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1. Podsumowanie  

Klawiatura jest uniwersalna klawiatura z serii monitoringu, który może 

sterować integrację kamery kopułkowej z wszelkiego rodzaju protokołów matrycy 

oraz rejestratora, który został wyposażony w joystick 3D i 2D joysticka, który 

może kontrolować odnawialnego ery krzywki i powiększenia obiektywu; z 

ekranem LCD i funkcji back-światła; który może wyświetlać bieżące kolejności 

działania, nazwę Control Protocol, bieżący identyfikator kopuły, bieżący 

identyfikator monitora i stan joystick. Użytkownik może łatwiej kontrolować 

system CCTV za pomocą joysticka i wyświetlacza LCD.

1,1 Wskazówki 

●

●

●

●

Proszę uważnie przeczytać instrukcję i zarezerwować go. Proszę ogłoszeń 

do zawiadomienia w podręczniku.

Proszę nie umieszczać klawiatury w wilgotnym miejscu. Proszę nie 

zamknąć klawiaturę egzotermicznej obiektu przez długi czas.

1.3 Dane Techniczne 

1.2 Funkcje i charakterystyka 

● RS4 8 5 Linia Autobusowa i klawiaturę można podłączyć 31 kopuł co 

najwyżej w trybie sterowania bezpośredniego. 

● Może on być kompatybilny ze wszystkimi rodzajami protokołów 

● Można kontrolować irys, Miejsce geometryczne i powiększenia. 

● Można ustawić i połączyć się z zaprogramowaną, należy uruchomić skanowanie, wzór i objazd. 

● Można kontrolować matrycy i przez które można kontrolować kopułę 

pośrednio. 

● Został on wyposażony w 2 D / 3 D joystick i ekran LCD w powiększeniu. 

◆ elektryczne 

Napięcie wejściowe: 9 V-12 V DC 

Moc znamionowa: 2.5W ◆ Komunikacja 

Interfejs komunikacyjny: RS485 × 1, RS422 × 

1, częstotliwość komunikacji RJ45: 

2400, 4800,9600,19200 Bps porozumiewania 

się na odległość: 

1 0,2 km (485 i 422 może osiągnąć) 

◆ Środowisko pracy 

Temperatura robocza: 0 ℃ ~ 5 0 ℃ wilgotność 

względna: mniej niż 90% 

◆ właściwość fizyczna 

L x W x H = 230 * 160 * 110 mm NW: 

0,7 kg; GW: 1.7kg
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2. Podłączenie klawiatury

Interfejs 2.1 Keyboard Instruction 

Istnieje interfejs z tyłu klawiatury, która wyposażona w różnego rodzaju 

interfejsy komunikacyjne: RS422, RS485, RJ45, które można łączyć i rodzaje 

sterowania urządzeń peryferyjnych. 

2.1.1 RS42 2 i interfejs RS-485 

RS4 22 i Rs48 5 Interfejs są na kabla 6-bitowe wstęga klawiatury 

.RS485 (A + B), może połączyć się z kopuły gdy klawiatura steruje 

bezpośrednio kopuły; 485 (A + B), można połączyć z rejestratora lub innego 

klawiatury, że klawiatura steruje kopuła matrycy; 422 (T + T -) wysyła sygnał, 

RS422 (R + R -), odbiera się sygnał, z których oba można połączyć z 

matrycy rejestratora i tak dalej.  
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2.1.2 Interfejs RJ45 

Jest to standard interfejsu sieci, które mogą być stosowane przede 

wszystkim do połączenia z matrycą na krótkie odległości (odległość ta jest 

mniejsza niż 7,6 m). O szczegółach, patrz „2.3 do podłączenia macierzy”



 

Podłączenie 2.2 Matrix 

Klawiatura może kontrolować matrycy Pelco CM6 700 Przykład 

CM6800.For (poniżej), który łączy się z klawiatury Pelco CM67 00 matrycy, w 

celu wprowadzenia połączenie między klawiaturą i matrycy. 

Istnieją dwa rodzaje połączeń między klawiatury czoło matrycy płyty tylnej 

CM6700: jedno połączenie lokalny interfejs klawiatury RJ45 ( „LOCAL 

klawiatury"), który może sterować jedną klawiaturę w odległości 7,6 m, a druga 

jest zdalne Interf Ace 422 ( „zdalnej klawiatury (e)”), który może połączyć się z 

interfejsu klawiatury RS422, maksymalna odległość jest 1200m. 

2.2.1 RJ 45 na miejscu połączenia 

Proszę podać jeden koniec krystaliczną RJ 45 przewodem łączącym 

do gniazda RJ45 klawiaturze, a drugi jej jedna w RJ 4 5 interfejsu ( „LO CAL 

klawiatury”) z CM6700 matrycy. 

2,2,2 422 połączenia zdalnego 

Przewód łączący 422, jeden koniec łączy się z RS4 22 interfejsu 

(zdalny klawiaturę (ów)) z CM6 700 płyty tylnej, a drugi koniec jest połączony 

z RS4 22 interfejsu klawiatury, 422 interfejsu klawiatury (R + i R-) odpowiada 

interfejsu matrycy 422 (T + T), przy czym R interfejsu klawiatury 422 (T + T), 

odpowiada interfejsu macierzy R 422 (R + R -) 



 

2,3 połączyć się z Dome Bezpośrednio 

Można połączyć z kopułą przez interfejs RS4 85, kiedy klawiatura 

steruje kopułę bezpośrednio. Interfejs RS-485 z kopuły na rozdzielnicy Zwisły 

wieszak w pokrywie górnej kopuły. Można znaleźć 4 pinowe gniazdo 

sterowania / zasilania i znaleźć odpowiednie RS485 (A +, B-) według 

powyższego znaku po włączeniu przycisku wewnątrz metalowego wieszaka i 

otwórz centrali.  

Istnieją różne sposoby połączenie zgodnie z kopułami, które 

produkują przez różnych producentów. O związku z kopułą, zapoznaj się z 

instrukcją montażu kopuły.  
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2.4 Połączenie klawiatury w systemie 

Klawiatura kontroluje matrycę a następnie kontrolować kopuły pośrednio 

przez macierz (widzi na obrazie 

2.4- 1) Gdy unconnect z matrycą, klawiatura sterowania kopułę bezpośrednio. 

Klawiatura i aparat równolegle połączyć do R 485 i każda klawiatura 

sterowania każdym kopuły. W ten sposób jest wymagane posiadanie głównej 

części klawiatury (główny identyfikator klawiatury ustawiony jako 1), szybkość 

transmisji KEYB oard jest ustawiony jako 9600bps. (Widzi na rysunku 2.4-2)  
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3. Klawiatura Instrukcja obsługi 

LCD  

Drążek sterowy  

Funkcja liczbowa 

strefa  

obiektyw Controlling 

obraz 3-1.1 

W tym punkcie opisano głównie sposoby operacji z klawiatury, musi 

przede wszystkim wyjaśnić, że różne systematyczne platformę ma nie takie 

same operacje, a inna systematyczna platforma może mieć pewne szczególne 

wymagania i operacji, należy obsługiwać go połączyć z instrukcji obsługi kopuły 

i matrycy , 

3.1Electrify na klawiaturze 

Kiedy elektryzować do klawiatury, klawiatura zostanie automatycznie -test 

monitor szybkości transmisji, protokół i przedmiot kopuły i obiekt zostanie automatycznie 

ustawiony jako 1, a te informacje będą wyświetlane na wyświetlaczu LCD. 

6 

3,2 LCD 

Wyświetlacz LCD służy do listy podstawowe informacje o pracy 

klawiatury, która polega kontrolującego kamerę, monitor ID, szybkość 

transmisji i tak dalej. W ostatnim wierszu polecenia są klawiatura i joystick 

operacja. Jak prawo obraz pokazuje: Kiedy go obsługiwać LCD włączy się 

podświetlenie, aby łatwo działają; przestać działać to dla 1 5s, podświetlenie 

zostanie automatycznie wyłączona.

Rysunek 3 -1 0,2  

Cam ID: 0 01 Pon ID: 001 Protokół: 

Fabryka Prędkość transmisji: 

9600bps 



 

Połączenie 

3.3 Joystick steruje kopułą 

Joystick spełnia dwie funkcje, z których jeden jest ręcznie regulując obrót 

kopuły, a druga jest ustawienie kontrolowane menu obiektu. 

● Obróć joystick w dowolnych kierunkach, kopuła będzie obracać się w 

korespondencji z kierunków, w tym samym czasie, LCD wyświetla informacje jak 

niższe kątem pokazów narożnych” ••••••” Oni przedstawiają odpowiednio niższe kątem pokazów narożnych” ••••••” Oni przedstawiają odpowiednio niższe kątem pokazów narożnych” ••••••” Oni przedstawiają odpowiednio 

przechylić się przechylić w dół, przechylić w prawo, przechyl w lewo. Jeśli joystick 

przechyla prawym górnym rogu ekranu zostanie wyświetlony taki

• •

● Regulacja ostrości: 

Naciśnij 【FAR】 ręcznie daleko skupić, aby zdecydowanie sprzeciwić bardziej czy

telne, pozostawić do zatrzymania.  

Naciśnij 【NEAR】 ręcznie blisko centrum uwagi, aby w pobliżu obiekt bardziej

 czytelne, pozostawić do zatrzymania.  

Jak zwykle, aparat jest w stanie auto focus, użytkownik działać 

ręcznego ustawiania ostrości i uruchomić inne operacje przez dwóch 

przycisków, a aparat automatycznie powróci do auto-focus. 

● sterowanie przysłoną: 

Informacja "  •• ”Zwrot joystick do pierwotnej lokalizacji, a kopuła natychmiast Informacja "  •• ”Zwrot joystick do pierwotnej lokalizacji, a kopuła natychmiast Informacja "  •• ”Zwrot joystick do pierwotnej lokalizacji, a kopuła natychmiast 

przestać się obracać. 

● Joystick przechylać się to wybór poprzedniego menu, które jest w dół oznacza, 

wybierając kolejne menu, jeśli jest używany, aby ustawić menu; joystick jest 

właściwe środki wprowadzania następnego menu lub zastrzegając po ustawieniu 

zestawu, który jest lewym oznacza wyjście lub zatrzymać rezerwacji.

● Więcej pan / tilt do joysticka 

więcej szybkość obraca Dome. Sterowanie pan / tilt do joysticka, może 

sterować prędkością obrotową kopułą.

3.4 Zmiana przedmiot kopuła 

【N】 + 【kamery】 

【N】 oznacza klawisz numeryczny (Nie wyjaśniają go ponownie), wprowadzić ID ko

puła, prasa 【Cam】 zmienić obiekt kopuły. 

3,5 Dome sterowania obiektywem 

● sterowanie zoomem: 

Naciśnij 【TELE】, tele zoom (wielokrotność wzrostu obiektywu), pozostaw

ić do zatrzymania. 

Naciśnij 【WIDE】, obiektyw zoom szeroki (wielokrotność zmniejszenia obiektywu), po

zostawić do zatrzymania. 
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Naciśnij 【】 instrukcja OPEN wzrost Iris, Iris jest max, na ekranie pojaw

i się biały, pozostawić do zatrzymania.  

Naciśnij 【】 ZAMKNIJ manualna redukcja Iris, Iris jest min, na ekranie pojaw

i się czarny, pozostawić do zatrzymania. 

3,6 Kopuła Działanie funkcji 

3.6.1 Preset 

● Set Preset: 【SET】 + 【N】 + 【Preset】 

● Wywołanie presetu: 【N】 + 【Preset】 

【】 N oznacza liczbę stacji. 

3.6.2 Skanowanie 

● Ustaw lewy limit: 【SET】 + 【1】 + 【】 skanowania 

● Ustaw prawo  limit: 【SET】 + 【2】 + 【】 skanowania 

● Uruchomienia skanowania: 【1】 + 【】 skanowania Użytkownik powinien wejść do m

enu ustawień, czy zmienić prędkość skanowania. 

3.6.3 Wzór 

● Set path wzór: 【SET】 + 【N】 + 【】 WZÓR 

+ Ścieżka + 【SET】 + 【0】 + 【】 WZÓR 

Naciśnij 【SET】, wejście wzór NO. (1-4), prasa 【PATTERN】 aby wejś

ć do ustawień turystycznej, kopuła rejestruje serię ruchów, kiedy skończyć, na

ciśnij 【SET】, a następnie naciśnij 【0】, a następnie naciśnij 【PATTERN】

, wykończenie konfiguracji wzór ,

● Prowadzony Wzór: 【N】 + 【WZÓR】 numer wejściowy wzorzec (1-4), nacisną

ć 【WZÓR】 prowadzony wzorca. 



 

Połączenie 

3.6.4 Tour 

Prowadzony objazd: 【N】 + 【TOUR】 / 【TOUR】 liczba Prasa tour, naciśnij

 【TOUR】 uruchomić objazd. Jeśli system ma tylko wycieczek, naciśnij 【TOUR

】 bezpośrednio. Ustaw wycieczka musi wejść do menu ustawień.

3 0,7 Wywołać menu główne kopuły 

【9】 + 【5】 + 【Preset】: wejście 95, a następnie naciśnij 【Preset】 aby wy

wołać menu główne obiektu kopułą, a menu jest wyświetlane na monitorze 

obiektu. Jak ustawić menu kamery za pomocą klawiatury,

Proszę zapoznać się z instrukcją obsługi kopuły. 

3 0,8 Kontrola matrycy 

3.8.1 Przełączanie kopuły w celu 

Matryca połączy szesnaście kopuły i switc hes kopułę do poprzedniej i 

następnej kopuły. Na wyświetlaczu LCD pojawi Nie, datę i godzinę.

【PREV】: przełącznik do poprzedniego kopułą. Naciśnij 【PREV】, przełącznik d

o poprzedniego kopułą w jednym etapie; naciśnij 【PREV】 trzymać go przez 2 sekund

y, a skok szesnaście kopuły matrycy połączeń w poprzednim porządku. Naciśnij 【】 Z

atrzymaj się zatrzymać, aby przełączyć.

【】 NEXT: przełącznik do następnego kopułą. Naciśnij 【】 NEXT, aby przełączy

ć się do następnego kopułę w jednym etapie; naciśnij 【】 NEXT trzymać go przez 2 se

kundy, a skok szesnastu kopuły matrycy połączenia.

【】 Zatrzymanie: Przełącz ciągły, naciśnij 【】 STOP, aby zatrzymać się przełączyć

. 

3.8.2 Wywołanie menu główne macierzy 

【】 SHIFT + 【】 Ustaw: wywołanie menu głównego i menu będą wyświetlane

 na monitorze obiektu. Jak ustawić menu macierzy za pomocą klawiatury? Proszę 

zapoznać się z instrukcją obsługi macierzy.

3.8.3 Potwierdź po programie 

【ENTER】 Po matryca zaprogramowany prasa 【ENTER】 oznacza pot

wierdzenie po programu, programu szczegóły można znaleźć w instrukcji 

obsługi macierzy. 
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3.8.4 Zmiana monitora przedmiot 

【N】 + 【MON】 

Wprowadź ID monitora, a następnie naciśnij 【】 MON, obraz i menu kop

uły, że kontrolowany przez klawiaturze spowoduje wyświetlenie na monitorze 

obiektu. 



 

Parametr klawiatura 

4 , Klawiatura Menu Controlling 4 , Klawiatura Menu Controlling 4 , Klawiatura Menu Controlling 

* Menu sterowania klawiatura 

Naciśnij 【SET】 przechowywać przez 2 sekundy; Got do głównego menu, wy

świetlacz LCD jest następujący. (Zobacz zdjęcie

4.1- 1) wszystkie ustawienia menu powinno wywołać menu główne. Naciśnij 

klawisz numeryczny lub przesuń joystick w górę lub w dół do opcji, które 

trzeba i włącz go tuż po wejściu do menu głównego, który może wprowadzić 

odpowiednie ustawienia menu.

1, konfiguracja klawiatura 2, 

Dome setup 3, 4, Protokół 

wybrać menu Exit 

Zdjęcie 4. 1-1

* Zapisywanie ustawień 

Wybierz odpowiednie klawisze numeryczne w zależności od nutą menu, a

 następnie wprowadź odpowiednie ustawienie może działać; Naciśnij Enter 【】

 do rezerwy; LCD wyświetli „sukces” po zakończeniu ustawień pomyślnie.

* Powrót do poprzedniego menu 

Naciśnij 【】 Prev lub przesuń joystick w lewo, a następnie powrócić do pop

rzedniego menu. 

Parametr 4.1 Keyboard 

4.1. 1 Zestaw klawiatura ID

1. Wprowadzić menu głównego wyświetlacza LCD (Zobacz na 

obraz 4. 1. 1-1) 

1, konfiguracja klawiatura 2, 

Dome setup 3, 4, Protokół 

wybrać menu Exit 

3. Naciśnij 【 1 】 do wyboru klawiatury Specyfikacja 3. Naciśnij 【 1 】 do wyboru klawiatury Specyfikacja 3. Naciśnij 【 1 】 do wyboru klawiatury Specyfikacja 3. Naciśnij 【 1 】 do wyboru klawiatury Specyfikacja 3. Naciśnij 【 1 】 do wyboru klawiatury Specyfikacja 

Wyświetlacz LCD (widzi na rysunku 4.1.1-3) 

1, ustawionej KB ID 2, 

ustawiona balldrate 3 

Joy_calibrate 

Obraz 4,1 0,1 -3 

4. Naciśnij 【 1 】 aby wybrać ustawienie ID klawiatury 4. Naciśnij 【 1 】 aby wybrać ustawienie ID klawiatury 4. Naciśnij 【 1 】 aby wybrać ustawienie ID klawiatury 4. Naciśnij 【 1 】 aby wybrać ustawienie ID klawiatury 4. Naciśnij 【 1 】 aby wybrać ustawienie ID klawiatury 

Wyświetlacz LCD (widzi na rysunku 4.1.1-4) 

Wejście KB ID: 

(1-64) 

Obraz 4,1 0,1 -4 

Nacisnąć klawisz względnej liczbowej (1 -6 4); naciśnij enter】 【E

nter, aby potwierdzić. Zawartość ekranu (patrz wyobrazić 4.1 .1 -5), co 

oznacza, działa z powodzeniem.

Powodzenie! 

Obraz 4,1 0,1 -5 

Na ekranie pojawi się błąd 【】 jeśli wejściowy klucza liczbową, która jes

t nadmiarem, zakres ID (1-6 4) (dba obraz 4.1.1 -6) 

Błąd! 

Obraz 4,1 0,1 -6 

5. Naciśnij przycisk 【PREV】 lub przesuń joystick w lewo oddziały następnie

 wrócić stopniowo 

Domyślne ustawienie fabryczne ID klawiatury wynosi 1; Numer ID 

musi być 1 czy pojedyncza klawiatura działa; Można go podłączyć 

do 4 klawiaturze podczas pracy na linii, ale upewnij się, że jest tylko

Zdjęcie 4 0,1. 1 -1

2. Naciśnij 【 1 】 następnie wybrać ustawienia klawiatury 2. Naciśnij 【 1 】 następnie wybrać ustawienia klawiatury 2. Naciśnij 【 1 】 następnie wybrać ustawienia klawiatury 2. Naciśnij 【 1 】 następnie wybrać ustawienia klawiatury 2. Naciśnij 【 1 】 następnie wybrać ustawienia klawiatury 

NR ID TICE klawiatury ustawiony na 1, w przeciwnym razie wszystko online 

Klawiatury nie ca n pracować normalnie.  

Wyświetlacz LCD (zobacz na zdjęciu 4.1.1-2) 

1 Set KB Parametr 2, O 

klawiaturze 

Obraz 4,1 0,1 -2  
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Parametr klawiatura 

4. 1. 2 Ustawienie szybkości klawiatury baud 

menu Enter (wyświetlacz LCD widzi na obrazie 

4.1.1-1) Prasa 【 1 】 aby ustawić wyświetlanie klawiatury LCD (widzi 4.1.1-1) Prasa 【 1 】 aby ustawić wyświetlanie klawiatury LCD (widzi 4.1.1-1) Prasa 【 1 】 aby ustawić wyświetlanie klawiatury LCD (widzi 4.1.1-1) Prasa 【 1 】 aby ustawić wyświetlanie klawiatury LCD (widzi 4.1.1-1) Prasa 【 1 】 aby ustawić wyświetlanie klawiatury LCD (widzi 

na rysunku 4.1.1-2) Naciśnij 【 2 】 aby ustawić szybkość na rysunku 4.1.1-2) Naciśnij 【 2 】 aby ustawić szybkość na rysunku 4.1.1-2) Naciśnij 【 2 】 aby ustawić szybkość na rysunku 4.1.1-2) Naciśnij 【 2 】 aby ustawić szybkość na rysunku 4.1.1-2) Naciśnij 【 2 】 aby ustawić szybkość 

transmisji klawiatury. Wyświetlacz LCD (widzi na rysunku 

4.1.2-1)

2400 bps 4800 

bps 9600 bps 

19200 bps 

obraz 4.1.2-1 

Szybkość transmisji jest podzielony na 2400bps, 4800bps, 9600 bps i 

19200bps, użytkownik może wybrać prędkość transmisji w zależności od 

zastosowania, a następnie nacisnąć 【 Wchodzić 】 zastosowania, a następnie nacisnąć 【 Wchodzić 】 zastosowania, a następnie nacisnąć 【 Wchodzić 】 zastosowania, a następnie nacisnąć 【 Wchodzić 】 

zapisać. Sukces ekran Oznacza to, że operacja jest sukcesem. 

Następnie wciśnij 【 prev 】 lub przesuń joystick w lewo, aby wrócić. Następnie wciśnij 【 prev 】 lub przesuń joystick w lewo, aby wrócić. Następnie wciśnij 【 prev 】 lub przesuń joystick w lewo, aby wrócić. Następnie wciśnij 【 prev 】 lub przesuń joystick w lewo, aby wrócić. Następnie wciśnij 【 prev 】 lub przesuń joystick w lewo, aby wrócić. 

Joystick musi być charakter stat e podczas kalibracji joystick. 

OGŁOSZENIE 

4. 1. 4 Multi-klawiatura ustawienie stanu połączenia 

Wejść w menu OSD, LCD wyświetli jako obraz 

4.1.1-1 widać. naciśnij 【 1 】 aby ustawić klawiaturę. LCD będą wyświetlane 4.1.1-1 widać. naciśnij 【 1 】 aby ustawić klawiaturę. LCD będą wyświetlane 4.1.1-1 widać. naciśnij 【 1 】 aby ustawić klawiaturę. LCD będą wyświetlane 4.1.1-1 widać. naciśnij 【 1 】 aby ustawić klawiaturę. LCD będą wyświetlane 4.1.1-1 widać. naciśnij 【 1 】 aby ustawić klawiaturę. LCD będą wyświetlane 

jako zdjęcia 4.1.1-2 pokazy. naciśnij 【 4 】 ustawić klawiaturę jako zdjęcia 4.1.1-2 pokazy. naciśnij 【 4 】 ustawić klawiaturę jako zdjęcia 4.1.1-2 pokazy. naciśnij 【 4 】 ustawić klawiaturę jako zdjęcia 4.1.1-2 pokazy. naciśnij 【 4 】 ustawić klawiaturę jako zdjęcia 4.1.1-2 pokazy. naciśnij 【 4 】 ustawić klawiaturę 

multi-ustawienie stanu połączenia. Po wybraniu 【 Stan wielu klawiatura 】, odchylić multi-ustawienie stanu połączenia. Po wybraniu 【 Stan wielu klawiatura 】, odchylić multi-ustawienie stanu połączenia. Po wybraniu 【 Stan wielu klawiatura 】, odchylić multi-ustawienie stanu połączenia. Po wybraniu 【 Stan wielu klawiatura 】, odchylić multi-ustawienie stanu połączenia. Po wybraniu 【 Stan wielu klawiatura 】, odchylić 

w górę / w dół joystick, aby ustawić stan jako „ON” lub „OFF”, domyślnym 

ustawieniem klawiatury jest wyłączona, ponieważ ustawiony jako ON, może 

obsługiwać multikeyboard pracę, istnieje nieingerencji pomiędzy nimi, jedna 

grupa może Wsparcie 4szt klawiatura głównie, jako stanu Wielu klawiatury 

jest otwarty, jeśli jest tylko klawiatura do pracy, adres klawiatura musi być 

ustawiony na 1, albo klawiatura nie mogą być kontrolowane. 

Musi być użyty d 9600 BPS przy połączeniu matrycy; i muszą 

być stosowane 9600 bps lub 1 PS 9200b

UWAGA przy podłączeniu klawiatury Internecie. 
W multi-klawiaturze określać szybkość transmisji każdej klawiatury 

powinien być ustawiony jako 96 00bps. 

OGŁOSZENIE 

1. 3 4. Drążek kalibracji 

Użytkownik wchodzi w menu kalibracji joysticka i skalibrować 

joystick, gdy nie mogą być kontrolowane. Joystick musi być stan natury, 

kiedy to zrobić.

Wejdź do menu głównego. 

Wyświetlacz L CD. (widzi na rysunku 4.1.1-1) Naciśnij 【 1 】Wyświetlacz L CD. (widzi na rysunku 4.1.1-1) Naciśnij 【 1 】Wyświetlacz L CD. (widzi na rysunku 4.1.1-1) Naciśnij 【 1 】Wyświetlacz L CD. (widzi na rysunku 4.1.1-1) Naciśnij 【 1 】

aby wybrać ustawienie klawiatury. Wyświetlacz LCD. 

(Widzi na rysunku 4.1.1-3) Naciśnij 【 3 】 wejść Joystick (Widzi na rysunku 4.1.1-3) Naciśnij 【 3 】 wejść Joystick (Widzi na rysunku 4.1.1-3) Naciśnij 【 3 】 wejść Joystick (Widzi na rysunku 4.1.1-3) Naciśnij 【 3 】 wejść Joystick (Widzi na rysunku 4.1.1-3) Naciśnij 【 3 】 wejść Joystick 

Kalibracja. Wyświetlacz LCD (widzi na rysunku 4.1.3-1)

Joystick jest wolny następnie naciśnij 

klawisz ENTER 

obraz 4.1.3-1 

naciśnij 【 Wchodzić 】 t kura zakończyć operację wyświetlania naciśnij 【 Wchodzić 】 t kura zakończyć operację wyświetlania naciśnij 【 Wchodzić 】 t kura zakończyć operację wyświetlania naciśnij 【 Wchodzić 】 t kura zakończyć operację wyświetlania naciśnij 【 Wchodzić 】 t kura zakończyć operację wyświetlania 

ekranu (widzi na rysunku 4.1.3-2) 

Powodzenie! 

Wyświetlacz wiadomość 4.1.5 Keyboard 

Wejść do głównego menu Naciśnij 【 2 】 aby sprawdzić Wejść do głównego menu Naciśnij 【 2 】 aby sprawdzić Wejść do głównego menu Naciśnij 【 2 】 aby sprawdzić Wejść do głównego menu Naciśnij 【 2 】 aby sprawdzić Wejść do głównego menu Naciśnij 【 2 】 aby sprawdzić 

wyświetlacz wiadomość klawiatura LCD (widzi na rysunku 

4.1.4-1 

Wersja: 1.00 KB ID: 001 

Protokół: Fabryka Balldrate: 

9600bps 

obraz 4.1.4-1 

naciśnij 【 pre v 】 lub przesuń joystick w lewo, aby powrócić. naciśnij 【 pre v 】 lub przesuń joystick w lewo, aby powrócić. naciśnij 【 pre v 】 lub przesuń joystick w lewo, aby powrócić. naciśnij 【 pre v 】 lub przesuń joystick w lewo, aby powrócić. naciśnij 【 pre v 】 lub przesuń joystick w lewo, aby powrócić. 

Menu klawiatura wyświetli komunikat ustawienie parametru 

klawiatura, model klawiatury, adres ID, protokół klawiatura i 

szybkość transmisji klawiatury.

obraz 4.1.3-
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Parametr klawiatura  

4.2 Ustawienie Dome  

Naciśnij 【】 Poprzedni, aby powrócić do poprzedniego menu. 

Niniejszy ustęp głównie opisuje główne funkcje sposobów pracy z 

klawiaturą, musi przede wszystkim wyjaśnić, że inna systematyczna platforma 

ma nie takie same operacje, a inna systematyczna platforma może mieć pewne 

szczególne wymagania i operacji, należy go obsługiwać, aby połączyć się z 

instrukcją obsługi kopuły i macierzy. 

4.2.1 Dome ustawienie presetu 

Wejdź do menu głównego, jak pokazuje LCD (Picture 

4 .1.1- 1) 

Naciśnij 【2】 aby wejść do menu ustawień kopuły, jak pokazuje LCD (zdjęcie

 4 0,2 0,1 -1); przesuń joystick w górę iw dół, aby ustawić oddzielnie presetu 

kopuły, skanowanie wzorca i trasy.

Obraz 4.2.1- 1 

Wciśnij 【1】 aby przejść do ustawienia zaprogramowanego kopuły, jak pokazuje LCD (zdj

ęcie 4) .2.1-1 

obraz 4.2.1-2 

Pierwszym punktem jest ustawienie kopuły ustawienie; drugi element jest wywołan

ie presetu kopuły; trzecia pozycja jest wyczyszczenie kopułki preset. Wybór 【1】 aby w

prowadzić ustawienie domyślne, pozycja ta wymaga wprowadzania numeru programu, 

który będzie można zaoszczędzić, jak pokazuje LCD (rysunek 4.2.1-3)

Preset num :( 1-255) Naciśnij 

prev do tyłu 

Zdjęcie 4. 2. 1- 3

Po wejściu do menu ustawień efektu kopuły, joystick będzie kontrolować k

opułę bezpośrednio, wprowadzając odpowiedni numer pamięci, a następnie na

ciśnij Enter 【】 aby zapisać LCD pokaże (Sukces). Jak obrazek 4 .2.1-4 widać

.

Powodzenie! 

Zdjęcie 4. 2. 1 -4

Po wejściu do menu zaprogramowanych ustawień kopuły, joystick w 

chory sterować bezpośrednio kopułą, w tej chwili klawisze w strefie 

kontrolującego obiektyw również może kontrolować obiektyw kopuły, do 

funkcjonowania joy- 

NO kij TICE a klucz jest nieprawidłowy pod kopułą 

Tryb ogólny menu. 

4,2 0,2 Dome ustawienie skanowania 

Pre 【2】, aby wejść do menu wzywającą zaprogramowany, jak pokazuje LCD (Rysun

ek 4. 2.1-5) 

Zadana Lb 

(1-255) 

Zdjęcie 4. 2 0,1 -5

Wejście odpowiedni numer pamięci, naciśnij 【Enter】 zadzwonić ustawiony, t

elewizor LCD pokaże (Sukces) przechylić joystick w lewo lub naciśnij 【】 Poprzedn

i, aby powrócić do poprzedniego menu. 

Wciśnij 【3】 aby wejść do menu rozliczania ustawione, jak pokazuje LC

D (Rysunek 4.2.1-6) 

Zadana Lb 

(1-255) 

Zdjęcie 4. 2 0,1 -6

Wprowadź numer presetu, który chcesz usunąć, naciśnij 【Enter】 aby s

kasować ustawiony, telewizor LCD pokaże (SU OSTĘP) i powrót do 

poprzedniego menu. 

ponownie wejść do menu, jak pokazuje obraz LCD (4.1.1-1) Naciśnij 【2】 aby wej

ść do menu ustawień kopuły, jak pokazuje LCD (picture4.2. 1-1) Naciśnij 【2】, aby we

jść do menu ustawień skanowania kopuła , jak pokazuje LCD (picture4 .2.2-1) 

1 Ustaw lewy limit 2, tuż 

granicę 3, Run skanowania 

Zdjęcie 4. 2 0,2 -1

Kopuła ustawienie skanowania zawiera ustawienia kopuły w lewo, w prawo 

ograniczenia limitu i skanowanie działa. 

Wybór 【1】 ustawienie kopuły lewy limitu, jak OWS sh LCD (rysunek 4.2.2

-2) 
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1 Ustaw kopuła ustawione 2, 3 

Ustaw skanowanie kopuła, kopuła 

Ustaw wzór 

1, Zapisz ustawione 2, 

Pokaż PRESET 3, Jasne 

zadana 



 

Parametr klawiatura 

Naciśnij enter pewny 

Prasa wstecz do tyłu 

Zdjęcie 4. 2 0,2 -2

Po wejściu do menu ustawień kopuły graniczną, aby przesunąć kopułę w

 odpowiednim położeniu, a następnie naciśnij Enter 【】 aby zapisać LCD po

każe (sukces) i powrót do dawnego menu. 

OGŁOSZENIE 

Wybierając drugą pozycję (tuż limitu), tak samo 

Naciśnij 1, aby rozpocząć Naciśnij 

0, aby zatrzymać Naciśnij 

poprzednie kopie 

Rysunek 4. 2. 3 -2

Po wejściu do menu wzór ustawienie kopuły, joystick będzie 

kontrolować kopułę bezpośrednio, w tej chwili klawisze w strefie 

kontrolującego obiektyw również może kontrolować obiektyw 

kopuły, działanie joysticka, a klucz jest nieprawidłowy dla kopuły 

nie- der menu ogólne tryb. 

działanie jako lewy limitu. 

Powrót do menu skanowania, a następnie naciśnij 【3】 aby uruchomić skanowanie. 

Po wejściu do menu krańcowego ustawienia kopuły joystick 

steruje kopułę bezpośrednio, w tej chwili klawisze soczewki 

kontrolującego obszar również C w kontroli soczewek kulowej, do 

funkcjonowania joy- 

UWAGA kij, a klucz jest nieprawidłowy pod kopułą 

Tryb ogólny menu. 

Ustawienie 4.2.3 Wzór 

Wejść do menu, jak pokazuje LCD (Rysunek 4. 1,1-1) Naciśnij 【2】 aby

 wejść do menu ustawień kopuły, jak pokazuje LCD (rysunek 4.2. 1-1) 

Następnie naciśnij 【3】, aby wejść do menu ustawień wzorca, jak pok

azuje LCD (rysunek 4. 2.3-1) 

1, num Wzór: _ 2 Ustaw wzór 3, 

Run wzór 

Zdjęcie 4. 2 .3-1

Po wejściu do menu, system wymaga wprowadzania wycieczkę wzór, który

 ustawiony w pierwszej pozycji, zakres wejściowy jest 1-4, naciśnij 【Enter】 aby

 potwierdzić, kursor auto -jump do drugiego elementu, aby rozpocząć ustawianie

 wzorca, jeśli użytkownik zakończył już ustawić wzór, można przeskoczyć tę poz

ycję, a następnie wybierz 【3】 uruchomić wzoru bezpośrednio. 

Ustawienie wzorca: po wejściu do menu wzorca, aby przesunąć kopułę w

 odpowiednim położeniu, naciśnij 【1】 aby rozpocząć wycieczkę zapis wzorca

. LCD pokaże (Start ...) jak obrazek 4. 2.3-2 pokazy.

Prasa (0), aby zatrzymać nagrywanie wzór, LCD pokaże (sukces) i powrót 

do dawnego menu, oznacza to, że operacja się powiedzie. 

4.2.4 Ustawienie Tour 

Naciśnij 【2】 aby wejść do menu ustawień kopuły, jak pokazuje LCD (rysun

ek 4.2 .1-1) 

Następnie naciśnij 【4】, aby wejść do menu trasy, jak pokazuje LCD (p

icture4.2.4 -1) 

1, num Tour: _ 2, Włóż 

zaprogramowaną 3, uruchom 

wycieczkę 

Zdjęcie 4. 2. 4 -1

Po wejściu do menu, system wymaga wprowadzenia w objazd, który będzie ustaw

iony w pierwszej pozycji, zakres wejściowy jest 1-6, naciśnij 【Enter】 aby potwierdzić

, kursor automatycznie przejść do drugiego rzędu, aby rozpocząć ustawianie 

turystycznej, jeśli użytkownik zakończy ustawić już wycieczkę, można przeskoczyć do 

drugiego elementu, aby bezpośrednio uruchomić objazd LCD pokaże (sukces) i 

powrót do dawnego menu, oznacza to, że operacja się powiedzie. 

Wybierając drugą pozycję (jako obraz 4.2.4-2 pokazach) do ustawień wejściow

ych, które trzeba włożyć w trasie, wprowadzając zaprogramowaną prędkość w drug

im punkcie: wejście ra EDN 1 -127, wprowadzania zaprogramowanego czasu park

 w trzeciej pozycji: zakres wejściowy 1-255, naciśnij 【Enter】 aby potwierdzić, wyś

wietlacz pokaże (sukces) i powrót do dawnego menu, oznacza to, że operacja 

dodawania wstępne to sukces. 

1, zadana NUM _ 2, prędkość: 

3 przebywać: 

Zdjęcie 4. 2. 4 -2

Wciśnij 【3】 uruchomić objazd. 

Jest ważne, aby wstawić presetów w tournee pod Vido-B 0 2 

protokołu, ale jest nieważna na podstawie innych protokołów  

OGŁOSZENIE  
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Ustawienie 4. Protokół 3 

Wejść do menu, jak pokazuje LCD (rysunek 4.1.1-1) Prasa 【 3 】 aby Wejść do menu, jak pokazuje LCD (rysunek 4.1.1-1) Prasa 【 3 】 aby Wejść do menu, jak pokazuje LCD (rysunek 4.1.1-1) Prasa 【 3 】 aby Wejść do menu, jak pokazuje LCD (rysunek 4.1.1-1) Prasa 【 3 】 aby Wejść do menu, jak pokazuje LCD (rysunek 4.1.1-1) Prasa 【 3 】 aby 

wprowadzić ustawienia protokołu, jak pokazuje LCD (rysunek 4.3-1) 

1, Matrix 2 

Dome   

obraz 4.3-1 

4.3.1 tryb matrycy Pelco 

naciśnij 【 1 】 aby wejść w tryb macierzy PELCO Jak pokazuje naciśnij 【 1 】 aby wejść w tryb macierzy PELCO Jak pokazuje naciśnij 【 1 】 aby wejść w tryb macierzy PELCO Jak pokazuje naciśnij 【 1 】 aby wejść w tryb macierzy PELCO Jak pokazuje naciśnij 【 1 】 aby wejść w tryb macierzy PELCO Jak pokazuje 

LCD (rysunek 4.3.1-1) Prasa 【 Wchodzić 】 wybrać protokół i LCD (rysunek 4.3.1-1) Prasa 【 Wchodzić 】 wybrać protokół i LCD (rysunek 4.3.1-1) Prasa 【 Wchodzić 】 wybrać protokół i LCD (rysunek 4.3.1-1) Prasa 【 Wchodzić 】 wybrać protokół i LCD (rysunek 4.3.1-1) Prasa 【 Wchodzić 】 wybrać protokół i 

powrót do dawnego menu. 

1 Pelco matrycy 

4.3.2 Tryb sterowania Dome 

wybrał 【 2 】 wejść kopułę bezpośrednio tryb kontroli, jak wybrał 【 2 】 wejść kopułę bezpośrednio tryb kontroli, jak wybrał 【 2 】 wejść kopułę bezpośrednio tryb kontroli, jak wybrał 【 2 】 wejść kopułę bezpośrednio tryb kontroli, jak wybrał 【 2 】 wejść kopułę bezpośrednio tryb kontroli, jak 

pokazuje LCD (rysunek 4.3.2-1) 

Wybierz odpowiedni protokół według autora rzeczywistego 

przykład, system z powrotem do dawnej menu automatycznie po 

podjęciu decyzji protokół 

,

obraz 4.3.2-1 

4. 4 Wyjście do menu klawiatury 

Wejść do menu, jak pokazuje LCD (rysunek 4.2.1-1) Prasa 【 4 】 aby Wejść do menu, jak pokazuje LCD (rysunek 4.2.1-1) Prasa 【 4 】 aby Wejść do menu, jak pokazuje LCD (rysunek 4.2.1-1) Prasa 【 4 】 aby Wejść do menu, jak pokazuje LCD (rysunek 4.2.1-1) Prasa 【 4 】 aby Wejść do menu, jak pokazuje LCD (rysunek 4.2.1-1) Prasa 【 4 】 aby 

bezpośrednio wyjść z menu. 

obraz 4.3.1-1 
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 dodatek 

5.1 Wiedza podstawowa RS485 

* Charakterystyczne dla linii RS485 

Zgodnie ze standardami RS485, RS485 jest pół dupleksu danych 

transmisyjnych o charakterystycznej impedancji jako 120 omów. Maksymalna 

ładowność wynosi 32 ładunki jednostkowe (w tym głównego sterownika i 

urządzeń Controller)

* odległość transmisji RS 485 Autobus linii  

Kiedy użytkownik wybiera 0,56 mm (2 4AWG) twistedpair jako przewód 

do transmisji danych, teoretyczna maksymalna odległości nadawcze są 

następujące zależności od różnych szybkości transmisji danych: 

Jeśli użytkownik wybierze cieńszych przewodów, lub instaluje kopułę w 

środowisku o silnych zakłóceń elektromagnetycznych, lub łączy wiele urządzeń 

do magistrali RS485, maksymalna odległość nadawczy zostanie obniżona. Aby 

zwiększyć maksymalną odległość transmisji, zrobić inaczej.

Szybkość transmisji Maksymalna odległość

2400 bps 1800m 

4800 bps 1200m 

9600 bps 800 m 

19200 bps 600 m 

* Połączenie i odporność na zacisk 

Standardy RS4 8 5 wymagają współpracy nnection łańcuchowej 

między urządzeniem. Nie muszą być te opór rmination z 120 omów na obu 

końcach połączenia (patrz obraz 4-1 .1).

Proszę odnieść się do zdjęcia 4- 1.2 dla prostego przyłączu - 

* Problemy w praktyce 

U Ser przyjmuje konfigurację gwiazd w praktycznym połączeniem. U Ser przyjmuje konfigurację gwiazd w praktycznym połączeniem. 

Rezystory końcowe muszą być podłączone do dwóch urządzeń, które są 

najdalej od siebie, takich jak urządzenia 1 # oraz 15 # (zdjęcie 4-1.3). W ten 

sposób połączenie nie zgodne z wymogami Rs48 5 standardów, łatwo jest 

doprowadzić odbicia sygnału, niższa anty  

- wydajność ingerencja gdy odległość kabel urządzenia jest daleko od siebie. 

Niezawodności sygnałów sterujących ulegają zmniejszeniu. To nie może 

kontrolować kopułę, lub czasem, a czasem nie, lub ciągły działać sama.

Fabryka będzie rekomendował dystrybutora RS4 85. Dystrybutor 

może przenieść połączenie konfiguracji gwiazda od sposobu połączenia 

zgodnie ze standardami RS485. Nowe połączenie osiąga transmisję 

wiarygodnych danych i uniknięcia problemu. (Zdjęcie 4-1 .4)

120Ω 1 # 120Ω 1 # 

6 # Mai n 

Controllor 

32 # 

15 #  

120Ω 

cja. I „D” nie powinna przekraczać 7m.

obraz 4-1.3 

120Ω 1 # 

2 # 3 # 4 # 

obraz 4-1.1 

A + 

re B- 

A + B 

120Ω 1 # 

2 # 3 # 4 # 

obraz 4-1.2 

120Ω 32 

# 

A + 

B - 

120Ω 32 

# 

485 Dystrybutor 

120Ω  1 # 

120Ω  2 # 

120Ω  3 # 

obraz 4-1.4 
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Klawiatura obsługi ręcznej 5.2 Skrót

Tryb pracy 

Skrót 
celem operacji Funkcjonować  

【N】 + 【kamery】 
High speed dome Wejście Dome ID naciśnij 【Cam】 aby wybrać obiekt kopuły. 

【】 Tele 
High speed dome 

Naciśnij 【】 Tele zwiększyć wielokrotność obiektywie 

【 Szeroki】 
High speed dome Naciśnij 【】 Szeroki, zmniejszyć wielokrotność obiektywie 

【Daleko】 
High speed dome Naciśnij 【】 Daleko, daleko ostrości 

【 Blisko】 
High speed dome 

Naciśnij 【】 pobliżu, w pobliżu ostrości 

【 Blisko】 
High speed dome 

Naciśnij 【】 Close, REDUCT przesłonę 

【 Otwarty】 
High speed dome 

Naciśnij 【】 Otwarte zwiększyć Iris 

bezpośrednie sterowanie 

Tryb i PELCO 

Matrix 

Tryb 

【】 Ustaw + 【N】 + 【Preset】 

【N】 + 【zadana】 

High speed dome 

High speed dome 

Regulacja obrazu do pozycji, naciśnij 【】 zestaw do wejścia ustawione Numb R obiekt, a następ

nie naciśnij 【Preset】 aby ustawić preset. Wejście resetowania p N umbra, naciśnij 【Preset】

 zadzwonić wstępny zestaw.

【SET】 + 【1】 + 【】 skanowania High speed dome 【SET】 + 【1】 + 【】 skanowania High speed dome 

Regulacja obrazu do pozycji, naciśnij 【】 zestaw do wejścia 1 obiekt, a następnie naciśnij 【】 aby ustawić

 skanowanie skanowanie lewy limitu. 

【SET】 + 【2】 + 【】 skanowania High speed dome 【SET】 + 【2】 + 【】 skanowania High speed dome 

Regulacja obrazu do pozycji, naciśnij 【】 zestaw do wejścia 2 obiektów, a następnie naciśnij 【】 skanowani

a, aby ustawić właściwą granicę skanowania.  

【1】 + 【】 skanowania 
High speed dome Wejście 1, naciśnij 【】 skanowania do uruchomienia skanowania. 

【】 Ustaw + 【N】 + 【】 Wzór High speed dome 【】 Ustaw + 【N】 + 【】 Wzór High speed dome 

Naciśnij 【】 Ustaw na numer wzorca wejściowego, naciśnij 【】 Wzór nagrać ścieżkę w

zoru.  

【】 Ustaw + 【0】 + 【】 Wzór High speed dome 【】 Ustaw + 【0】 + 【】 Wzór High speed dome 
Naciśnij 【】 Set, wejście 0, a następnie naciśnij 【】 Wzorzec zapisać wzór 

【N】 + 【Wzór】 High speed dome 【N】 + 【Wzór】 High speed dome 
numer wzorca wejściowego (1-4), naciśnij 【】 Wzór uruchomić wzór. 

【N】 + 【】 Tour / 【】 Tour High speed dome 【N】 + 【】 Tour / 【】 Tour High speed dome 

Numer wejścia tour, naciśnij 【】 Tour lub bezpośrednio naciśnij 【】 Tour uruchomić rejs.  

【9】 + 【5】 + 【zadana】 High speed dome 【9】 + 【5】 + 【zadana】 High speed dome 
Wejście 95 wywołać menu główne kopuły 

【】 SHIFT +】 【Ustaw 
Matryca Naciśnij 【】 zmiany biegów i 【】 Set wywołać menu głównego przełącznika macierzy do p

oprzedniego kopułą. Naciśnij 【】 Prev do skoku

【】 Prev 
Matryca 

poprzednia kopuła, naciśnij 【】 Poprzedni trzymać go przez 2 sekundy, CON - nieprze

rwanie przełączać szesnaście kopuły napastników macierz połączeń.  

PELCO Matrix 

Mo de 
Przełączyć się nex t kopuły. Pres s 【】 Next, aby przejść do następnego kopułę,

【 Kolejny】 Matryca 
Następnie naciśnij 【】 aby przytrzymać go przez 2s, ciągle s czarownica szesnaście

 kopuła s macierzy połączeń do tyłu. 

【Zatrzymać】 
Matryca Stop, aby przełączyć. 

【Wchodzić】 Matryca 
Po programie, naciśnij 【Enter】 aby potwierdzić. 

【N】 + 【MON】 
Monitor Wejście numer monitora, naciśnij 【】 C am monitora, aby wybrać obiekt. 
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6 , Klawiatura Indeks Menu  6 , Klawiatura Indeks Menu  6 , Klawiatura Indeks Menu  
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Konserwacja  

7. Warunki serwisu technicznego  

1. Zakres gwarancji  

● 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), 

nadużywanie, nietypowe działania, 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, jeśli  produkt ma 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.  

●
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.  

2. Warunki gwarancji 

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

3. Dostawa  

● 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.  
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