przez silne obiektów świetlnych

Nie należy umieszczać aparatu będzie strzelać przez silne obiektów świetlnych. Nie kieruj kopułę na słońce lub inne jasne obiekty w trakcie 

użytkowania, czy nie. Może to mieć wpływ na jakość obrazu.

Działanie temperatury otoczenia : - 10 ℃ ~ + 60 ℃ / - 40 ~ + 60Działanie temperatury otoczenia : - 10 ℃ ~ + 60 ℃ / - 40 ~ + 60Działanie temperatury otoczenia : - 10 ℃ ~ + 60 ℃ / - 40 ~ + 60Działanie temperatury otoczenia : - 10 ℃ ~ + 60 ℃ / - 40 ~ + 60Działanie temperatury otoczenia : - 10 ℃ ~ + 60 ℃ / - 40 ~ + 60Działanie temperatury otoczenia : - 10 ℃ ~ + 60 ℃ / - 40 ~ + 60Działanie temperatury otoczenia : - 10 ℃ ~ + 60 ℃ / - 40 ~ + 60Działanie temperatury otoczenia : - 10 ℃ ~ + 60 ℃ / - 40 ~ + 60

Wilgotność : < 90% ciśnienia Wilgotność : < 90% ciśnienia Wilgotność : < 90% ciśnienia 

atmosferycznego : 86-106Kpaatmosferycznego : 86-106Kpaatmosferycznego : 86-106Kpa

℃ (bulid grzejnik)

1. Podłącz kabel linii energetycznych, kabli wideo i RS485.

obraz 2.2.1-1

Czerwony 

czarny 

Złącze zasilania Złącze 

wideo

2. Produkt 2 schematyczny rysunek
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3 Wydajność i funkcja

3.

Struktura stopu żelazo i węgiel o wysokiej intensywności i dobre odprowadzanie ciepła. Dokładny silnik krokowy, 

obracać się płynnie, czułość reakcji i orientacji dokładnie.

Obraca się powoli na patelni 1 ° / s, a obraz nie jitter.Obraca się powoli na patelni 1 ° / s, a obraz nie jitter.Obraca się powoli na patelni 1 ° / s, a obraz nie jitter.

Wbudowany pan / tilt

Znakomity napęd mechaniczny, wsparcie przesuwać 360 ° w sposób ciągły i przechylić 0-90 ° i może rotate180 °Znakomity napęd mechaniczny, wsparcie przesuwać 360 ° w sposób ciągły i przechylić 0-90 ° i może rotate180 °Znakomity napęd mechaniczny, wsparcie przesuwać 360 ° w sposób ciągły i przechylić 0-90 ° i może rotate180 °Znakomity napęd mechaniczny, wsparcie przesuwać 360 ° w sposób ciągły i przechylić 0-90 ° i może rotate180 °Znakomity napęd mechaniczny, wsparcie przesuwać 360 ° w sposób ciągły i przechylić 0-90 ° i może rotate180 °Znakomity napęd mechaniczny, wsparcie przesuwać 360 ° w sposób ciągły i przechylić 0-90 ° i może rotate180 °

z auto flip.

●

●

●

●

Ten produkt jest wysokiej technologii nadzoru produkt o wysokiej rozdzielczości i kolorową kamerą, ze zmienną prędkością 

obrotem / pochyleniem i dekodera wielofunkcyjnego. To może zmniejszyć połączenie i proces instalacji między systematycznych 

części w granicach max, a także może poprawić stabilność i niezawodność systemu. Tymczasem to jest łatwe do zainstalowania i 

naprawy, i ma następujące zalety: piękny kształt, obracanie lekko i zgrabnie, trochę hałasu, prostą obsługę i tak dalej.

1. Wbudowany aparat cyfrowy

2. Zintegrowany i multi-protokół dekoder2. Zintegrowany i multi-protokół dekoder

●

●

●

●

●

●

Figura konstrukcja, wszystkie dane są przechowywane w wewnętrznej panewki kamery / przechyłu, gdy wyłączone, przechowywania danych nie 

może być utracone. Wbudowany dekoder, zintegrowany wieloprotokołowa , włącznie z Pelco-D, Pelco-P, fabryka itp 128 presety mogą być może być utracone. Wbudowany dekoder, zintegrowany wieloprotokołowa , włącznie z Pelco-D, Pelco-P, fabryka itp 128 presety mogą być może być utracone. Wbudowany dekoder, zintegrowany wieloprotokołowa , włącznie z Pelco-D, Pelco-P, fabryka itp 128 presety mogą być 

przechowywane, ustawionego 1-80 wsparcia auto trasy i każdej wycieczki można zapisać do 32 stacji. Wzór 4, 4 skanowania 4tour wbudowanej 

kierunkowskaz i wskaźnik temperatury RS485 sterowania szeregowo i identyfikator kopuły 1-255 opcjonalnie

4. OS

Wszystko opcja menu są wyświetlane w języku angielskim.

Menu OSD wideo. Jest bezpośredni i prosty do zmiany informacji Dome i parametru za pomocą klawiatury i wyświetlania 

menu.

Może ustawić parku działania i ustawić moc się działań lub przeprowadzić wyznaczony działania.

menu D

●

●

●

●

●

Gdy temperatura przekroczy górną granicę, ekran wyświetla informacje o alarmach. W zależności od temperatury w czasie 

rzeczywistym, wentylator będzie mierzyć jeśli zaczyna, czy nie, i przedłużyć żywotność wentylatora.

5. Test temperatura wewnętrzna5. Test temperatura wewnętrzna

● Wysoka czułość, wysoka rozdzielczość i zintegrowane przetwarzanie cyfrowe

● Auto-focus    ● Auto-Iris

● Automatyczna kontrola jasności    ● Automatyczny balans bieli

● Filtr podczerwieni    ● Auto BLC

● Automatyczna wolna migawka 

Uwaga:

Produkt z serii inna może mieć innego adaptera, 

należy zapoznać się z naklejką na drucie lub na polu ze 

swoimi produktami, w przeciwnym razie może to 

spowodować uszkodzenie urządzenia.



4. Funkcja instrukcja

Auto Flip

Jeśli użytkownik posiada joystick w pozycji dolnej, kamera obraca się o 180 stopni, miski, on 

Kamera obraca się przechyla się do 90 stopni, można bezpośrednio obserwować widok z tyłu

ocesses w układzie pionowym o 180 stopni. W menu można wybrać ustawienie parametrów systemu AUTO FLIP jako ON, więc 

można uruchomić tę funkcję.

●

Następnie t 

zrealizować nadzoru 

wszystko pr

instrukcja funkcja

Ten fragment opisuje głównie główną funkcję i ogólną zasadę mini prędkości kopuły, a nie odnosi się do metod 

operacyjnych. 

4. 1 Auto-run ruchu 

IDLE RUM

Poprzez menu biegu jałowego i działania bezczynny, użytkownik może ustawić auto-Wywołanie presetu lub uruchomić objazd, wzór i skanowania itp po 

wskazując kilka minut, jeśli kopuła nie uruchamiać żadnych wniosków. 

●

„ ”„ ”

● Focus / prędkość odsetek PAN

W przypadku ręcznej regulacji, na drugim sytuacji ostrości, kopuła reaguje z dużą prędkością, tak aby lekko dotykając rocker może 

zrobić obraz ruch szybko, co powoduje, że obraz do stracenia. Oprzeć na humanizowanych konstrukcji, kopuła automatycznie 

dostosować pan i tilt rotacja według powiększyć bliskich i dalekich, które sprawiają, że jest wygodny w obsłudze ręcznie do utworów 

dla obiektu. W menu można zmienić ustawienie parametru układ proporcji patelnię jak ON, więc można uruchomić tę funkcję.

● kontrola powiększenie

Użytkownik może sterować TELE / WIDE, aby dostosować zoom daleko i blisko obrazu przez kontrolera klawiatury w celu uzyskania 

panoramicznego obrazu lub bliski pogląd, że trzeba. Wsparcie szybkościowe zoom cyfrowy i zoom optyczny.

● kontrola ostrości

Domyślnie funkcja automatycznej regulacji ostrości. Kiedy zmienia się obiektyw, aparat będzie automatycznie ustawić ostrość na środku obrazu w celu 

uzyskania czytelnego obrazu; użytkownik może także ręcznie ostrość, aby uzyskać obraz pragnienie klawiatura działa FAR / NEAR. Podczas obsługi klawiatury 

joysticka, kamera wznowi do automatycznej regulacji ostrości.

Aparat może nie auto focus w następującym stanie:

● Cel nie jest w centrum obrazu

● Obserwacja cel blisko i daleko w tym samym czasie, nie może być jasne w tym samym czasie.

● Celem jest mocny przedmiot lekki, takich jak reflektorów itp

● Cel porusza się zbyt szybko

● Celem jest subfusc, takich jak ścianki

● Cel jest zbyt ciemny lub niejasne

● Target obraz jest zbyt mały

" "

" "

kontrola 4. 2 Camera

● Moc run

Poprzez menu Run moc po uprawnień kopułowych w górę lub restartuje, użytkownik może ustawić Auto ruchy wznowić przed włączeniem i 

auto- Wywołanie presetu lub uruchomić objazd, wzór i skanowania itp.

„ ”
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Ø sterowanie przysłonąØ sterowanie przysłoną

domyślne systemowe Auto Iris. Aparat może szybko dostosować rozmiar Iris, poprzez automatycznie wprowadzać Zmieniający Środowiska 

ray, a tym samym sprawiają, że jasność obrazu deferent stabilny.

Użytkownik może regulować przysłonę przez sterowanie klawiaturą  aby uzyskać wymaganą jasność, że cię 

potrzeba. Użytkownik może również wznowić Auto Iris o pracy joysticka. Podczas ręcznego sterowania Iris, zamki dome aktualna 

pozycja ręcznie sterowane; Podczas obsługi joysticka, auto dome resume Iris.

Ø Auto BLCØ Auto BLC

Aparat podobszarze można przeprowadzić auto BLC. Pod silnym tle światła, kamera zostanie automatycznie kompensować światło dla 

ciemniejszego obiektu i dostosowanie światła dziennego na jasnym tle. W celu uniknięcia tworzenia wierność brak obrazu tylnymi linii jest zbyt 

jasne, a obiekt nie jest w stanie rozpoznać z powodu ciemności, a tym samym uzyskanie czytelnego obrazu.

Ø Automatyczny balans bieliØ Automatyczny balans bieli

Aparat może automatycznie ustawić balans bieli zgodnie ze zmianą tła światło- Ness, aby osiągnąć prawdziwy kolor.

"OTWARTE ZAMKNIĘTE"

4. 3 funkcja monitora

Wycieczka

Tour jest funkcja wbudowana w kopule prędkości. Można ją wyznaczyć ustawienie z góry, i uczynić przed- zestawów ułożonych w kolejności potrzebne w 

Tour, mieszka. Wstawiając ustawień w Tour przerwy i zrobić objazd kamery pomiędzy tymi ustawieniami. Kolejność informacji turystycznej można 

zaprogramować, przy każdym uruchomieniu trasy, można ustawić czas na park. Trasa może przechowywać 32 preset.

Skandować

Użytkownik może łatwo zaprogramować prawy i lewy limitu limitu przez menu i menu sterowania, tak aby aparat zeskanowany pomiędzy 

prawym i lewym limitem limitu przy szybkości wiązania.  

Wzór

Wzór jest wbudowana funkcja w kopule prędkości; kopuła może nagrywać utwory, które są nie mniej niż 180s, gdy uruchomiony wzór 

przemieszcza dome wielokrotnie Według nagranych utworów. Każda kopuła można skonfigurować do 4 wzoru.

Wyświetlacz położenia obiektywu

Stanowisko że kopułkowa zakończeniu do samodzielnego stosowania jako 0 punktu obrotu miski i obrotu uchylnej. Zakres 0-360 

szalki ° i zakres pochylenia wynosi 0-90 °. Zgodnie z wyświetlonej informacji, aby ustawić położenie obiektywu aparatu, a pozycja szalki ° i zakres pochylenia wynosi 0-90 °. Zgodnie z wyświetlonej informacji, aby ustawić położenie obiektywu aparatu, a pozycja szalki ° i zakres pochylenia wynosi 0-90 °. Zgodnie z wyświetlonej informacji, aby ustawić położenie obiektywu aparatu, a pozycja szalki ° i zakres pochylenia wynosi 0-90 °. Zgodnie z wyświetlonej informacji, aby ustawić położenie obiektywu aparatu, a pozycja szalki ° i zakres pochylenia wynosi 0-90 °. Zgodnie z wyświetlonej informacji, aby ustawić położenie obiektywu aparatu, a pozycja 

może wyświetlać na ekranie.

Ø Ustawić i wywołać ustawienieØ Ustawić i wywołać ustawienie

Funkcja Preset jest to, że parametry prądu przechowuje dome PAN / Kąt nachylenia, zoomu i innych pozycji do pamięci. W razie 

potrzeby kopuła przypomina te parametry i dostosować aparat do tej pozycji. Użytkownik może zapisać i przywołać presety łatwo i szybko 

za pomocą klawiatury controlling. Kopuła może przechowywać do 128 presetów. Ø

Ø

Ø

Ø

4. 4 funkcją stałą temperaturę

Wewnętrzny czujnik temperatura surveille wnętrza kopuły. Gdy praca kopuła w wysokiej temperaturze, kopuła będzie 

automatycznie do uruchomienia wentylatora, aby zmniejszyć ogień, aby upewnić się, że prace kopuła w wiarygodny temperatury 

otoczenia, zwiększają jej stabilność i przedłużyć żywotność kopuły.  

4

Instrukcja funkcja



 Kopuła prowadzi samotestowania po bieżącym-załadowane i obraca się powoli, aż wyświetlania pochodzenie pan, który jest domyślnym ustawieniem, a 

następnie przeniósł się do przechylić pochodzenie, gdy samo badanie jest zakończone, nie jest istotne informacje o systemie wyświetlania na ekranie, co następuje:

5. 1. 2 Wywołać menu główne

System wchodzi do menu główne 95preset lub dwukrotnie przejściowej 9 ustawienie w ciągu 3 sekund. Wszystko ustawienie menu należy wejść do menu 

głównego w pierwszej kolejności.

Ø operacja klawiatura : 【 OTWARTYØ operacja klawiatura : 【 OTWARTYØ operacja klawiatura : 【 OTWARTYØ operacja klawiatura : 【 OTWARTY

】 , to znaczy, aby przejść do następnego menu lub wejść w ustawienia, lub zapisać po , to znaczy, aby przejść do następnego menu lub wejść w ustawienia, lub zapisać po 

wykończenie ustawić.

【 BLISKO 】 【 BLISKO 】 【 BLISKO 】 , to znaczy zamknąć, aby anulować, lub wyjście do poprzedniego menu., to znaczy zamknąć, aby anulować, lub wyjście do poprzedniego menu.

【】

,

【】

naciśnij 【 TELE 】 i 【 SZEROKI 】 w tym samym czasie, to znaczy, joystick 3D obraca joystick czapkę.naciśnij 【 TELE 】 i 【 SZEROKI 】 w tym samym czasie, to znaczy, joystick 3D obraca joystick czapkę.naciśnij 【 TELE 】 i 【 SZEROKI 】 w tym samym czasie, to znaczy, joystick 3D obraca joystick czapkę.naciśnij 【 TELE 】 i 【 SZEROKI 】 w tym samym czasie, to znaczy, joystick 3D obraca joystick czapkę.naciśnij 【 TELE 】 i 【 SZEROKI 】 w tym samym czasie, to znaczy, joystick 3D obraca joystick czapkę.naciśnij 【 TELE 】 i 【 SZEROKI 】 w tym samym czasie, to znaczy, joystick 3D obraca joystick czapkę.naciśnij 【 TELE 】 i 【 SZEROKI 】 w tym samym czasie, to znaczy, joystick 3D obraca joystick czapkę.naciśnij 【 TELE 】 i 【 SZEROKI 】 w tym samym czasie, to znaczy, joystick 3D obraca joystick czapkę.naciśnij 【 TELE 】 i 【 SZEROKI 】 w tym samym czasie, to znaczy, joystick 3D obraca joystick czapkę.

Ø Obsługa menu :Ø Obsługa menu :Ø Obsługa menu :

„ PLECY „: Powrót do poprzedniego menu.„ PLECY „: Powrót do poprzedniego menu.„ PLECY „: Powrót do poprzedniego menu.„ PLECY „: Powrót do poprzedniego menu.

„ WYJŚCIE „: Wyjście do menu„ WYJŚCIE „: Wyjście do menu„ WYJŚCIE „: Wyjście do menu„ WYJŚCIE „: Wyjście do menu

„ NA „: Otworzyć jakieś ustawienie„ NA „: Otworzyć jakieś ustawienie„ NA „: Otworzyć jakieś ustawienie„ NA „: Otworzyć jakieś ustawienie

„ POZA „: Zamknij niektóre ustawienia„ POZA „: Zamknij niektóre ustawienia„ POZA „: Zamknij niektóre ustawienia„ POZA „: Zamknij niektóre ustawienia

Informacja nie zniknie, dopóki nie przestanie działać system. Jeśli ustawisz „ Działanie moc ”,Informacja nie zniknie, dopóki nie przestanie działać system. Jeśli ustawisz „ Działanie moc ”,Informacja nie zniknie, dopóki nie przestanie działać system. Jeśli ustawisz „ Działanie moc ”,Informacja nie zniknie, dopóki nie przestanie działać system. Jeśli ustawisz „ Działanie moc ”,

kopuła będzie automatycznie aktywować ruchy po samokontroli. Jak obsługiwać funkcję? Będziemy wyjaśniać szczegółów wprowadzenia w 

następujących fragmentów.

przy wyborze menu 

przy wyborze menu

Joysticka w górę: Przy wyborze menu, oznacza to, że do wyboru były jednym; przy wyborze obrazu, oznacza to, wychylać się kamery.

Joystick na dół: przy wyborze menu, to znaczy, aby wybrać następny; przy wyborze obrazu, oznacza to pochylenie kamery w dół.

Joystick w lewo: przy wyborze menu, jest to równoznaczne z Blisko , przy wyborze obrazu, oznacza to, pochylenia kamery w lewoJoystick w lewo: przy wyborze menu, jest to równoznaczne z Blisko , przy wyborze obrazu, oznacza to, pochylenia kamery w lewoJoystick w lewo: przy wyborze menu, jest to równoznaczne z Blisko , przy wyborze obrazu, oznacza to, pochylenia kamery w lewo

Joystick do prawej: przy wyborze menu, jest to równoznaczne z Otwarty , przy wyborze obrazu, to znaczy prawo kamera pochylenia.Joystick do prawej: przy wyborze menu, jest to równoznaczne z Otwarty , przy wyborze obrazu, to znaczy prawo kamera pochylenia.Joystick do prawej: przy wyborze menu, jest to równoznaczne z Otwarty , przy wyborze obrazu, to znaczy prawo kamera pochylenia.

5. 1 Podstawowe operacje

5. Ustawienie systemu 

5. 1. 1 Zasilanie i samotestowanie

5. 1. 3 Menu i obsługa klawiatury 

KOPUŁA S / N: Wersja: KOPUŁA S 
/ N: Wersja: Protokół: FACTOTY 
protokołu: FACTOTY KOPUŁA 
identyfikator : 001 KOPUŁA identyfikator : 001 KOPUŁA identyfikator : 001 KOPUŁA 
identyfikator : 001 Szybkość identyfikator : 001 Szybkość identyfikator : 001 Szybkość 
transmisji: 4800bps BAUDRATE: 
4800bps MODEL: MODEL: 

Wersja oprogramowania

Protokół parametr Dome ID 

Komunikacja Numer seryjny kopuły
Model

5

Ustawienia systemu
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Ustawienia systemu

5. 3 Dome wstępnych informacji

1. Zadzwoń 

2. do 

SYSTEM, naciśnij aby wejść do podmenu.

3. do

DOME INFO naciśnij do wyświetlania wstępnych informacji 

jak pokazuje obraz w lewo.

Informacja wstępna zawiera S / N kopuły, miękkiej wydanie, protokołu ID 

kopułowej parametrów komunikacyjnych. System może zmienić wartość liczbową 

wstępnych informacji.

95 ustawione lub przejściowej 9 zadana dwukrotnie w ciągu trzech sekund, aby wejść do menu 

głównego.

【 】 【 OTWARTY 】【 OTWARTY 】【 OTWARTY 】

【 】 【 OTWARTY 】【 OTWARTY 】【 OTWARTY 】

Obsługiwać joystick w górę iw dół i przesunąć kursor 

Obsługiwać joystick w górę iw dół i przesunąć kursor 

DOME INFO

KOPUŁA S / N: 0001 

WERSJA V1.00 WZÓR   

  :KOPUŁA     

PROTOKÓŁ: PELCO DOME ID :PROTOKÓŁ: PELCO DOME ID :

001 BAUDRATE : 4800bps 001 BAUDRATE : 4800bps 001 BAUDRATE : 4800bps 

BACK EXIT

USTAWIENIA SYSTEMU

DOME INFO 

Ustawienie ID Auto 

Run DOMYSLNE 

tylnego wyjścia

MENU GŁÓWNE

System kamery 

funkcję podczerwieni 

diody Wyjście



1. Wywołanie presetu 95 lub zadzwonić 9 ustawienie dwukrotnie w ciągu 3 sekund, aby wejść do menu głównego.

2. Uruchomić joystick w górę iw dół i przesunąć kursor na SYSTEM 】, naciśnij OPEN, 2. Uruchomić joystick w górę iw dół i przesunąć kursor na SYSTEM 】, naciśnij OPEN, 2. Uruchomić joystick w górę iw dół i przesunąć kursor na SYSTEM 】, naciśnij OPEN, 

aby wejść do podmenu.

3. Uruchomić joystick w górę iw dół i przesunąć kursor 【3. Uruchomić joystick w górę iw dół i przesunąć kursor 【

USTAWIENIE ID 】, naciśnij 【 OTWARTY 】 zadzwonić kopuła menu ustawień parametrów.USTAWIENIE ID 】, naciśnij 【 OTWARTY 】 zadzwonić kopuła menu ustawień parametrów.USTAWIENIE ID 】, naciśnij 【 OTWARTY 】 zadzwonić kopuła menu ustawień parametrów.USTAWIENIE ID 】, naciśnij 【 OTWARTY 】 zadzwonić kopuła menu ustawień parametrów.USTAWIENIE ID 】, naciśnij 【 OTWARTY 】 zadzwonić kopuła menu ustawień parametrów.USTAWIENIE ID 】, naciśnij 【 OTWARTY 】 zadzwonić kopuła menu ustawień parametrów.USTAWIENIE ID 】, naciśnij 【 OTWARTY 】 zadzwonić kopuła menu ustawień parametrów.

【 S / N 】: Numer serii kopuły【 S / N 】: Numer serii kopuły【 S / N 】: Numer serii kopuły【 S / N 】: Numer serii kopuły

【 CONF 】: Potwierdzenia S / N, a następnie wprowadzić samą liczbę S / N【 CONF 】: Potwierdzenia S / N, a następnie wprowadzić samą liczbę S / N【 CONF 】: Potwierdzenia S / N, a następnie wprowadzić samą liczbę S / N【 CONF 】: Potwierdzenia S / N, a następnie wprowadzić samą liczbę S / N

【 ID 】: Ustaw adres kopuła (zakres ID: 001-255)【 ID 】: Ustaw adres kopuła (zakres ID: 001-255)【 ID 】: Ustaw adres kopuła (zakres ID: 001-255)【 ID 】: Ustaw adres kopuła (zakres ID: 001-255)

【

【】

1.If [S / N] i [CONF] są różne, powyższe działanie nie może być 

zrealizowane.

2. adres kopuła powinna być ustawiona jako 255 przez ustawienie ON SW1 jak na 

początku, nie będzie wyświetlać tę pozycję [DOME ID]

3.Po ustawiania adresu kopuła, kopuła konieczne ponowne uruchomienie, a następnie adres 

kopuła będzie skuteczna.

5. 4 ID Setting

OGŁOSZENIE

S / N      : 0025  

CONF     : 0000

ID      : 001

BAUDRATE: 9600 

BACK EXIT

USTAWIENIE ID

7

Skrót od ustawienia ID Dome: nazwać 101-116 ustawienie dwukrotnie w ciągu 3 sekund w celu ustawienia ID Skrót od ustawienia ID Dome: nazwać 101-116 ustawienie dwukrotnie w ciągu 3 sekund w celu ustawienia ID 

kopuły jak 1 do 16. Na przykład, połączenia 103 ustawienie dwukrotnie w ciągu 3 sekund, a następnie ID 

kopuła jest setted jako 3.

SYSTEM

MENU GŁÓWNE

System kamery 

funkcję podczerwieni 

diody Wyjście

USTAWIENIA SYSTEMU

DOME INFO 

Ustawienie ID Auto 

Run DOMYSLNE 

tylnego wyjścia

1

2. 【

】 【】

Systematyczny ruch controlling może kontrolować serię kanonicznej ruchu kopuły, i 

odgrywa ważną rolę w kontrolowaniu wizerunek kopuły.

, System przechodzi do menu głównego poprzez wywołanie presetu 95 lub poprzez wywołanie 

presetu 9 razy w ciągu 3 sekund. 

Obsługiwać joystick w górę iw dół i przesunąć kursor do systemu, naciśnij OPEN, aby 

wejść do podmenu.

5. 5  AUTO RUN5. 5  AUTO RUN

AUTO RUN 

AUTO FLIP     NA

PROPORCJA      NA

POWER UP RUN BRAK wolnych 

obrotach BACK EXIT

SYSTEM

Obsługiwać joystick w górę iw dół i przesunąć kursor

Działać 

joystick " ", i 

" "

【 DYSZEĆ-【 DYSZEĆ-

ILT SETTING 】, naciśnij 【 OTWARTY 】 wejść 【 AUTO FLIP 】.ILT SETTING 】, naciśnij 【 OTWARTY 】 wejść 【 AUTO FLIP 】.ILT SETTING 】, naciśnij 【 OTWARTY 】 wejść 【 AUTO FLIP 】.ILT SETTING 】, naciśnij 【 OTWARTY 】 wejść 【 AUTO FLIP 】.ILT SETTING 】, naciśnij 【 OTWARTY 】 wejść 【 AUTO FLIP 】.ILT SETTING 】, naciśnij 【 OTWARTY 】 wejść 【 AUTO FLIP 】.ILT SETTING 】, naciśnij 【 OTWARTY 】 wejść 【 AUTO FLIP 】.ILT SETTING 】, naciśnij 【 OTWARTY 】 wejść 【 AUTO FLIP 】.ILT SETTING 】, naciśnij 【 OTWARTY 】 wejść 【 AUTO FLIP 】.ILT SETTING 】, naciśnij 【 OTWARTY 】 wejść 【 AUTO FLIP 】.

w górę iw dół, aby wybrać ON, aby otworzyć klapkę auto wybierać 

OFF, aby zamknąć auto klapki. naciśnij 【 OTWARTY 】 zapisać.OFF, aby zamknąć auto klapki. naciśnij 【 OTWARTY 】 zapisać.OFF, aby zamknąć auto klapki. naciśnij 【 OTWARTY 】 zapisać.OFF, aby zamknąć auto klapki. naciśnij 【 OTWARTY 】 zapisać.OFF, aby zamknąć auto klapki. naciśnij 【 OTWARTY 】 zapisać.

W przypadku ręcznej regulacji, na drugim sytuacji ostrości, kopuła reaguje z dużą 

prędkością, tak aby lekko dotykając rocker może zrobić obraz ruch szybko, co powoduje, 

że obraz do stracenia. Oprzeć na humanizowanych konstrukcji, kopuła automatycznie 

dostosować pan i tilt rotacja według powiększyć bliskich i dalekich, które sprawiają, że jest 

wygodny w obsłudze ręcznie uruchomić po obiekcie.

OBSŁUGA knacks

Przy pomocy joysticka i przesunąć kursor 【 PROPORCJA 】,Przy pomocy joysticka i przesunąć kursor 【 PROPORCJA 】,Przy pomocy joysticka i przesunąć kursor 【 PROPORCJA 】,Przy pomocy joysticka i przesunąć kursor 【 PROPORCJA 】,

naciśnij 【 OTWARTY 】 wpisać „proporcjonalności” ustawienia działają joystick w górę iw dół, aby wybrać, naciśnij 【 OTWARTY 】 wpisać „proporcjonalności” ustawienia działają joystick w górę iw dół, aby wybrać, naciśnij 【 OTWARTY 】 wpisać „proporcjonalności” ustawienia działają joystick w górę iw dół, aby wybrać, naciśnij 【 OTWARTY 】 wpisać „proporcjonalności” ustawienia działają joystick w górę iw dół, aby wybrać, naciśnij 【 OTWARTY 】 wpisać „proporcjonalności” ustawienia działają joystick w górę iw dół, aby wybrać, 

czy wybiera 【 NA 】, to znaczy otworzyć patelnię proporcji. W przypadku wyboru 【 POZA 】, to znaczy czy wybiera 【 NA 】, to znaczy otworzyć patelnię proporcji. W przypadku wyboru 【 POZA 】, to znaczy czy wybiera 【 NA 】, to znaczy otworzyć patelnię proporcji. W przypadku wyboru 【 POZA 】, to znaczy czy wybiera 【 NA 】, to znaczy otworzyć patelnię proporcji. W przypadku wyboru 【 POZA 】, to znaczy czy wybiera 【 NA 】, to znaczy otworzyć patelnię proporcji. W przypadku wyboru 【 POZA 】, to znaczy czy wybiera 【 NA 】, to znaczy otworzyć patelnię proporcji. W przypadku wyboru 【 POZA 】, to znaczy czy wybiera 【 NA 】, to znaczy otworzyć patelnię proporcji. W przypadku wyboru 【 POZA 】, to znaczy czy wybiera 【 NA 】, to znaczy otworzyć patelnię proporcji. W przypadku wyboru 【 POZA 】, to znaczy czy wybiera 【 NA 】, to znaczy otworzyć patelnię proporcji. W przypadku wyboru 【 POZA 】, to znaczy 

zamknąć patelnię proporcji, naciśnij

【 OTWARTY 】 zapisać.【 OTWARTY 】 zapisać.【 OTWARTY 】 zapisać.【 OTWARTY 】 zapisać.

MENU GŁÓWNE

System kamery 

funkcję podczerwieni 

diody Wyjście

SYSTEM  

DOME INFO 

Ustawienie ID Auto 

Run DOMYSLNE 

tylnego wyjścia

5. 5.1  AUTO FLIP5. 5.1  AUTO FLIP
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5. 5,2 PROCENT



5. 5. 3 Włącz run

Rozruch kopuła do uruchomienia działania po samokontroli, jeśli nikt nie interweniuje z nim 

kopuła będzie wielokrotnie uruchomić tę czynność w sposób ciągły, czy zestawy domyślnych 【 ŻADENkopuła będzie wielokrotnie uruchomić tę czynność w sposób ciągły, czy zestawy domyślnych 【 ŻADENkopuła będzie wielokrotnie uruchomić tę czynność w sposób ciągły, czy zestawy domyślnych 【 ŻADEN

】.

Przy pomocy joysticka przesuń kursor 【 POWER UP ACTION 】:Przy pomocy joysticka przesuń kursor 【 POWER UP ACTION 】:Przy pomocy joysticka przesuń kursor 【 POWER UP ACTION 】:Przy pomocy joysticka przesuń kursor 【 POWER UP ACTION 】:

naciśnij 【 OTWARTY 】 aby przejść do następnego wyboru, przechyl joystick w górę / w dół, aby wybrać działanie naciśnij 【 OTWARTY 】 aby przejść do następnego wyboru, przechyl joystick w górę / w dół, aby wybrać działanie naciśnij 【 OTWARTY 】 aby przejść do następnego wyboru, przechyl joystick w górę / w dół, aby wybrać działanie naciśnij 【 OTWARTY 】 aby przejść do następnego wyboru, przechyl joystick w górę / w dół, aby wybrać działanie naciśnij 【 OTWARTY 】 aby przejść do następnego wyboru, przechyl joystick w górę / w dół, aby wybrać działanie 

energii w górę, naciśnij 【 OTWARTY 】 zapisać.energii w górę, naciśnij 【 OTWARTY 】 zapisać.energii w górę, naciśnij 【 OTWARTY 】 zapisać.energii w górę, naciśnij 【 OTWARTY 】 zapisać.energii w górę, naciśnij 【 OTWARTY 】 zapisać.

● 【 ŻADEN 】: żadna akcja   ● 【 ŻADEN 】: żadna akcja   ● 【 ŻADEN 】: żadna akcja   ● 【 ŻADEN 】: żadna akcja   

● 【 AUTOMATYCZNY 】: kopuła wznawia działanie i podstawowy kierunek przed ● 【 AUTOMATYCZNY 】: kopuła wznawia działanie i podstawowy kierunek przed ● 【 AUTOMATYCZNY 】: kopuła wznawia działanie i podstawowy kierunek przed ● 【 AUTOMATYCZNY 】: kopuła wznawia działanie i podstawowy kierunek przed 

włączeniem.

● 【 PRESET 】: zastosowanie zadana ● 【 PRESET 】: zastosowanie zadana ● 【 PRESET 】: zastosowanie zadana ● 【 PRESET 】: zastosowanie zadana 

● 【 SKANDOWAĆ 】: uruchomić ● 【 SKANDOWAĆ 】: uruchomić ● 【 SKANDOWAĆ 】: uruchomić ● 【 SKANDOWAĆ 】: uruchomić skanowanie

● 【 POKLEPAĆ 】: uruchomić wzór ● 【 POKLEPAĆ 】: uruchomić wzór ● 【 POKLEPAĆ 】: uruchomić wzór ● 【 POKLEPAĆ 】: uruchomić wzór 

● 【 WYCIECZKA 】: prowadzony objazd● 【 WYCIECZKA 】: prowadzony objazd● 【 WYCIECZKA 】: prowadzony objazd● 【 WYCIECZKA 】: prowadzony objazd

" "
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SYSTEM

AUTO RUN 

AUTO FLIP     NA

PROPORCJA      NA

POWER UP RUN BRAK wolnych 

obrotach BACK EXIT

MENU GŁÓWNE

System kamery 

funkcję podczerwieni 

diody Wyjście

SYSTEM  

DOME INFO 

Ustawienie ID Auto 

Run DOMYSLNE 

tylnego wyjścia

To ustawienie pozwala kopuła uruchomić wyznaczone działania po jego wejściu wakat na kilka 

czasu (1-240minutes). Jeśli zestawy domyślnych 0, oznacza to, że nie do uruchomienia tego działania.

1. Uruchomić joystick w górę iw dół i przesunąć kursor 

, naciśnij OPEN, aby przechylić joystick w górę / w dół, aby ustawić czas bezczynności, 

zakres wynosi 0-240 (minut), naciśnij OPEN aby zapisać.

PARK ACTION jest uruchomiony w czasie działania parku, kiedy PARK CZAS ustawia jako 0, 

pozycja ta nie może być ustawiony.

2. Uruchomić joystick w górę iw dół i przesunąć kursor do działania, naciśnij 

OPEN pojawi się znak z przodu 

z , skok kursora w prawo, po przechylanie w górę / w dół 

joystick, aby wybrać „idle działanie”, nie ma możliwości wyboru w następujący sposób, naciśnij 

OPEN aby zapisać.

【 ja DLE【 ja DLE【 ja DLE

BIEGAĆ 】 【】BIEGAĆ 】 【】BIEGAĆ 】 【】

【】

【 】 【

】

【 BEZCZYNNY【 BEZCZYNNY

】 【】 „”

【 ja DLE ACTION 】【 ja DLE ACTION 】【 ja DLE ACTION 】【 ja DLE ACTION 】

【】

5. 5. 4 biegu jałowym

● 【 ŻADEN 】: ( domyślna) ● 【 ŻADEN 】: ( domyślna) ● 【 ŻADEN 】: ( domyślna) ● 【 ŻADEN 】: ( domyślna) 

● 【 POKLEPAĆ 】:● 【 POKLEPAĆ 】:● 【 POKLEPAĆ 】:

● 【 WYCIECZKA 】:● 【 WYCIECZKA 】:● 【 WYCIECZKA 】:

● 【 SKANDOWAĆ 】:● 【 SKANDOWAĆ 】:● 【 SKANDOWAĆ 】:

● 【 PRESET 】:● 【 PRESET 】:● 【 PRESET 】:

bez akcji

uruchomić wzór

prowadzony 

turystycznej uruchomić skanowanie

zastosowanie zadana 

Biegu jałowego 

czas bezczynności     :   000

IDLE DZIAŁANIE:   NONE BACK EXITIDLE DZIAŁANIE:   NONE BACK EXIT

5. 6 domyślne

1

2. 【

】 【】

3. 【 DEFA-【 DEFA-

ÜLTS 】 【】ÜLTS 】 【】

● 【 CLEAR wszystkich presetów 】● 【 CLEAR wszystkich presetów 】● 【 CLEAR wszystkich presetów 】

● 【 Wyczyść wszystko WZORY 】● 【 Wyczyść wszystko WZORY 】● 【 Wyczyść wszystko WZORY 】

● 【 Wyczyść wszystko TOURS 】● 【 Wyczyść wszystko TOURS 】● 【 Wyczyść wszystko TOURS 】

● 【 USTAWIENIA FABRYCZNE 】:● 【 USTAWIENIA FABRYCZNE 】:● 【 USTAWIENIA FABRYCZNE 】:

● 【 RESTART 】: restart kopułę● 【 RESTART 】: restart kopułę● 【 RESTART 】: restart kopułę● 【 RESTART 】: restart kopułę

, System przechodzi do menu głównego poprzez wywołanie presetu 95 lub poprzez wywołanie 

presetu 9 razy w ciągu 3 sekund. 

Obsługiwać joystick w górę iw dół i przesunąć kursor do systemu, naciśnij OPEN, aby 

wejść do podmenu.

Obsługiwać joystick w górę iw dół i przesunąć kursor

, naciśnij OPEN, aby wejść do podmenu, jak pokazuje zdjęcie pozostawionych

wznowić fabrycznych. 

Uruchomić tę funkcję, parametr parametr kamera i system zostanie wznowione przed rozpoczęciem 

produkcji, wyczyść wszystkie okna i ustawienie alarmu. Proszę być ostrożnym, aby skorzystać z tej 

funkcji.

DEFAULTS

CLEAR ALL PRESETS CLEAR 

WSZYSTKIE wzory Clear All 

TOURS Ustawienia fabryczne 

RESTART BACK EXIT

OGŁOSZENIE

Po usunięciu wszystkich poleceń w menu kontrolnego, nie wznowić, 

więc proszę uważać korzystania.

10
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SYSTEM  
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Ustawienie ID Auto 

Run DOMYSLNE 
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6. 1 Preset6. 1 Preset

6. Funkcja Ustawienie

1

Definiować

【

】 【】

【 】

【】

【】

【 】

【】

5 【 】

【】

, System przechodzi do menu głównego poprzez wywołanie presetu 95 lub poprzez 

wywołanie presetu 9 razy w ciągu 3 sekund. Kliknij każde polecenie, aby wprowadzić „Preset 

menu” według kolejności lewym zdjęciu. Następująco:

Preset i wywołać funkcję zadaną można ustawić za pomocą klawiatury 

Operacja, numer wejścia ustawione na początku, a następnie kliknij przycisk „Zapisz ustawienia / call” do 

przeprowadzenia.

2. Zdefiniuj bieżący numer presetu: przesuń kursor na PRESET NUM

- BER, naciśnij OPEN, aby wybrać numer stacji, zakres wynosi 01- 128 jako lewy obraz 

pokazuje, tutaj wybiera numer 5 w bieżącym presetu, następujące operacje mają na celu 

bieżącego ustawienia.

3. Określ aktualny preset: przesuń kursor na SET PRESET, naciśnij OPEN, przez joystick działa, 

aby dostosować powiększenie, aby wybrać dobrą obiektywny obraz, naciśnij OPEN aby zapisać. 

Jeśli obraz jest bardzo blisko, obraz jest należą zoomem cyfrowym; Podczas ustawiania preset, 

obraz będzie skakać do maksymalnego zoomu optycznego.    

4.Display prąd ustawiony: przesunąć kursor, aby pokazać preset, naciśnij Otwórz, 

ekran będzie wyświetlał aktualny preset.

,Jasne prąd ustawiony: przesunąć kursor, aby usunąć preset, naciśnij Otwórz, 

obecny jest wstępnie wyczyszczone.

Funkcja Preset jest to, że parametry prądu przechowuje dome PAN / Kąt nachylenia, 

zoomu i innych pozycji do pamięci. W razie potrzeby kopuła przypomina te parametry i 

dostosować aparat do tej pozycji.

OBSŁUGA knacks

● 【 PRESET 】● 【 PRESET 】● 【 PRESET 】

● 【 SET PRESET 】● 【 SET PRESET 】● 【 SET PRESET 】

● 【 SHOW PRESET 】● 【 SHOW PRESET 】● 【 SHOW PRESET 】

● 【 CLEAR CURRENT PRESET 】● 【 CLEAR CURRENT PRESET 】● 【 CLEAR CURRENT PRESET 】

NUMER 001 SET PRESET     

PRESET 

SHOW PRESET 

CLEAR PRESET 

BACK EXIT

PRESETY 

FUNKCJI  

PRESETY 

SCAN

WZORY TOUR 

BACK EXIT
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ustawienie funkcji

MENU GŁÓWNE

System kamery 

funkcję podczerwieni 

diody Wyjście

6. 2 Skandować 6. 2 Skandować 

1. 

● 【 SCAN NUMER 】● 【 SCAN NUMER 】● 【 SCAN NUMER 】

● 【 Szybkość skanowania 】● 【 Szybkość skanowania 】● 【 Szybkość skanowania 】

● 【 SET LEFT LIMIT 】● 【 SET LEFT LIMIT 】● 【 SET LEFT LIMIT 】

● 【 Położony LIMIT 】● 【 Położony LIMIT 】● 【 Położony LIMIT 】

● 【 RUN SCAN 】● 【 RUN SCAN 】● 【 RUN SCAN 】

● 【 CLEAR SCAN 】● 【 CLEAR SCAN 】● 【 CLEAR SCAN 】

2. Zdefiniuj bieżący numer skanowania: Przy pomocy joysticka przesuń kursor

【 Numer skanowania 】, naciśnij 【 otwarty 】, przechylić się / downjoystick wybrać numer skanowania, naciśnij 【【 Numer skanowania 】, naciśnij 【 otwarty 】, przechylić się / downjoystick wybrać numer skanowania, naciśnij 【【 Numer skanowania 】, naciśnij 【 otwarty 】, przechylić się / downjoystick wybrać numer skanowania, naciśnij 【【 Numer skanowania 】, naciśnij 【 otwarty 】, przechylić się / downjoystick wybrać numer skanowania, naciśnij 【【 Numer skanowania 】, naciśnij 【 otwarty 】, przechylić się / downjoystick wybrać numer skanowania, naciśnij 【【 Numer skanowania 】, naciśnij 【 otwarty 】, przechylić się / downjoystick wybrać numer skanowania, naciśnij 【【 Numer skanowania 】, naciśnij 【 otwarty 】, przechylić się / downjoystick wybrać numer skanowania, naciśnij 【【 Numer skanowania 】, naciśnij 【 otwarty 】, przechylić się / downjoystick wybrać numer skanowania, naciśnij 【【 Numer skanowania 】, naciśnij 【 otwarty 】, przechylić się / downjoystick wybrać numer skanowania, naciśnij 【

otwarty 】 zapisać. Następujące operacje mają na celu bieżącego numeru skanowania.otwarty 】 zapisać. Następujące operacje mają na celu bieżącego numeru skanowania.otwarty 】 zapisać. Następujące operacje mają na celu bieżącego numeru skanowania.

3. 【 】

【】 【】

【 】

【】 【】

【 】 【】

Skanowanie jest fabrycznie ustawione dwa punkty, a następnie kamera wielokrotnie skanuje pomiędzy 

dwoma punktami na stabilnym prędkość, tym samym powiększeniu i patelni. Każda kopuła ma cztery skanowanie.

System przechodzi do menu głównego poprzez wywołanie presetu 95 lub poprzez wywołanie 

presetu 9 razy w ciągu 3 sekund. Kliknij menu, aby wejść do menu „Scan”, a po lewej stronie obrazu 

widać.

Ustawienie prędkości skanowania: obsługiwać joystick Szybkość skanowania, naciśnij OPEN, przechyl joystick w górę 

/ w dół, aby dostosować prędkość skanowania, naciśnij OPEN aby zapisać.

4. Lewy ustawienie limitu: obsługiwać joystick SET LEFT LIMIT, naciśnij OPEN, obsłudze joystick, aby 

wybrać obraz, konkretna Naciśnij przycisk OPEN aby zapisać. Ustawienie limitu prawo jest takie samo 

jak ustawienie limitu lewej ..

5. Uruchom skanowania: Przy pomocy joysticka RUN SCAN, naciśnij OPEN aby wyjść z menu, i 

zaczyna biec skanowanie.

FUNKCJONOWAĆ  

PRESETY 

SCAN WZORY 

TOUR BACK 

EXIT

MENU GŁÓWNE

System kamery 

funkcję podczerwieni 

diody Wyjście

SKANDOWAĆ

SCAN NUMER 1 Szybkość 

skanowania      20

SET LEFT LIMIT SET 

RIGHT LIMIT CLEAR 

SCAN RUN SCAN BACK 

EXIT

ustawienie funkcji
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ustawienie funkcji

6. 3  Wzór6. 3  Wzór

2 【

】 【】

3 【

】 【】

4 【 】

【】

5 【 REKORD 【 REKORD 

】 【】

【】

6 【 】

【】

Wzór jest wbudowana funkcja w aparacie; kopuła prędkość można nagrywać utwory, które są nie 

mniej niż 180s. (Seria pan / sterowania nachylenia soczewki kontrolowania i sterowania). Każda kopuła 

może skonfigurować do 4 wzorów.

1. System wchodzi do menu głównego, wywołując 95 ustawienie lub wywołując 9 ustawienie 

dwukrotnie w ciągu 3 sekund. 

, Obsługiwać joystick w górę iw dół i przesunąć kursor do konfiguracji funkcji, naciśnij 

OPEN, aby wejść do podmenu.

, Obsługiwać joystick w górę iw dół i przesunąć kursor na wzór, naciśnij OPEN aby 

wejść do menu „Wzorzec”. 

, Wybierz numer wzoru: przesunąć kursor na numer wzoru, naciśnij OPEN, wzór wybrać jako 

obecnym, następujące operacje mają na celu bieżącego wzorca.

, Definiowanie obecnej trasy wzoru: przesunąć kursor POKLEPAĆ-

TERN, naciśnij OPEN, aby ustawić ścieżkę wzór, przesunąć obraz losowy, i wyciągnąć ostrość. 

Każda kopuła ma wycieczkę, która jest nie mniej niż 180s, seria czasie parku, powiększeniu, 

ostrość zostanie nagrany, naciśnij OPEN aby zapisać.

, Uruchom wzór: Przy pomocy joysticka na RUN wzór, naciśnij OPEN, aby uruchomić 

kopuła będą stale i wielokrotnie nagrywać konkretny utwór.

WZORY

NUMER WZÓR 1 WZÓR 

ZAPISU RUN PATTERN jasny 

wzór BACK EXIT

● 【 numer wzoru 】● 【 numer wzoru 】● 【 numer wzoru 】

● 【 WZÓR 】WZÓR 】

● 【 RUN PATTERN 】● 【 RUN PATTERN 】● 【 RUN PATTERN 】

● 【 jasny wzór 】● 【 jasny wzór 】● 【 jasny wzór 】

REKORD

FUNKCJONOWAĆ  

PRESETY 

SCAN

WZORY TOUR 

BACK EXIT

MENU GŁÓWNE

System kamery 

funkcję podczerwieni 

diody Wyjście

6. 4 Tour

WYCIECZKA

PO-PO-TM S-S-TM 00-00-00    

 00-00-00

00-00-00     00-00-00

00-00-00     00-00-00

00-00-00     00-00-00

BACK 

EXIT

Tour jest funkcja wbudowana w kopule prędkości, będzie zorganizować presetów w kolejce 

auto-tour, i można ustawić, jak długo będzie parkować na presetu. Obsługiwać auto-tour jest 

procesem nieustannie przenosić każdy preset. Jedna wycieczka może zapisać 32 stacji w 

większości.

System przechodzi do menu głównego poprzez wywołanie presetu 95 lub poprzez wywołanie 

presetu 9 razy w ciągu 3 sekund. 

Obsługiwać joystick w górę iw dół i przesunąć kursor na funkcję, naciśnij 

OPEN wejść do podmenu.

Obsługiwać joystick w górę iw dół i przesunąć kursor do informacji turystycznej, 

naciśnij OPEN aby wejść do menu „Tour”.

5 Run Tour: Przy pomocy joysticka przesuń kursor na RUN TOUR, naciśnij OPEN aby 

wyjść z menu, zaczyna biec objazd.  

1. 

2. 

【 】 【】

3. 

【】 【】

4. Ustaw Tour: przesunąć kursor 【 EDIT TOUR 】, naciśnij 【 OTWARTY 】4. Ustaw Tour: przesunąć kursor 【 EDIT TOUR 】, naciśnij 【 OTWARTY 】4. Ustaw Tour: przesunąć kursor 【 EDIT TOUR 】, naciśnij 【 OTWARTY 】4. Ustaw Tour: przesunąć kursor 【 EDIT TOUR 】, naciśnij 【 OTWARTY 】4. Ustaw Tour: przesunąć kursor 【 EDIT TOUR 】, naciśnij 【 OTWARTY 】4. Ustaw Tour: przesunąć kursor 【 EDIT TOUR 】, naciśnij 【 OTWARTY 】4. Ustaw Tour: przesunąć kursor 【 EDIT TOUR 】, naciśnij 【 OTWARTY 】4. Ustaw Tour: przesunąć kursor 【 EDIT TOUR 】, naciśnij 【 OTWARTY 】

ustawić interfejs turystycznej, 【 PO S-TM 】 Zestaw fabrycznie, prędkość i czas, naciśnijustawić interfejs turystycznej, 【 PO S-TM 】 Zestaw fabrycznie, prędkość i czas, naciśnijustawić interfejs turystycznej, 【 PO S-TM 】 Zestaw fabrycznie, prędkość i czas, naciśnijustawić interfejs turystycznej, 【 PO S-TM 】 Zestaw fabrycznie, prędkość i czas, naciśnijustawić interfejs turystycznej, 【 PO S-TM 】 Zestaw fabrycznie, prędkość i czas, naciśnij

【 OTWARTY 】, pierwszy przebywania jest aktywna, przechyl joystick w górę / w dół, aby wybrać numer 【 OTWARTY 】, pierwszy przebywania jest aktywna, przechyl joystick w górę / w dół, aby wybrać numer 【 OTWARTY 】, pierwszy przebywania jest aktywna, przechyl joystick w górę / w dół, aby wybrać numer 【 OTWARTY 】, pierwszy przebywania jest aktywna, przechyl joystick w górę / w dół, aby wybrać numer 

stacji, zadana wartość liczbowa powinna mieścić się w granicach 1-80 presetu, zwiedzanie można 

skonfigurować do 24 presetów. naciśnij 【 OTWARTY 】, skok kursora do następnej przerwy i przechyl joystick skonfigurować do 24 presetów. naciśnij 【 OTWARTY 】, skok kursora do następnej przerwy i przechyl joystick skonfigurować do 24 presetów. naciśnij 【 OTWARTY 】, skok kursora do następnej przerwy i przechyl joystick skonfigurować do 24 presetów. naciśnij 【 OTWARTY 】, skok kursora do następnej przerwy i przechyl joystick skonfigurować do 24 presetów. naciśnij 【 OTWARTY 】, skok kursora do następnej przerwy i przechyl joystick 

w górę / dół, aby wybrać bieżący przyjazdu zaprogramowanej prędkości, łącznie 8 poziom prędkości, coraz 

częściej z równej1 do poziomu 8. Naciśnij 【 OTWARTY 】, kursor przeskakuje do następnej przerwy i częściej z równej1 do poziomu 8. Naciśnij 【 OTWARTY 】, kursor przeskakuje do następnej przerwy i częściej z równej1 do poziomu 8. Naciśnij 【 OTWARTY 】, kursor przeskakuje do następnej przerwy i częściej z równej1 do poziomu 8. Naciśnij 【 OTWARTY 】, kursor przeskakuje do następnej przerwy i częściej z równej1 do poziomu 8. Naciśnij 【 OTWARTY 】, kursor przeskakuje do następnej przerwy i 

przechyl joystick w górę / w dół, aby ustawić aktualną godzinę, utrzymując zadaną 60 sekund maksymalnie. 

Jeśli ustawione presety z drugiej linii, przesuń kursor do drugiej linii, naciśnij 【 OTWARTY 】 Aby Jeśli ustawione presety z drugiej linii, przesuń kursor do drugiej linii, naciśnij 【 OTWARTY 】 Aby Jeśli ustawione presety z drugiej linii, przesuń kursor do drugiej linii, naciśnij 【 OTWARTY 】 Aby Jeśli ustawione presety z drugiej linii, przesuń kursor do drugiej linii, naciśnij 【 OTWARTY 】 Aby Jeśli ustawione presety z drugiej linii, przesuń kursor do drugiej linii, naciśnij 【 OTWARTY 】 Aby 

kontynuować edycję. naciśnij 【 OTWARTY 】 zapisać po ustawieniu, naciśnij 【 BLISKO 】 do wyjścia. kontynuować edycję. naciśnij 【 OTWARTY 】 zapisać po ustawieniu, naciśnij 【 BLISKO 】 do wyjścia. kontynuować edycję. naciśnij 【 OTWARTY 】 zapisać po ustawieniu, naciśnij 【 BLISKO 】 do wyjścia. kontynuować edycję. naciśnij 【 OTWARTY 】 zapisać po ustawieniu, naciśnij 【 BLISKO 】 do wyjścia. kontynuować edycję. naciśnij 【 OTWARTY 】 zapisać po ustawieniu, naciśnij 【 BLISKO 】 do wyjścia. kontynuować edycję. naciśnij 【 OTWARTY 】 zapisać po ustawieniu, naciśnij 【 BLISKO 】 do wyjścia. kontynuować edycję. naciśnij 【 OTWARTY 】 zapisać po ustawieniu, naciśnij 【 BLISKO 】 do wyjścia. kontynuować edycję. naciśnij 【 OTWARTY 】 zapisać po ustawieniu, naciśnij 【 BLISKO 】 do wyjścia. kontynuować edycję. naciśnij 【 OTWARTY 】 zapisać po ustawieniu, naciśnij 【 BLISKO 】 do wyjścia. 

, 【 】

【】

● 【 NUMER TOUR 】● 【 NUMER TOUR 】● 【 NUMER TOUR 】

● 【 WYCIECZKA 】WYCIECZKA 】

● 【 RUN TOUR 】● 【 RUN TOUR 】● 【 RUN TOUR 】

● 【 CLEAR TOUR 】● 【 CLEAR TOUR 】● 【 CLEAR TOUR 】

EDYTOWAĆ 
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WYCIECZKA

NUMER TOUR 1 EDIT 

TOUR RUN TOUR CLEAR 

TOUR BACK EXIT

FUNKCJONOWAĆ  

PRESETY 

SCAN WZORY 

TOUR BACK 

EXIT

MENU GŁÓWNE

System kamery 

funkcję podczerwieni 

diody Wyjście

ustawienie funkcji
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Brak działania, nie 

ma obrazu po 

włączeniu zasilania

Możliwe przyczynyKłopot Rozwiązanie

8 Usuwanie usterek

linia zasilania podłączone źle 
Poprawny

Linia Engineering jest usterka     

Samo-testowanie i obraz 

są normalne, ale kopuła 

jest niekontrolowane

Ustawienie przełącznika DIP kopuła jest 

nieprawidłowy 

Patrz przełączyć ustawienie, zresetować wyłącznik

RS485 może wykroić drogę 

Sprawdzić Rs485connection potwierdzić 

połączenie jest prawidłowe i dobre w kontakcie

RS485 jest wadliwe działanie 

Pls skonsultować dodatek „ 485 Pls skonsultować dodatek „ 485 Pls skonsultować dodatek „ 485 

Potwierdzenie Bus ”Potwierdzenie Bus ”

Wideo obraz nie 

jest stabilny.

Linia wideo jest złe połączenie 

Wyeliminować

Pobór mocy nie wystarczy

Wideo obraz nie jest 

stabilny i 

Silnik jest przerwana Pobór mocy nie wystarczy wymienić moc

Kopuła kontrolującym nie 

jest gładka.

Kontrolowanie linia połączona źle 

lub RS485 ładunki zbyt dużo lub 

odległość komunikacji jest zbyt 

daleko   

1.Podłącz 120 Ω Odporność na patelni kopuła / tilt, że jest 1.Podłącz 120 Ω Odporność na patelni kopuła / tilt, że jest 1.Podłącz 120 Ω Odporność na patelni kopuła / tilt, że jest 

daleko od kontrolera

dystrybutor 2.Increase

Zasilanie jest uszkodzenie lub zużycie 

energii nie jest wystarczająco 

Zastąpić

Wymień prawy zasilacz, to lepiej umieścić zasilacz i 

włącznik zasilania w pobliżu kopuły 

Aby uzyskać stałe jasnych filmów, użytkownik powinien 

wyczyścić pokrywę w dół okresowo.

● Należy zachować ostrożność podczas czyszczenia, trzymać w dół pierścień 

obejmować wyłącznie w celu uniknięcia bezpośredniego dotyku do pokrywy akryl 

dół. Kwas znak pot z odciskiem palca korozji powłoki pokrywy w dół i zera na 

pokrywę w dół spowoduje niejasny obraz.

● do czyszczenia zewnętrznej i wewnętrznej powierzchni użyciu suchej ściereczki lub 

substytut

● Zanieczyszczenia dłoni należy użyć obojętny detergent. Wszelkie czyszcząco 

dla wysokiej klasy mebli ma zastosowanie.

8.1 Czyszczenie pokrywy jasnego dół

Sprawdź i naprawy

16

dodatek
ustawienie podczerwieni

7. Podczerwieni doprowadziły ustawienie7. Podczerwieni doprowadziły ustawienie

7,1 IR czułość

podczerwieni automatyczne otwarte ustawienia czułości, zakres 0 ~ 100, użytkownik może w 

zależności od stanu oświetlenia środowiska moduluje podczerwień automatyczny otwarty

7,2 OBSŁUGI delay

podczerwieni otwarcie instrukcja światło, czas zamknięcia, jeśli czas jest 0, Nie zamkną się automatycznie 

lampa na podczerwień

7,3 IR ON / OFF:

tryb sterowania na podczerwień, może być podzielony, automatyczny, instrukcja, czas trzech modeli, w 

modelu czasu, zgodnie z tym czasie określonym przez użytkownika, aby przełączyć IR; W trybie ręcznym 

połączeń zadanej polecenie 62 do otwierania podczerwieni otworzyć the63 ustawione zamknięte lampy

7,4 IR Luminancja: 

Sposób regulacji jasności podczerwieni w świetle podczerwonym, otwarta efekt potem dzieli 

się na: AUTO, grupa ręczne, trzy stany tryb automatyczny, podczerwień automatyczne 

dopasowanie jasności odległość soczewki, zgodnie ze zmianami cameralens, podczerwieni 

snop światła mijania automatycznie dostosować jasność, osiągnąć intensywność oświetlenia i 

automatycznego dopasowywania jasności i może zwiększyć żywotność lampy na podczerwień. 

tryb GROUP : trybie pakietowym, w trybie pakietowym, na podczerwień snop światła mijania tryb GROUP : trybie pakietowym, w trybie pakietowym, na podczerwień snop światła mijania tryb GROUP : trybie pakietowym, w trybie pakietowym, na podczerwień snop światła mijania 

pasuje Według pakietu odległość soczewki otwarte w tym samym czasie.

tryb ręczny: tryb sterowania ręcznego, jasność podczerwieni od wpływu parametrów 

soczewki, użytkownik może ustawić wiązkę światła i wiązki świateł jasności, zakres 0 ~ 100

MENU GŁÓWNE

System kamery 

funkcję podczerwieni 

diody Wyjście

INFRARED LED  

Instrukcja DELAY IR / 

wyłączanie LUMINANCJA 

tylnego wyjścia

WRAŻLIWOŚĆ

IR / wyłączanie  

NA CZAS     N / A

Czas OFF N / tylnego 

wyjścia

IR / wyłączanie     AUTOMATYCZNY

LUMINANCE  

TELE LED      N / A

WIDE LED      N / A

BACK 

EXIT

LUMINANCE AUTOMATYCZNYLUMINANCE AUTOMATYCZNY



 Połączenie i wypowiedzenie rezystor

Standardy Rs485Bus wymagają połączenia łańcuchowe 

pomiędzy sprzętem. Tam musi być rezystory końcowe 120 Ω ( jak pomiędzy sprzętem. Tam musi być rezystory końcowe 120 Ω ( jak pomiędzy sprzętem. Tam musi być rezystory końcowe 120 Ω ( jak 

na rysunku 9.4

- 1). Proszę odnieść się do zdjęcia 9.4-2 dla prostego połączenia. 

D nie powinna przekraczać 7m.

8.2 RS485Bus podstawowa wiedza

120 Ω120 Ω

1 #     2 #     3 #     4 #     32 #

obraz 9-4.1

120 Ω120 Ω

2400bps 

4800bps 

9600bps

1800m 

1200m 

800m

szybkość transmisji Maksymalna odległość

19200bps 600m

Określone przez standard RS485, RS485 jest pół dupleksu 

kabli do transmisji danych o charakterystycznej impedancji jako 

120 Ω. Maksymalna ładowność jest 32unit obciążeń (w tym główny 120 Ω. Maksymalna ładowność jest 32unit obciążeń (w tym główny 120 Ω. Maksymalna ładowność jest 32unit obciążeń (w tym główny 

sterownik kontrolera i urządzeń) 

Charakterystyka RS485

Odległości transmisyjne RS485 

Gdy użytkownik wybierze przewody 0.56mm (24 AWG) pary, jak 

skręt kabli do transmisji danych, maksymalna Teoretyczna odległość 

nadawcze są następujące:

Jeśli użytkownik wybierze cieńszych przewodów, lub instaluje 

kopułę w środowisku o silnych zakłóceń elektromagnetycznych, 

lub łączy wiele urządzeń do Rs485Bus, maksymalna odległość 

nadawczy zostanie obniżona. Aby zwiększyć maksymalną 

odległość transmisji, zrobić inaczej.

120Ω

1 #    2 #    3 #    4 #    32 #

re

A +

B-

A + B-

obraz 9.4-2

120Ω

Problemy w praktyce połączeń

W niektórych przypadkach użytkownik przyjmuje 

konfigurację gwiazd w praktycznym połączeniem. Rezystory 

końcowe musi być podłączony do dwóch i sprzęt 1 # 15 # na 

rysunku 9.4-3. Ponieważ konfiguracja gwiazda nie jest 

zgodny z wymaganiami norm RS485, problemy takie jak 

odbicia sygnału, niższa wydajność anty-zakłócenia powstają, 

gdy kable są długie w związku. Wiarygodność sygnałów 

sterujących zmniejsza się ze zjawiskami, że kopuła nie 

reaguje lub reaguje tylko w odstępach do sterownika, czy też 

ciągłą pracę bez zatrzymania.

1 #

32 #

15 #

6 # Główny kontroler

obraz 9.4-3

120

120

W takich okolicznościach fabryka zaleca korzystanie z 

RS485 dystrybutora. Dystrybutor może zmienić konfigurację 

połączenia gwiazda na tryb połączenia określonym w 

standardach RS485. Nowe połączenie uzyskuje 

niezawodną transmisję danych (zdjęcie 9.4-4).

485 Dystrybutor

B-

1 #

2 #

3 #

120 Ω120 Ω

120 Ω120 Ω

120 Ω120 Ω

A + 

120

120

120

obraz 9.4-4
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Kłopot 
Możliwa przyczyna Rozwiązanie

Kopuła może 

wykonać test 

samo- ale nie 

można 

kontrolować

Kopuła może być 

kontrolowana, ale 

operacjom na nie 

jest gładka

1. chage adres i prędkość transmisji z kontrowersji wypełniacza lub 

kopuły

2. Regulacja + i -przyłączeniem RS485

3. Upewnić się, że połączenia są dobrze osadzona

4. Zmiana RS485 przewody

1. Bezpieczne połączenie

2. Wymień przewody magistrali RS485

3. Dodać rezystory terminacji do systemu

4. Instalacja dystrybutora RS485

RS485Bus kłopoty strzelanie

1. Adres i ustawienie szybkości transmisji z 

kopuły nie są zgodne z tymi z kontrolerem.

2. + i - podłączenie RS485 jest 

nieprawidłowy

3. Złe podłączenie 

4. Istnieją obwód w magistrali RS485.

1. RS485Bus nie jest w dobrym kontakcie ze 

złączami

2. Jeden przewód od RS485bus dzieli

3. kopuła jest bardzo daleko od kontrolera

4. Istnieją dwie kopuły wielu połączonych w systemie

18

dodatek dodatek

Połączenie +”N” + Preset      Pokaż zadana

SET +”N” + Preset      Zapisz Preset

CALL +”95” + PRESET      menu wejść

Połączenie +”94” + PRESET      restart

Połączenie +”92” + PRESET      Ustaw Skanowania1 Lewa granica 

CALL +”93” + PRESET      Ustaw Skanowania1 Right limitu 

CALL +”97” + PRESET      uruchom Skanowania1

CALL +”99” + CALL PRESET +” 

62” + PRESET      IR LED otwarty (stan instrukcja)

CALL +”63” + PRESET      Blisko IR LED (stan instrukcja)

CALL +”98” + PRESET      Run Run 

Skanowania1 tour1

9.Shortcut klucz:
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9. Konserwacja

(1) Zakres gwarancji 

(2) Warunki gwarancji 

(3) Dostawa

●

●

●

●

●

●

●

●

● Za szkody i straty, które spowodowane było konkretnie aplikacji użytkownika, fabryka nie ponosi ryzyko i odpowiedzialność. 

Odszkodowanie fabrycznie wykonane przez naruszenie wiary, zaniedbania lub deliktowy nie przekroczy ilości produktów. 

Fabryka nie ponosi żadnej odpowiedzialności za specjalną, nieoczekiwane i kontynuacji szkody spowodowane przez innych 

powodów.

● Nasza firma ma prawo do ostatecznego wyjaśnienia dla powyższych warunkach.

Jeśli produkty są w czasie gwarancji, kupujący powinien wypełnić kartę gwarancyjną i odesłać wraz z produktami.

Jeśli naprawiany potrzeby produkt można zwrócić do producenta za pośrednictwem dostawcy lub bezpośrednio. Jeśli 

zdecydujesz później, prosimy o kontakt w celu przyspieszenia tego procesu. A nasza firma podejmie tylko jedną stronę 

towarowych od producenta do klienta po konserwacji.

Produkt zostanie utrzymana bezpłatnie na okres jednego roku.

Produkt zostanie pobrany z bezpłatnej usługi konserwacyjne czy taka sama usterka pojawi się ponownie w ciągu trzech 

miesięcy.

Awaria produktów spowodowanych działaniem siły wyższej (takich jak wojny, trzęsienia ziemi, uderzenia pioruna i tak dalej), nadużyć, 

niestandardowych operacji, zmian konstrukcji, bez normalnego zużycia lub wypadku są non-free z gwarancją.

Należy zapobiec przed uszkodzeniami, które jest spowodowane przez ciężki ciśnienia, wibracje ostrą i wsiąka w trakcie 

transportu i przechowywania, które nie należą do zakresu swobodnego konserwacji.

Proszę przyjąć drogę pakietu rozszczepienia lub oryginalnym opakowaniu do transportu z powodu uszkodzenia produktu dawka nie należą 

do zakresu swobodnego utrzymywania jeśli używasz całą drogę do pakowania, a nie oryginalny sposób pakowania.    

Usługi konserwacji nie będzie wolna, gdy moduł pan / tilt jest zdemontowany lub serwisowane przez użytkownika 

dobrowolnie.

Nasza firma realizuje dożywotnią płatną usługę czy produkt awarię przekroczyła okresu gwarancyjnego.

Do produktów z defektem: czy to w okresie gwarancji, prosimy o wypełnienie formularza informacji gwarancyjnym poprawnie 

opisać problem w szczegóły, i zapewnić sobie trud w szczegóły, i dostarczyć oryginał faktury sprzedaży lub jego kopię.

Konserwacja
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