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Powitanie 
Gratulujemy udanego zakupu! 
Niniejsza instrukcja stanowi jedynie ogóln  informacj  na temat dzia ania systemu.  
Mo na w niej znale  informacje na temat w ciwo ci i funkcji kamery, jak równie  dok adn  
struktur  menu. 
Nale y j  zachowa  na przysz ! 
 
Przed instalacj  i u yciem kamery, nale y si  zapozna  z rozdzia em rodki Ostro no ci! 
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rodki Ostro no ci 

1 Zasilanie 

 Instalacja i u ytkowanie powinny by  zgodne z normami obowi zuj cymi w danym kraju.  
 Nale y wykorzysta  zasilanie napi ciem z obwodu typu SELV (bardzo niskiego napi cia 

bezpiecznego) 24V AC zgodnego z norm  IEC60950-1(Limited Power Source). 
 Nie ponosimy odpowiedzialno ci za jakiekolwiek uszkodzenia elektryczne spowodowane 

niew ciwe u ytkowanie lub instalacj . 
 Nie ponosimy odpowiedzialno ci za problem wynikaj ce z nieautoryzowanych modyfikacji 

urz dzenia ani samowolnych napraw. 
 

2 Bezpiecze stwo w Transporcie 

 W czasie transport nie nale y poddawa  urz dzenia na du y nacisk, gwa towne wibracje lub 
dzia anie wody.  

 W przypadku odes ania urz dzenia do producenta nale y u  oryginalnego opakowania 
(lub opakowania o takiej samej jako ci).  

 

3 Instalacja 

 Nie nale y pod cza  zasilania przed zako czeniem instalacji.  
 Nie nale y umieszcza adnych przedmiotów na urz dzeniu. 

 

4 rodowisko 

 Urz dzenie z tej serii powinno by  zainstalowane w ch odnym, suchym miejscu, z dala od 
promieni s onecznych, atwopalnych materia ów wybuchowych itp. 

 Zakres temperatur pracy wynosi od -40oC—60 oC (zewn.). Nale y unika  promieniowania 
elektromagnetycznego w najbli szym otoczeniu. 

 Nale y zapewni  ci  wentylacj  w miejscu pracy kamery. 
 Nie wolno dopu ci  aby woda lub inna ciecz kapa a na kamer . 
 Nale y si  upewni e elementy CCD (CMOS) znajduj  si  poza zasi giem promieniowania 

urz dze  laserowych. W przeciwnym wypadku mo e to skutkowa  uszkodzeniem 
komponentów optycznych CCD (CMOS).  

 
5.   Codzienne u ytkowanie 

 Kamery z tej serii nie posiadaj  w cznika. Nale y od czy  wszystkie kable zasilaj ce przed 
rozpocz ciem instalacji lub prac konserwacyjnych. 

 Nale y zachowa  plastikow  za lepk  chroni  przetwornik CCD(CMOS) i za  j  je li 
kamera jest nieu ywana przez d ugi czas.  

 Nie nale y dotyka  elementów CCD (CMOS). Mo na u  dmuchawy aby usun  kurz 
zbieraj cy si  na powierzchni przetwornika. Mo na u  suchej szmatki z odrobin  alkoholu 
lub agodnego detergentu w razie potrzeby. 
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 Nie nale y u ywa  substancji lotnych jak benzyna, rozpuszczalnik czy detergent o silnym 
dzia aniu. Mo e to si  zako czy  uszkodzeniem obiektywu lub mie  niekorzystny wp yw na 
dzia anie urz dzenia. 

 W warunkach du ego zakurzenia, nale y u  rozcie czy  wod agodny detergent, a 
nast pnie wyczy ci  nim urz dzenie. Na ko cu wytrze  urz dzenie such  szmatk . 

 
6.  Akcesoria 
Nale y u ywa  tylko i wy cznie urz dze  zalecanych przez producenta. 
Przed instalacj  nale y otworzy  opakowanie i upewni  si  czy wszystkie elementy znajduj  si  
w paczce: 
Je li którego  z elementów brakuje nale y niezw ocznie skontaktowa  si  ze sprzedawc . 
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1 Cechy i Funkcje 

1.1 Wprowadzenie 
Opisywana seria kamer szybkoobrotowych jest seri  kamer inteligentnych. Zastosowano 
op ywow  konstrukcj  oraz kompaktowy kszta t. Jest to inteligentne urz dzenie cyfrowe o 
wysokiej jako ci obrazu. Proces instalacji jest bardzo wygodny.  
 
Porty zewn trzne tej serii urz dze  zosta y zebrane razem w celu przyspieszenia instalacji. Jest 
dost pny wodoodporny interfejs atwo dost pny w trakcie monta u. Wszystko to u atwi proces 
instalacji. Obs uguje ró ne j zyki, funkcj  zegara czasu rzeczywistego oraz automatyczne 
rozpoznawanie protoko ów. Obs uguje ci y obrót o 360°, pochylenie 92° i automatyczny obrót 
po 180°. Brak martwej strefy w obszarze widzenia..  
 
Ta seria urz dze  mo e by  u ywana do zdalnego monitorowania np. stacji zasilania, urz dów 
celnych oraz uj  wody. 
 

1.2 Cechy 
Ta seria kamer obrotowych posiada nast puj ce funkcje: 
 
1.2.1 Menu OSD 
Menu w tej serii kamer jest dost pne w wielu j zykach. 
W atwy sposób mo na wy wietli  informacje na temat kamery jej konfiguracj  oraz parametry. 
 
1.2.2 Wskazówki OSD  
Dost pne informacje: 

 Nazwa presetu oraz wersja systemu (Firmware, model kamery) 
 Temperatura wewn trz kamery. (Opcja. T  funkcj  mo na wy czy ) 
 Lokalizacja kamery. (Opcja. T  funkcj  mo na wy czy ) 

 
1.2.3 Obs uga wielu protoko ów  
Opisywana seria kamer obrotowych obs uguje g ówne protoko u jak PELCO-P i PELCO-D. 
Mo na u ywa  ró nych urz dze  (jak klawiatura czy DVR) oraz protoko ów do sterowania 
kamer . 
 
1.2.4 Odpowiednie ustawienia PT 
Ta funkcja zapobiega zbyt szybkiemu przesuwaniu obrazu przy ustawionej zbyt du ej warto ci 
zoom. Kamera p ynnie zmienia pr dko ci PT proporcjonalnie do warto ci zoom. Przy 
zwi kszaniu ustawienia zoom, pr dko  obrotowa kamery maleje. Kiedy zmniejszeniu 
ustawienia zoom, pr dko  obrotowa kamery wzrasta.  
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1.2.5 Konfiguracja i Wywo anie Presetów 
Funkcja Presetu s y do zapisania ustawie  (jak PTZ, ostro  itp.) w pami ci tak eby mo na 
by o szybko powróci  do tych wybranych ustawie . Ta seria kamer obs uguje do 255 presetów 
PELCO-D i PELCO-P. 
 
1.2.6 Auto Scan 
Kamera przesuwa si  cyklicznie w poziomie. Nale y ustawi  praw  i lew  granic  oraz pr dko  
skanowania. Mo na ustawi  5 cie ek skanowania. 
 
1.2.7 Auto cie ka 
Zapisuje operacje kamery takie jak PTZ do powtórzenia. Fokus i Iris s  w trybie Auto w czasie 
Auto cie ki. Dla ka dej cie ki, czas powinien wynosi  mniej ni  60 sekund. Mo na ustawi  5 
cie ek. 

 
1.2.8 Auto Trasa 
Nale y doda  punkty do trasy okre lonym porz dku, a nast pnie okre li  czas dla ka dego 
punktu. Kamera b dzie si  przemieszcza  cyklicznie pomi dzy tymi punktami. Mo na ustawi  8 
tras.  
 
1.2.9 Strefy Prywatno ci 
Maska prywatno ci jest zdefiniowan  przez u ytkownika, czworok tnym obszarem, który ma 
zosta  ukryty. Obszar prywatno ci przesuwa si  w trakcie przesuwania oraz pochylania kamery, 
a tak e jego rozmiar jest skalowany razem ze zmian  zoom. Mo na ustawi  8 obszarów 
prywatno ci (w zale no ci od typu kamery). 
 
1.2.10 Funkcje Alarmowe 
Opisywana seria kamer obrotowych obs uguje trzy typy operacji aktywowanych alarmem. 
Posiada 7 wej  alarmowych (NO/NC). Alarm mo e zosta  indywidualnie zaprogramowany aby 
zainicjowa  preset, skanowanie lub tras . Kamera powróci do poprzednio zaprogramowanego 
stanu po potwierdzeniu wyst pienia alarmu lub do pozycji sprzed wyst pienia alarmu. 
 
1.2.11 Auto Obrót  
Dopóki u ytkownik trzyma joystick klawiatury w pozycji “W dó ”, kamera obraca si  w dó  o 180 
stopni, a nast pnie zmienia pozycj  aby zapewni  niezak ócony widok na wszystko pod kamer .  
 
1.2.12 Auto-diagnostyka  
W czasie uruchamiania kamery odbywa si  procedura Auto-diagnostyki: 

 Sprawdzenie nap du PTZ 
 Diagnostyka funkcji kamery 
 Wy wietlenie danych kamery oraz informacji diagnostycznych jak adres, protokó , 

pr dko  transmisji, typ. 
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1.2.13 Tryb Dzie /Noc (Tryby B/W i Kolor) 
System obs uguje automatyczne/r czne prze czanie w tryb nocny w warunkach s abego 

wietlenia. Mo na zdefiniowa  czas prze czenia. 
 W trybie auto oraz wiat oczu ym, kamera mo e automatycznie prze czy  poziom 

CCD w zale no ci od o wietlenia. W trybie r cznym, mo na zmieni  tryb wy wietlania 
na czarno bia y za pomoc  menu lub przycisku wewn trz kamery. Wszystkie tryby 

 mia y automatyczn  aktywacj  operacji przy w czonym IR z wyj tkiem trybu 
auto.  

 Ta funkcja dzia a razem z funkcj  o wietlenia nocnego IR.  
 

1.2.14 Auto Fokus 
Funkcja Auto Fokus odpowiada za utrzymanie ostro ci obrazu podczas przybli ania, oddalania i 
poruszania kamer  aby zapewni  ostry obraz. Mo na u  przycisków FAR (Daleko) lub NEAR 
(Blisko) aby r cznie dostosowa  ostro . 
 
1.2.15 Kompensacja O wietlenia Tylnego  
Funkcja balansuje jasne i ciemne elementy obrazu aby wy wietli  jasny i przejrzysty obraz. 
 
1.2.16 PTZ 
Realizuje funkcje przybli ania o oddalania podczas przesuwania i pochylania kamery. 
Funkcje Fokus i Iris pozostaj  w trybie Auto aby zapewni  jasny i ostry obraz. 
 
1.2.17  Inteligentne Pozycjonowanie 3D 
Podczas pracy z DVR, wystarczy klikn  we fragment wy wietlanego obrazu, a zostanie on 
wy wietlony i automatycznie przybli ony w centralnym oknie. Pozwala to na precyzyjne 
ledzenie obiektu. 

 
1.2.18 Status Bezczynno ci 
W czasie kiedy nie ma aktywnych polece  dla kamery, mo na ustawi  w menu wywo anie 
okre lonej czynno ci po okre lonym czasie. Po tym czasie bezczynno ci kamera mo e przej  
do funkcji okre lonego presetu, skanowania cie ki albo trasy.  
 
1.2.19 Obracanie Obrazu 
Obracanie obrazu mo na w czy  w menu. 
Funkcja obracania obrazu pozwala na ogl danie obrazu z kamery w sposób ci y.  
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1.3 Specyfikacja 
1.3.1 Specyfikacja Techniczna  
 

 
 

Zasilanie AC 24V/3A ±20% (Zawiera uk ad kontroli temperatury) 
Pobór pr du  11W 
Dekoder Wbudowany 
Nap d Silnik krokowy 
Presety  255( protokó  PELCO) 
Auto Trasy 8 
Auto cie ki 5 
Auto Skanowanie 5 
Maski Prywatno ci Do 8 stref  
We/Wy Alarmowe 7/2 
Informacje Czas, adres, nazwa, lokalizacja, temperatura itp. 
Obiektyw Dostosowuje pr dko  do warto ci zoom 
Auto Rotacja Pochylenie 92º automatyczny obrót o 180 º 
Auto Przesuwanie 0 º -360º ci e  
Pr dko  Przesuwania 

cznego 
0.1º—200º/S 

Max. Pr dko  Presetu 60 º 300º/s. 16 poziomów wybieranych z menu.  
Pochylenie R czne 0.1º—120º/s 

czne Pochylenie 
Sekcji Skanowania 

0º—180º 

Port Steruj cy Szyna RS485 
Pr dko  Transmisji 1200/2400/4800/9600 (Opcja) 
Dok adno  
Skanowania PTZ 

0.06 ± 0.015º 

Format Sygna u PAL/NTSC (Tryb kamery) 
Wspó czynnik S/N > 50dB 
Rozdzielczo  768(H)*494(V) PAL    795(H)*596(V) NTSC 
Rozdzielczo  
Pozioma  

480 Linii/540Linii 

Wiatrak  Praca ci a. 
Wilgotno   90% 
Temperatura  -40 - 60 Wewn.  
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1.3.2 Specyfikacja Funkcjonalna  
 

 

Wbudowany 
Dekoder  

Wszystkie dane s  przechowywane w pami ci kamery. Brak utraty 
danych w przypadku zaniku zasilania.  

 Zintegrowana konstrukcja, du a stabilno .  
 Kamera szybkoobrotowa obs uguje do 255 presetów, 8 tras. Ka da 

trasa do 32 presetów. 
 5 auto skanów. 
 5 auto cie ek. Ka da cie ka obs uguje do 400 polece  a odst p 

powinien by  poni ej 60s. 
 Wbudowany wska nik kierunku. 
 Sterowanie RS485.  
 Obs uga do 8 obszarów prywatno ci(Zale y od typu kamery) 
 7 wej  i 2 wyj cia alarmowe. 
 Wbudowana obs uga ró nych protoko ów i pr dko ci transmisji. 

Wbudowany 
PTZ 

 Silnik krokowy, stabilna praca, szybki czas reakcji, precyzyjne 
pozycjonowanie.  

 Zintegrowana konstrukcja.  

 ynna motoryka kamery. Obs uguje 360 stopni ci ego obrotu, 
brak martwej strefy. 

 Pr dko  obrotowa 0.1°/s przy sta ych parametrach obrazu.  

 180 stopni pochylenia.  
Wbudowany 
obiektyw 
zoom, wysoka 
czu , 
zintegrowana 
kamera 
cyfrowa 
wysokiej 
rozdzielczo ci. 

 Auto fokus 
 Automatyczne sterowanie przys on  
 Automatyczna kontrola jasno ci 
 Automatyczny balans bieli 
 Automatyczne prze czenie dzie /noc (Auto prze czanie B/W i 

kolor) 

OSD 

 Wy wietlanie nazw presetów 
 Wy wietlanie danych o konfiguracji startowej  
 Zmiana parametrów kamery 
 Ustawienia presetów 
 Ustawienia auto skanowania 
 Ustawienia 7 wej  i 2 wyj  alarmowych. 
 Ustawienia auto cie ek 
 Ustawienia automatycznego prze czania Dzie /Noc (Auto 

prze czania B/W i kolor) 
 Ustawienia obszarów prywatno ci 
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2 Protokó , Pr dko  Transmisji, Konfiguracja Adresu 
Przed rozpocz ciem pracy, nale y ustawi  protokó , pr dko  transmisji i adres. W 
przeciwnym razie nie b dzie mo liwo ci sterowania! 

2.1 Konfiguracja Protoko u i Pr dko ci Transmisji 
Przed rozpocz ciem sterowania kamer  obrotow  nale y ustawi : 

 Protokó  
 Pr dko  Transmisji 
 Adres 

Uwaga: Nale y zrestartowa  kamer  aby uaktywni  wszystkie zmiany! 
Nale y otworzy  doln  pokryw  kamery, interfejs jest przedstawiony poni ej na Rysunek 2-1. 
Znajduj  si  tam dwa zestawy prze czników SW1 i SW2. S  one do konfiguracji parametrów 
kamery takich jak protokó , pr dko ci, adres itp. Ustawienie prze cznika w pozycji 1 oznacza W . 
W SW1 i SW2, 1 oznacza najni szy bit a 8 najwy szy.  
Nale y zwróci  uwag , e kamery szybkoobrotowe automatycznie rozpoznaj  protoko y 
DH-SD, PELCO-D, PELCO-P. Na ogó  nie jest konieczna konfiguracja protoko u. 
 

 

Rysunek 2-1 

Szczegó owe informacje znajduj  si  w dokumentacji dot. protoko ów.  
 

Protokó  Pr dko  
Transmisji 

Parzysto  

1 2 3 4 5 6 7 8 
 

1 2 3 4 Protokó  Komunikacji  

Wy . Wy . Wy . Wy . DH-SD Kompatybilny z Chi skim 
Protoko em Przemys owym  

. Wy . Wy . Wy . PELCO-D 

Wy . . Wy . Wy . PELCO-P 

X X X X Zarezerwowany 

 
Szczegó owe informacje znajduj  si  w dokumentacji dot. pr dko ci transmisji. 
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5 6 Pr dko  Transmisji 

Wy . Wy . 9600bps 

. Wy . 4800bps 

Wy . . 2400bps 

. . 1200bps 

Szczegó owe informacje znajduj  si  w dokumentacji dot. parzysto ci. 
 

7 8 Parzysto   

Wy . Wy . NONE 

. Wy . EVEN 

Wy . . ODD  

. . NONE 

2.2 Ustawianie adresu za pomoc  prze czników  
SW2 s y do ustawienia adresu. Jest on widoczny na Rysunek 2-2. 

 

Rysunek 2-2 

Tryb kodowania jest reprezentowany za pomoc  system binarnego na bitach od 1 do 8. 
Najwy szym adresem jest 255. Poni ej znajduj  si  bardziej szczegó owe informacje.  

Adres 1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Wy . Wy . Wy . Wy . Wy . Wy . Wy . Wy . 
1 . Wy . Wy . Wy . Wy . Wy . Wy . Wy . 
2 Wy . W . Wy . Wy . Wy . Wy . Wy . Wy . 
3 . . Wy . Wy . Wy . Wy . Wy . Wy . 
4 Wy . Wy . . Wy . Wy . Wy . Wy . Wy . 
5 . Wy . W . Wy . Wy . Wy . Wy . Wy . 
6 Wy . W . . Wy . Wy . Wy . Wy . Wy . 
7 . . . Wy . Wy . Wy . Wy . Wy . 
8 Wy . Wy . Wy . . Wy . Wy . Wy . Wy . 

…… ………………………………………………………………… 
254 Wy . W . . . . . . . 
255 . . . . . . . . 
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3 Po czenie kablowe  

3.1  Wielofunkcyjny kabel po czeniowy 

Wielofunkcyjny kabel po czeniowy obs uguje port po czeniowy audio/video, port RS485 oraz 

cza wej /wyj  alarmowych. Na kablu wielofunkcyjnym znajduje si  etykieta informuj ca do 

jakiego typu po cze  jest on przeznaczony.  
Nazwa Funkcja  
485 A 485-A. Sterowanie wbudowanym PTZ. 

B 485-B. Sterowanie wbudowanym PTZ. 

GND Uziemienie. 

AUDIO OUT Zarezerwowany port wyj cia audio. 

GND Zarezerwowany port uziemienia audio. 

IN Zarezerwowany port wej cia audio. 

VIDEO GND Port uziemienia. 

OUT Port wyj cia video.  

Nazwa Funkcja 
AC24V Port zasilania 24V. Pod czy  kabel zasilaj cy. 

EARTH Port uziemienia. 

AC24V Port zasilania 24V. Pod czy  kabel zasilaj cy. 

                     

3.2 Po czenie Alarmowe 

1) Na kablu wielofunkcyjnym znajduje si  etykieta informuj ca jakiego typu po czenia alarmowe 

on obs uguje.  
2) W poni szej tabeli znajduj  si  informacje na temat wej /wyj  alarmowych. 

Nazwa Funkcja 
Wyj cie 1-2 

 Dwa kana y wyj  alarmowych. W przypadku wyst pienia alarmu 
na odpowiednim kanale, system mo e aktywowa  przeka nik.  

 Domy le ustawienie wyj cia alarmowego jest NO. Mo na to 
ustawi  za pomoc  przeka nika obok modu u zasilania. 

 NO Wyj cie rozwarte. 

 NC Wyj cie zwarte. 
GND Uziemienie wej cia alarmowego.  

Wej cia 1-7 
 Siedem kana ów wej  alarmowych. S  do odbierania 

sygna ów alarmowych z zewn trznych róde . W menu kamery 
mo na aktywowa  konkretny preset lub cie . 

 Kiedy tryb aktywacji jest ustawiony na NO (wej cie rozwarte), 
kamera zg asza niski poziom napi cia. Wysoki poziom napi cia 
nie aktywuje alarmu.  
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 Kiedy tryb aktywacji jest ustawiony na NC (wej cie zwarte), 
kamera zg asza wysoki poziom napi cia. Niski poziom napi cia 
nie aktywuje alarmu.  

Uwagi: 
 Informacj  wej cia alarmowego jest zwarcie do masy. 
 S  dwa tryby wej  alarmowych: rozwarty i zwarty. 

 
3.2.1 Instalacja Systemu 
Sposób po czenia systemu jest pokazany na Rysunek 3-1. 

 

Rysunek 3-1 

 
3.2.1.1 Schematy po cze  
Na Rysunek 3-2 oraz Rysunek 3-3 s  przedstawione schematy po cze . 

 

Rysunek 3-2 
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Rysunek 3-3 

Uwagi: 
Nale y u ywa  skr tki ekranowanej. Warstw  ekranu nale y na sta e po czy  do uziemienia; w 
przeciwnym razie mo e to mie  negatywny wp yw na transmisj  danych lub obrazu. 

 
3.2.1.2 Konfiguracja Gwiazdy 
Na Rysunek 3-4 znajduje si  schemat po cze  w konfiguracji gwiazdy. 

 

Rysunek 3-4 

3.2.2 Po czenia alarmowe 
Na Rysunek 3-5 znajduje si  schemat po cze  alarmowych. 

 

Rysunek 3-5 
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3.2.3 Pod czenie klawiatury 
Kamery z tej serii obs uguj  sterowanie z klawiatury. Za pomoc  klawiatury mo na sterowa  

zarówno kamer  jak i PTZ. Funkcje wy wietlania i sterowania funkcjonuj  jednocze nie. Za 

pomoc  jednej klawitury mozna sterowa  do 255 kamer obrotowych. Schemat po czenia jest 

widoczny na Rysunek 3-6. 

 

Rysunek 3-6 

Kamera obrotowa u ywa otwartego protoko u obs uguj cego wiele popularnych systemów 

dost pnych na rynku. Je eli jaki  system nie jest zgodny z protoko em kamery, mo na si  

skontaktowa  z producentem. Najprostsza sposób polega na pod czeniu kamer do istniej cego 

system i do czenie do niego klawiatur do strowania kamerami. Jest to przedstawione na  

Rysunek 3-7. 

 

Rysunek 3-7 



 19

4 Menu 

4.1 Indeks Funkcji OSD 
Note: 
ERR oznacza e bie ca pozycja jest b dna.  

… oznacza podmenu.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Powy szy diagram przedstawia ogóln  struktur  menu kamery obrotowej. 

USTAWIENIA 
EKRANU (OSD) 

INFORMACJE 
SYSTEMOWE 

USTAWIENIA 
KAMERY 
  

USTAWIENIA 
FUNKCJI 
  

USTAWIENIA 
ALARMOWE 

WYJ CIE 
  

USTAW. BAL. BIELI   
USTAW. EKSPOZYCJI 
USTAW. DZIE /NOC 
TRYB MIGAWKI            : AUTO  
LIMIT MIGAWKI             : 30CM  
PR DK. ZOOM              : 08  
ZOOM CYFROWY         : OFF  
PRZYS ONA                  : 06  
NAST PNE MENU 
POWRÓT 
WYJ CIE 

PRESET 
AUTO PAN  
AUTO SKAN 
AUTO TRASA 
AUTO CIE KA 
RUCH W OCZEKIWANIU 
CZAS ZADANIA 
AUTO START 
STREFY PRYWATNO CI 
NAST PNE MENU 
POWRÓT 
WYJ CIE 

NR WEJ CIA        : 01  
REAKCJA              : NONE 
RODZAJ                : N/O  
PRESET               : 001  
AUTO SKAN:        : 001  
TRASA                  : 001  
WYJ.PRZEK.    : OFF OFF/1 5S/2 5S/1&2 5S  
OPÓ NIENIE WYJ.      : 3S  
ZAPISZ 
POWRÓT 
WYJ CIE 

INFORMACJE PODSTAWOWE… 
INFORMACJE ADRESOWE… 
USTAWIENIA CZASU…       
USTAWIENIA KIER. PÓ NOCNEGO 

ZYK           POLSKI 
AUTOSTOP PTZ: 15S 
USTAWIENIA FABRYCZNE 
RESTART 
POWRÓT 
WYJ CIE 

NAZWA PRESETU   : ON (ON/OFF) 
AZYMUT                   : ON (ON/OFF) 
DATA I CZAS            : OFF (ON/OFF) 
POZYCJA                 : OFF (ON/OFF) 
ZOOM                       : OFF (ON/OFF) 
TEMP. WEWN.         : OFF ( /F/OFF) 
TEMP. ZEWN.          : OFF( /F/OFF) 
CZAS OPÓ N.         : 1M 
POWRÓT 
WYJ CIE 
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ADRES                 001-H 
SZYBK.TRANS.    9600 
PARZYSTO       NONE 
PROTOKÓ     PELCO-P 
MODEL                SD66XX 
TEMP                    032  
WERSJA.BIOS     V1.00 
POWRÓT 
WYJ CIE 
 

INFORMACJE SYSTEMOWE 
USTAWIENIA EKRANU 
USTAWIENIA KAMERY 
USTAWIENIE FUNKCJI 
USTAWIENIA ALARMOWE 
WYJ CIE 

Uwagi: 
 ERR oznacza e bie ce ustawienia s  nieprawid owe. 
 Nale y sprawdzi  wszystkie kable po czeniowe. 

4.2 Informacje Auto-diagnostyki Systemu 
 
 
 
 
 
 
 
 
Po instalacji, nale y pod czy  kamer  do pr du. System przejdzie proces Auto-diagnostyki, a 
nast pnie poka e si  powy sze okno z informacjami systemowymi. 
Je li podczas procesu Auto-diagnostyki wyst pi b d, system wy wietli kod b du. 
Powy sze okno zniknie po otrzymaniu pierwszego polecenia przez kamer  (lub po 4 minutach.) 

 Adres: Informacje o adresie kamery. Na przyk ad: 001-H, 1 oznacza adres, -H oznacza 
adres twardy. –S oznacza adres mi kki.  

 Szybk. Trans.: Szybko  Transmisji podczas przesy ania danych. 
 Parzysto : Format bitowy przesy anych danych. 
 Protokó : Aktualny protokó  transmisji. 
 Model: Typ kamery. 
 Temperatura: Temperatura wewn. kamery.  
 Wersja Bios: Wersja oprogramowania kamery. 

4.3 Menu G ówne 
Menu kamery obrotowej mo na wywo  z poziomu klawiatury, krosownicy matrix oraz interfejsu 
kamery. 

 
 
 
 
 

 
 INFORMACJE SYSTEMOWE Informacje Auto-diagnostyki, informacje o adresie, 

ustawienia czasu, ustawienia kierunku pó nocnego, j zyk, ustawienia fabryczne, ponowne 
uruchomienie itp.. 

 WY WIETLANE INFORMACJE : Wy wietla nazw  presetu, azymut, czas, kierunek, 
temperatur  wewn. i zewn. 

 PARAMETRY KAMERY Wy wietla ustawienia balansu bieli, ekspozycji, trybu dzie /noc, 

migawki.  

 USTAWIENIA FUNKCJI  Ustawienia funkcji presetu, obrotu, skanu, auto tras, cie ek, ruchu 

w oczekiwaniu, czasu zada  oraz stref prywatno ci.  
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INFORMACJE PODSTAWOWE 
INFORMACJE ADRESOWE 
USTAW. CZASU 
USTAW. KIER. PÓ NOCNEGO  

ZYK               :  POLSKI  
AUTOSTOP PTZ 
USTAWIENIA FABRYCZNE 
RESTART 
POWRÓT 
WYJ CIE 
 
 

 USTAWIENIA ALARMOWE Ustawienia ilo ci alarmów, akcji, przeka ników, presetów, 

skanów, tras, opó nie , zapisu itp.. 

 WYJ CIE  Wylogowanie z systemu. 

 

4.4 Operacje Menu 
W Menu G ównym Kamery, pozycje w menu konfiguruje si  za pomoc  przycisków prawo/lewo 
na klawiaturze lub w menu terminala. Przed zmian  ustawie , nale y wybra  w menu pozycj  
któr  chcemy zmieni . 

 W Menu G ównym, nale y klikn  przycisk “Potwierd ” aby przej  do pod-menu lub 
klawiszy prawo/lewo aby dokona  konfiguracji. 

 U  klawiszy góra/dó  aby odznaczy  oraz klikn  przycisk „Potwierd ” aby powróci  do 
poprzedniego menu. 

 Za pomoc  klawiszy góra/dó  nale y wybra  opcj  “Wyj cie” a nast pnie klikn  „Potwierd ” 
aby wylogowa  si  z menu. 

 Wszystkie ustawienia zostan  zapisane nawet w przypadku awarii zasilania. 
4.4.1 Informacje Systemowe  
 
 
 
 
 
 
 

 
 INFORMACJE PODSTAWOWE: Przesun  kursor na INFORMACJE PODSTAWOWE a 

nast pnie klikn  przycisk Potwierdzenia aby przej  do pod-menu. 
 INFORMACJE ADRESOWE: Przesun  kursor na INFORMACJE ADRESOWE a nast pnie 

klikn  przycisk Potwierdzenia aby przej  do pod-menu. 
 USTAWIENIA CZASU: Przesun  kursor na USTAWIENIA CZASU a nast pnie klikn  

przycisk Potwierdzenia aby przej  do pod-menu. 
 USTAWIENIA KIER. PÓ NOCNEGO: Nale y ustawi  kierunek odniesienia aby móc okre li  

t pomi dzy nim a bie  pozycj . Nale y przesun  kursor na t  opcj  a nast pnie klika  
przycisk Potwierdzenia a  do wy wietlenie O.K. Kierunek odniesienia zosta  ustawiony.  

 J ZYK: J zyk menu kamery. Dost pnych jest kilka j zyków do wyboru.  Za pomoc  
klawiszy prawo/lewo na klawiaturze lub terminal kamery nale y wybra dany j zyk.    

 AUTOSTOP PTZ: Sekwencja PTZ zostanie zatrzymana po okre lonym czasie. Dost pne 
opcje: Wy .\5S\10S\15S\20S\25S\30S itp. Za pomoc  klawiszy prawo/lewo na klawiaturze 
lub w terminalu kamery nale y wybra dan  opcj .    

 USTAWIENIA FABRYCZNE: Przywracanie ustawie  fabrycznych. Przy pomocy kursora 
nale y wybra dan  opcj  a nast pnie klika  na przycisk Potwierdzenia do momentu 
wy wietlenia O.K. Kamera zostanie zrestartowana aby przywróci  ustawienia fabryczne. 

 RESTART: Ponowne uruchomienie kamery. 
 POWRÓT: Powrót do poprzedniego menu. 
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ADRES             001-H 
SZYBK. TRANS.  9600 
PARZYSTO      BRAK 
PROTOKÓ       PELCO-D 
MODEL             SD6663-HN 
TEMP                     032  
WERSJA BIOS     v1.04.3 
POWRÓT 
WYJ CIE 

 WYJ CIE: Wylogowanie z systemu. 
4.4.1.1  Informacje Podstawowe  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Najecha  kursorem na INFORMACJE PODSTAWOWE a nast pnie klikn  przycisk 
Potwierdzenia, zostanie wy wietlone powy sze okno z podstawowymi informacjami kamery.  
 
4.4.1.2  Informacje adresowe 

 
 
 

 
Przesun  kursor na INFORMACJE ADRESOWE a nast pnie klikn  przycisk Potwierdzenia. 

 TYP ADRESU: S  dwie opcje: mi kki i twardy. Za pomoc  klawiszy prawo/lewo na 
klawiaturze lub w terminalu kamery nale y wybra dan  opcj .    

 ADR-TWARDY:  Jest to adres ustawiany za pomoc  prze czników. Nie mo na go zmieni  
za pomoc  oprogramowania.  

 ADR-MI KKI: Mo na go ustawi  programowo. Z poziomu menu mo na zmieni  ten adres. 
Zakres warto ci od 1 do 255. 

 POWRÓT: Powrót do poprzedniego menu. 
 WYJ CIE:  Wylogowanie z menu. 

4.4.1.3 Ustawienia Czasu 
 
 
 
 
 
 
 

 Przesun  kursor na USTAWIENIA CZASU a nast pnie klikn  przycisk Potwierdzenia, aby 
przej  do pod-menu. Za pomoc  klawiszy prawo/lewo na klawiaturze lub w terminalu 
kamery nale y wybra dan  opcj  Po zako czeniu konfiguracji nale y klikn  przycisk 
Potwierdzenia aby zapisa  bie  konfiguracj . Zapisanie konfiguracji zostanie 
potwierdzone poprzez wy wietlenie komunikatu OK. 

 
4.4.2 Ustawienia ekranu (OSD) 
 
 
 
 
 
 

TYP ADRESU       : HARD     
ADR-TWARDY      : 001 
ADR-MI KKI            : 001 
POWRÓT 
WYJ CIE 
 

ROK          : 2009 
MIESI C    : 001 
DATA        : 017 
DZIE        : SUNDAY 
GODZ.       : 013 
MIN         : 052 
ZAPISZ 
POWRÓT 
WYJ CIE 

NAZWA PRESETU    ON 
AZYMUT                    ON 
DATA I CZAS             OFF 
POZYCJA                  OFF 
ZOOM                        OFF 
TEMP WEWN.            
TEMP I WILG.            OFF 
CZAS OCZEK.           1 Min 
NAZWA                      OFF 
POWRÓT 
WYJ CIE 
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Przesun  kursor na USTAWIENIA EKRANU a nast pnie klikn  przycisk Potwierdzenia, aby 
przej  do pod-menu. Za pomoc  klawiszy prawo/lewo na klawiaturze lub w terminalu kamery 
nale y wybra dan  opcj . Po zako czeniu konfiguracji nale y klikn  przycisk Potwierdzenia 
aby zapisa  bie  konfiguracj .  

 NAZWA PRESETU: Wy wietlenie nazwy presetu. Za pomoc  klawiszy prawo/lewo na 
klawiaturze lub w terminalu kamery nale y wybra dan  opcj . Konfiguracja presetów jest 
dost pna w Ustawieniach Funkcji ->Preset.  

 AZYMUT: Wy wietlenie aktualnych wspó rz dnych kamery. Za pomoc  klawiszy prawo/lewo 
na klawiaturze lub w terminalu kamery nale y wybra dan  opcj . 

 DATA I CZAS: Wy wietlenie daty i czasu systemowego kamery. Za pomoc  klawiszy 
prawo/lewo na klawiaturze lub w terminalu kamery nale y wybra dan  opcj .    

 POZYCJA: Wy wietlenie k ta odchylenia pomi dzy kierunkiem odniesienia a obecnym 
po eniem. Za pomoc  klawiszy prawo/lewo na klawiaturze lub w terminalu kamery nale y 
wybra dan  opcj .    

 ZOOM: Wy wietlenie pr dko ci zoom kamery. Za pomoc  klawiszy prawo/lewo na 
klawiaturze lub w terminalu kamery nale y wybra dan  opcj .    

 TEMPERATURA WEWN.: Wy wietlenie temperatury wewn trz kamery. Dost pne s  trzy 

opcje: /F/Off. Za pomoc  klawiszy prawo/lewo na klawiaturze lub w terminalu kamery 

nale y wybra dan  opcj .    
 TEMP I WILGOTNO : Wy wietlenie temperatury zewn trznej oraz wilgotno ci na 

zewn trz kamery. Dost pne s  trzy opcje: /F/Off. Za pomoc  klawiszy prawo/lewo na 

klawiaturze lub w terminalu kamery nale y wybra dan  opcj . 
 CZAS OCZEKIWANIA: Dost pne opcje Wy ./1/2/3/4/5min. System automatycznie zamknie 

menu je li przez okre lony czas nie zarejestruje adnej operacji z poziomu menu. 
Zamkni cie oznacza wyj cie do Menu G ównego. 

 POWRÓT: Powrót do poprzedniego menu. 
 WYJ CIE: Wylogowanie z menu. 

 
4.4.3 USTAWIENIA KAMERY 
 
 
 
 
 
 
 
 
Przesun  kursor na USTAWIENIA KAMERY a nast pnie klikn  przycisk Potwierdzenia, aby 
przej  do pod-menu.  

 USTAW. BALANSU BIELI: Przesun  kursor na wybran  opcj  a nast pnie klikn  przycisk 
Potwierdzenia, aby przej  do pod-menu. 

 USTAW. EKSPOZYCJI: Przesun  kursor na wybran  opcj  a nast pnie klikn  przycisk 
Potwierdzenia, aby przej  do pod-menu. 

USTAW. BAL. BIELI 
USTAW. EKSPOZYCJI 
USTAW. DZIE /NOC           
TRYB MIGAWKI           AUTO 
LIMIT MIGAWKI           30CM 
PR DK. ZOOM            08 
ZOOM CYFROWY       OFF 
PRZYS ONA               09 
NAST PNE MENU 
POWRÓT 
WYJ CIE 
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 USTAW DZIE /NOC: Ustawienia trybu dzie /noc. Przesun  kursor na wybran  opcj  a 
nast pnie klikn  przycisk Potwierdzenia, aby przej  do pod-menu. Dost pne s  trzy opcje: 
auto/r cznie/off. Za pomoc  klawiszy prawo/lewo na klawiaturze lub w terminalu kamery 
nale y wybra dan  opcj .     

 TRYB MIGAWKI: Dost pne s  dwie opcje: R czny/Auto. Za pomoc  klawiszy prawo/lewo 
na klawiaturze lub w terminalu kamery nale y wybra dan  opcj .     

 PR DK. ZOOM; Zakres warto ci pr dko ci zoom od 1 do 8. Im wi ksza warto , tym 
wi ksza pr dko . Za pomoc  klawiszy prawo/lewo na klawiaturze lub w terminalu kamery 
nale y wybra dan  opcj .     

 ZOOM CYFROWY: Dost pne s  dwie opcje: on/off. Za pomoc  klawiszy prawo/lewo na 
klawiaturze lub w terminalu kamery nale y wybra dan  opcj .     

 PRZYS ONA: S y do regulacji obiektywu w celu otrzymania czystego obrazu. Zakres 
warto ci od 1 do 16. Za pomoc  klawiszy prawo/lewo na klawiaturze lub w terminalu kamery 
nale y wybra dan  opcj .     

 NAST PNE MENU: Zawiera nast puj ce opcje: obracanie obrazu, zatrzymanie obrazu, 
przywracanie ustawie  fabrycznych, restartowanie kamery. Za pomoc  klawiszy prawo/lewo 
na klawiaturze lub w terminalu kamery nale y wybra dan  opcj .     

 POWRÓT: Powrót do poprzedniego menu.  
 WYJ CIE: Wylogowanie z menu.  

4.4.3.1 Ustawienia Balansu Bieli  
 
 
 
 
 
Przesun  kursor na TRYB BALANSU BIELI a nast pnie klikn  przycisk Potwierdzenia aby 
przej  do pod-menu.  

 TRYB BAL. BIELI: Wybór trybu ustawie  balansu bieli. Dost pne s  dwa tryby: auto/r czny. 
Za pomoc  klawiszy prawo/lewo na klawiaturze lub w terminalu kamery nale y wybra  

dan  opcj .     
 REG. CZERW: Przed dokonaniem regulacji koloru czerwonego, nale y zwróci  uwag e 

tryb nie powinien by  na auto. Zakres warto ci od 000 do 254.  Za pomoc  klawiszy 
prawo/lewo na klawiaturze lub w terminalu kamery nale y wybra dan  opcj .     

 REG. NIEB: Przed dokonaniem regulacji koloru niebieskiego, nale y zwróci  uwag e tryb 
nie powinien by  na auto. Zakres warto ci od 000 do 254.  Za pomoc  klawiszy prawo/lewo 
na klawiaturze lub w terminalu kamery nale y wybra dan  opcj .     

 POWRÓT: Powrót do poprzedniego menu.  
 WYJ CIE: Wylogowanie z menu. 

 
4.4.3.2 Ustawienia Ekspozycji 
 
 
 
 
 
 

TRYB WB          AUTO 
REG. CZERW    001 
REG. NIEB         001 
POWRÓT 
WYJ CIE 

TRYB AE                     : AUTO  
WZMOCNIENIE           : 02 
PRZYS ONA               : 1/50 
USTAW. IRIS               : 11 
EKSPOZYCJA             : 08 
SZYBKO  AE            : 01 
WOLNA PRZYS .        :ON 
BLC                              : OFF 
WDR                             : OFF 
POWRÓT 
WYJ CIE 
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DZIE /NOC                            AUTO 
DZIEN                                     07H 00M 
NOC                                        19H 00M 
ZAPISZ  
POWRÓT 
WYJ CIE 

 
 

 TRYB AE: Ustawienia trybu ekspozycji. Dost pne tryby: auto/manual/AV (priorytet iris)/TV 
(priorytet przys ony). Za pomoc  klawiszy prawo/lewo na klawiaturze lub w terminalu kamery 
nale y wybra dan  opcj .    

o Auto: Tryb w ciwy przy konfiguracji kompensacji ekspozycji, BLC, wolnej 
przys ony, WDR.  

o R czny: Tryb w ciwy przy konfiguracji wzmocnienia, przys ony, ustawie  iris, 
WDR.  

o AV: Tryb w ciwy przy konfiguracji ustawie  ekspozycji, ustawie  iris, WDR.  
o TV: Tryb w ciwy przy konfiguracji ustawie  przys ony, kompensacji ekspozycji, 

WDR.  
 WZMOCNIENIE: Zakres warto ci od 1 do 16. Warto  domy lna to 2. Za pomoc  klawiszy 

prawo/lewo na klawiaturze lub w terminalu kamery nale y wybra dan  opcj .         
 PRZYS ONA: Ustawienia pr dko ci przys ony. Zakres warto ci od 1/3 do 1/10000. Warto  

domy lna to 1/50. Za pomoc  klawiszy prawo/lewo na klawiaturze lub w terminalu kamery 
nale y wybra dan  opcj .  

 USTAW. IRIS: Zakres warto ci od 1 do 18. Domy lna warto  to 11. Za pomoc  klawiszy 
prawo/lewo na klawiaturze lub w terminalu kamery nale y wybra dan  opcj .         

 EXPOZYCJA:   Zakres warto ci od 1 do 15. Domy lna warto  to 8. Za pomoc  klawiszy 
prawo/lewo na klawiaturze lub w terminalu kamery nale y wybra dan  opcj .         

 SZYBKO  AE; W warunkach mocnego o wietlenia, mo na obni  warto  szybko ci 
ekspozycji dla wzmocnienia wyrazisto ci obrazu. Zakres warto ci od 1 do 16. Im wi ksza 
warto , tym wi ksza szybko  ekspozycji. Za pomoc  klawiszy prawo/lewo na klawiaturze 
lub w terminalu kamery nale y wybra dan  opcj . Nale y si  upewni e kamera 
obs uguje t  funkcj .   

 WOLNA PRZYS ONA: W warunkach s abszego o wietlenia, mo na obni  warto  czasu 
auto ekspozycji dla wzmocnienia wyrazisto ci obrazu. Nale y zwróci  uwag , e dla 
szybko poruszaj cych si  obiektów, mo e si  pojawi  zjawisko smu enia. Za pomoc  
klawiszy prawo/lewo na klawiaturze lub w terminalu kamery nale y wybra dan  opcj .  

 BLC: Jest to skrót od “Back Light Compensation”. System potrafi kompensowa  mocne 
wietlenie z ty u obiekty aby wydoby  s abo o wietlone szczegó y. Za pomoc  klawiszy 

prawo/lewo na klawiaturze lub w terminalu kamery nale y wybra dan  opcj .                       
 WDR: Jest to skrót od „Wide Dynamic Range”. Nale y si  upewni e kamera obs uguje t  

funkcj . Funcka ta reguluje jasno  obrazu kiedy jest zbyt du y contrast pomi dzy 
najja niejszymi i najciemniejszymi elementami obrazu. Za pomoc  klawiszy prawo/lewo na 
klawiaturze lub w terminalu kamery nale y wybra dan  opcj .      

 POWRÓT: Powrót do poprzedniego menu.  
 WYJ CIE: Wylogowanie z menu. 

 
4.4.3.3 Ustawienia Dzie /Noc  
Przesun  kursor na USTAWIENIA DZIE /NOC a nast pnie klikn  przycisk potwierdzenia, aby 
przej  do pod-menu.  
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PRESET  
PAN 
AUTO SKAN 
AUTO TRASA 
AUTO CIE KA 
RUCH W OCZEKIWANIU 
CZAS ZADANIA 
STREFY PRYWATNO CI 
POWRÓT 
WYJ CIE 

OBR. OBRAZU                    OFF 
FUN. FREEZE                 OFF 
USTAWIENIA FABRYCZNE                          
RESTART                                                  
POWRÓT 
WYJ CIE 

 
 

 DZIE /NOC: Dost pne s  cztery opcje: auto/czas/noc/dzie . Za pomoc  klawiszy 
prawo/lewo na klawiaturze lub w terminalu kamery nale y wybra dan  opcj .    

 DZIE : Konfiguracja jest uruchamiana w trybie Czas. Nale y przesun  kursor na opcj  
DZIE  a nast pnie klikn  przycisk Potwierdzenia aby przej  do ustawie . Warto ci 
parametru zmienia si  przy pomocy klawiszy góra/dó . Po zako czonej konfiguracji, nale y 
klikn  przycisk Potwierdzenia aby wyj  oraz przej  kursorem na przycisk Zapisz aby 
zapisa  ustawienia. 

 NOC: Konfiguracja jest uruchamiana w trybie Czas. Nale y przesun  kursor na opcj  NOC 
a nast pnie klikn  przycisk Potwierdzenia aby przej  do ustawie . Warto ci parametru 
zmienia si  przy pomocy klawiszy góra/dó . Po zako czonej konfiguracji, nale y klikn  
przycisk Potwierdzenia aby wyj  oraz przej  kursorem na przycisk Zapisz aby zapisa  
ustawienia. 

 ZAPISZ: Zapisywanie ustawie  Godzin Dziennych oraz Nocnych. Po zdefiniowaniu godziny 
rozpocz cia dnia (lub nocy), nale y kursorem klikn  przycisk Potwierdzenia aby zapisa  
bie  konfiguracj . W przypadku innych ustawie  nie ma potrzeby potwierdzania zmian 
za pomoc  tego przycisku. 

 BACK: Powrót do poprzedniego menu.  
 EXIT: Wylogowanie z menu. 

 
4.4.3.4 Nast pne Menu 
Przesun  kursor na NAST PNE MENU a nast pnie klikn  przycisk Potwierdzenia, aby przej  
do pod-menu.  
 
 
 
 
 

 OBRACANIE OBRAZU: Funkcja ta umo liwia obrót obrazu kamery o 180 stopni. Dost pne 
 dwie opcje: on/off. Za pomoc  klawiszy prawo/lewo na klawiaturze lub w terminalu 

kamery nale y wybra dan  opcj .     
 FUNKCJA FREEZE: Funkcja umo liwia przej cie z jednego presetu do drugiego, bez 

wy wietlania obrazu w trakcie ruchu PTZ. Dost pne s  dwie opcje: on/off. Za pomoc  
klawiszy prawo/lewo na klawiaturze lub w terminalu kamery nale y wybra dan  opcj .     

 USTAWIENIA FABRYCZNE: Przenie  kursor na wybran  opcj  a nast pnie klikn  
przycisk Potwierdzenia aby przywróci  ustawienia fabryczne. 

 RESTART: Przenie  kursor na wybran  opcj  a nast pnie klikn  przycisk Potwierdzenia 
aby zrestartowa  kamer . 

 BACK: Powrót do poprzedniego menu.  
 EXIT: Wylogowanie z menu. 

 
4.4.4 Ustawienia Funkcji 
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NR PRESETU 001  
NAZWA       PRESET001 
USTAWIENIA  
WYWO ANIE 
POWRÓT 
WYJ CIE 

 
 

 
 
 

Nale y powróci  do Menu G ównego i przesun  kursor na opcj  USTAWIENIA FUNKCJI, a 
nast pnie klikn  przycisk Potwierdzenia. Zostanie wy wietlone powy sze okno interfejsu. 

 PRESET: Nale y najecha  kursorem na opcj  PRESET a nast pnie klikn  przycisk 
Potwierdzenia aby przej  do pod-menu. 

 PAN: Najecha  kursorem na pozycj  PAN a nast pnie klikn  na przycisk Potwierdzenia 
aby przej  do pod-menu. 

 SKAN: Najecha  kursorem na pozycj  SKAN, a nast pnie klikn  na przycisk Potwierdzenia 
aby przej  do pod-menu. 

 AUTO TRASA: Najecha  kursorem na pozycj  AUTO TRASA, a nast pnie klikn  na 
przycisk Potwierdzenia aby przej  do pod-menu. 

 AUTO CIE KA: Najecha  kursorem na pozycj  AUTO CIE KA, a nast pnie klikn  na 
przycisk Potwierdzenia aby przej  do pod-menu. 

 RUCH W OCZEKIWANIU: Najecha  kursorem na pozycj  RUCH W OCZEKIWANIU, a 
nast pnie klikn  na przycisk Potwierdzenia aby przej  do pod-menu. 

 CZAS ZADANIA: Najecha  kursorem na pozycj  CZAS ZADANIA, a nast pnie klikn  na 
przycisk Potwierdzenia aby przej  do pod-menu. 

 STREFY PRYWATNO CI: Najecha  kursorem na pozycj  STREFY PRYWATNO CI, a 
nast pnie klikn  na przycisk Potwierdzenia aby przej  do pod-menu. 

 POWRÓT: Powrót do poprzedniego menu.  
 WYJ CIE: Wylogowanie z menu. 

 
4.4.4.1 Ustawienia Presetów 

 
 
 
 
 

Najecha  kursorem na opcj  PRESET a nast pnie klikn  przycisk Potwierdzenia aby przej  do 
ustawie  interfejsu.  

 NR PRESETU: Przy pomocy przycisków prawo/lewo mo na zmieni  numer presetu. Zakres 
warto ci jest od 1 do 80.  

 NAZWA Nazwa kamery to tekstowa etykieta identyfikuj ca kamer . System automatycznie 

przypisze nazw  do kamery. 
 USTAWIENIA: Nale y najpierw wpisa  numer presetu i ustawi  stref  monitorowania. 

Kursorem nale y najecha  na Ustawienia i klikn  przycisk Potwierdzenia. System wy wietli 
komunikat: PRESET: ***. *** oznaczaj  numer presetu. Zostan  wy wietlone kolumny 
ustawie  oraz OK. Preset zosta  dodany. Nale y zwróci  uwag e trzeba najpierw w czy  
funkcj  nazwy kamery (Menu G ówne->Ustawienia Ekranu->Nazwa Presetu). Aby utworzy  
wi cej presetów nale y powtórzy  powy sz  procedur . Je eli chcemy zmodyfikowa  preset, 
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NR AUTO SKAN  001 
USTAW LEWY ZNACZ. 
USTAW PRAWY ZNACZ. 
PR DKO  SKAN 160 
URUCHOM 
ZATRZYMAJ 
POWRÓT 
WYJ CIE 

nale y wprowadzi  jego numer, a nast pnie powtórzy  powy sze kroki aby go ustawi . 
Mo na równie  modyfikowa  zawarto  presetów. 

 WYWO ANIE: S y do wywo ywania presetów. Nale y najecha  kursorem na pozycj  NR 
PRESETU i wprowadzi  odpowiedni numer presetu. Nast pnie klikn  opcj  WYWO ANIE i 
nacisn  przycisk Potwierdzenia aby przej  do presetu. 

 POWRÓT: Powrót do poprzedniego menu.  
 WYJ CIE: Wylogowanie z menu. 
ytkownicy protoko u PELCO powinni si  zapozna  z nast puj cymi funkcjami: 

 Wywo anie presetu: Aby uruchomi  menu kamery nale y wywo  preset 28 lub 95. 
Wywo anie presetu 29 lub 99 uruchamia skanowanie. Wywo anie presetu 24 lub 81 
uruchamia cie . Wywo anie presetu 25 lub 82 uruchamia tras . Wywo anie presetu 30 
lub 96 zatrzymuje skanowanie lub cie . Wywo anie presetu 31 lub 83 uruchamia rotacj . 
Wywo anie presetu 33 w cza obrót o 180 stopni PTZ. Wywo anie presetu 34 ustawia 
pozycj  0 kamery. 

 Ustawianie presetu: Nale y ustawi  preset 26 lub 92 aby okre li  lewy koniec skanowania. 
Nale y ustawi  preset 27 lub 93 aby okre li  prawy koniec skanowania. Aby rozpocz  
nagrywanie nale y ustawi  preset 22 lub 79. Aby zatrzyma  nagrywanie nale y ustawi  
preset 23 lub 80. 

 
4.4.4.2 Pan 
 
 
 
 
Nale y najecha  kursorem na opcj  PAN a nast pnie klikn  przycisk Potwierdzenia aby przej  
do interfejsu ustawie .  

 SZYBKO  PAN: Ustawienie szybko ci obrotowej. Zakres warto ci od 1 do 255. Za 
pomoc  klawiszy prawo/lewo na klawiaturze lub w terminalu kamery nale y wybra dan  
opcj .     

 URUCHOM: Nale y najecha  kursorem na wybran  opcj  a nast pnie klikn  przycisk 
Potwierdzenia. Kamera rozpocznie ci y obrót o 360 stopni. 

 ZATRZYMAJ: Nale y zaznaczy  kursorem opcj  zatrzymaj a nast pnie klikn  przycisk 
Potwierdzenia. Kamera si  zatrzyma. 

 POWRÓT: Powrót do poprzedniego menu.  
 WYJ CIE: Wylogowanie z menu. 

 
4.4.4.3 Skan 
 

 
 
 
 
 

 
Nale y najecha  kursorem przycisk SKAN a nast pnie klikn  przycisk Potwierdzenia. 

SZYBKO  PAN    160 
URUCHOM 
ZATRZYMAJ 
POWRÓT 
WYJ CIE 
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 NR AUTO SKAN Ustawienie numeru auto skanu. Zakres warto ci od 1 do 5. Za pomoc  

klawiszy prawo/lewo na klawiaturze lub w terminalu kamery nale y wybra dan  opcj .    

 USTAW LEWY ZNACZ. Ustawienie ogranicznika lewego. Nale y klikn  przycisk 

Potwierdzenia aby zapisa  bie ce ustawienia. 

 USTAW PRAWY ZNACZ. Ustawienie ogranicznika prawego. Nale y klikn  przycisk 

Potwierdzenia aby zapisa  bie ce ustawienia. 
 PR DKO  SKAN: Zakres warto ci od 1 do 255. Za pomoc  klawiszy prawo/lewo na 

klawiaturze lub w terminalu kamery nale y wybra dan  opcj . 
 URUCHOM: Nale y najpierw wprowadzi  numer presetu a nast pnie zaznaczy  opcj  

URUCHOM I klikn  na przycisk Potwierdzenia aby aktywowa  funkcj  auto skanowania.  
 ZATRZYMAJ: Zatrzymanie funkcji auto skanowania. 
 POWRÓT: Powrót do poprzedniego menu.  
 WYJ CIE: Wylogowanie z menu. 

 
4.4.4.4  Trasa 

 
 
 
 
 
 

Przy pomocy kursora nale y zaznaczy  opcj  TRASA a nast pnie klikn  przycisk 
Potwierdzenie aby przej  do okna interfejsu.  

 NR TRASY Ustawienie numeru trasy. Zakres warto ci od 1 do 8. Za pomoc  klawiszy 

prawo/lewo na klawiaturze lub w terminalu kamery nale y wybra dan  opcj .   
 USTAW. TRASY: Przesun  kursor na pozycj  Ustaw. Trasy a nast pnie klikn  przycisk 

Potwierdzenia. Zostanie wy wietlone okno interfejsu. Mo na w nim doda  lub usun  preset, 
oraz ustawi  powi zany czas trwania oraz szybko  wywo ania. Jedna trasa mo e zawiera  
Max 32 presety. Zakres warto ci presetu od 0 do 200.  

 
 
 
 
 

 CZAS: Ustawienie czasu trwania presetu. Zakres warto ci od 3s do 255s. Domy lna 
warto  to 5s. Za pomoc  klawiszy prawo/lewo na klawiaturze lub w terminalu kamery 
nale y wybra dan  opcj .    

 SZYBKO : Zakres warto ci od 1 do 16. Domy lna warto  to 13. 
Po najechaniu kursorem na numer trasy, za pomoc  klawiszy prawo/lewo mo na zmienia  
strony. Na ka dej stronie mie ci si  8 tras, w sumie mo na wy wietli  4 strony.  
 

NR TRASY       : 001 
USTAW. TRASY 
USU  TRAS   
URUCHOM 
ZATRZYMAJ 
POWRÓT 
WYJ CIE 

NR    PRESET   CZAS      SZYBKO  
01       000           005                013 
02       000           005                013 
03       000           005                013 
…       …             …                   … 
32       000           005               013 
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Po zaznaczeniu numeru trasy, nale y klikn  przycisk Potwierdzenia aby przej  do ustawie . 
Za pomoc  klawiszy góra/dó  mo na ustawi  numer presetu, czas trwania i szybko . Za 
pomoc  klawiszy prawo/lewo mo na przej  do poprzedniej/nast pnej trasy. Aby wyj  z 
konfiguracji nale y klikn  przycisk Potwierdzenia. Po zako czeniu konfiguracji, nale y klikn  
przycisk Powrót aby powróci  do poprzedniego interfejsu. 

 USU  TRAS Usuwanie trasy. Po wprowadzeniu Numeru Trasy nale y najecha  

kursorem na USU  i klikn  przycisk Potwierdzenia aby usun  tras . 
 URUCHOM: Aktywowanie trasy. Po wprowadzeniu Numeru Trasy nale y zaznaczy  

kursorem URUCHOM i klikn  przycisk Potwierdzenia aby aktywowa  tras . 
 ZATRZYMAJ: Zatrzymanie trasy. 
 POWRÓT: Powrót do poprzedniego menu.  
 WYJ CIE: Wylogowanie z menu. 

 
4.4.4.5 cie ka 
 
 
 
 
 
 
 
Funkcja cie ki zapami tuje operacje PTZ, w tym zbli enie I oddalenie zoom. Od punktu 
pocz tkowego, kamera cyklicznie porusza si  pomi dzy wybranymi punktami. 
Kamery obrotowe IP obs uguj  do 5 cie ek a jedna cie ka mo e obs  do max. 400 
polece . 
Zaznaczy  kursorem pozycj CIE KA a nast pnie klikn  przycisk Potwierdzenia. 

 NR CIE KI  Ustawienie numeru cie ki. Zakres warto ci od 1 do 5. Przy pomocy 

klawiszy prawo/lewo mo na ustawi  wybran  warto . 
 PUNKT START: Ustawienie punktu pocz tkowego cie ki. Po klikni ciu przycisku OK na 

ekranie system rozpocznie rejestrowanie cie ki. 

 PUNKT STOP Ustawienie punktu ko cowego cie ki. Po zako czeniu ruchu kamery, 

nale y klikn  na opcj  PUNKT STOP a nast pnie przycisk Potwierdzenia. Zosta a zapisana 
jedna cie ka. System informuje o tym wy wietlaj c komunikat OK.  

 URUCHOM Aktywowanie trasy. Nale y wprowadzi  numer cie ki, przesun  kursor na 

pozycj  URUCHOM a nast pnie potwierdzi  przyciskiem Potwierdzenia. Trasa zostanie 
uruchomiona.  

 ZATRZYMAJ: Zatrzymanie aktywnej cie ki. Nale y wprowadzi  numer cie ki, najecha  
kursorem na pozycj  ZATRZYMAJ a nast pnie klikn  przycisk Potwierdzenia. System 
zatrzyma aktywn cie . 

 POWRÓT: Powrót do poprzedniego menu.  
 WYJ CIE: Wylogowanie z menu. 

 

NR CIE KI: 001 

PUNKT START 

PUNKT STOP 

URUCHOM  

ZATRZYMAJ 

POWRÓT 

WYJ CIE 
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Uwagi:  

 Czas pomi dzy dwiema komendami powinien trwa  mniej ni  minut , w przeciwnym razie 
system ustawi warto  domy ln  na 1min. 

 Po klikni ciu PUNKT STOP, nie nale y klika  przycisku URUCHOM dopóki ikona “ ” nie 

zniknie.  
 Jakiekolwiek polecenia w trakcie dzia ania cie ki zako czy dzia anie tej funkcji. 

 
4.4.4.6 Strefy Prywatno ci (czarne okno) 
Nale y si  upewni e kamera obs uguje t  funkcj .  
 
 
                       
 
 
 
 
 
 
Nale y zaznaczy  kursorem STREFY PRYWATNO CI a nast pnie klikn  przycisk 
Potwierdzenia. System wy wietli interfejs konfiguracji Stref Prywatno ci.  
Dotyczy kamer SONY 
Obs uguj  max. 8 stref prywatno ci w obszarze 360 stopni. Zakres k ta pochylenia od 0 do 70 
stopni. 
Dotyczy kamer HITACHI 
Obs uguj  max. 8 stref prywatno ci w obszarze 360 stopni. System obs uguje dwie strefy 
prywatno ci na jednym ekranie (Zakres k ta pochylenia od 0 do 45 stopni.) 
Uwagi:  

 Dla bezpiecze stwa, wielko  strefy prywatno ci powinna by  nieco wi ksza od obiektu. 
 Za ka dym razem, po wprowadzeniu zmian nale y zaznaczy  opcj  ZAPISZ a nast pnie 

klikn  przycisk Potwierdzenia aby aktywowa  wprowadzone zmiany. W przeciwnym 
wypadku, strefa prywatno ci mo e nie porusza  si  razem z obiektem. 

Po wej ciu do Menu Stref Prywatno ci, wszystkie strefy s  wy czone. 
Nale y przesun  kursor na NR STREFY, a nast pnie za pomoc  przycisków prawo/lewo 
wybra  konkretny numer strefy.  
Na przyk ad, nale y zaznaczy  pozycj  001 a nast pnie zjecha  kursorem na pozycj  
AKTYWNA.  
Za pomoc  klawiszy prawo/lewo wybra  tryb ON.  
Strefa prywatno ci zostanie wy wietlona na rodku ekranu.  
Nast pnie przy pomocy PTZ nale y ustawi  kamer  tak aby wybrany obiekt znalaz  si  na 
rodku ekranu.  

Nast pnie nale y wybra  pozycj  ROZMIAR i za pomoc  przycisków prawo/lewo dostosowa  
kierunek i wielko  strefy prywatno ci. 
Na koniec, zaznaczy  kursorem opcj  ZAPISZ i klikn  przycisk Potwierdzenia. 
 

NR STREFY                   001 

AKTYWNA                      : OFF 

ROZMIAR                       :  

USU  

ZAPISZ     

POWRÓT 

WYJ CIE 



 32

OPÓ NIENIE OFF              

CZAS OPÓ N      010MIN  

TRYB AKCJI   PRESET         

NR PRESETU    001 

NR AUTO SKAN  001 

NR TRASY  001 

NR CIE KI  001 

ZAPISZ 

POWRÓT 

WYJ CIE 

 

 NR STREFY Ustawienie numeru strefy prywatno ci. Za pomoc  klawiszy prawo/lewo na 

klawiaturze lub w terminalu kamery nale y wybra dan  opcj . Zakres warto ci od 1 do 8. 
 AKTYWNA: Dost pne s  dwie opcje: on / off. Kiedy funkcja jest w . (on), funkcja stref 

prywatno ci b dzie aktywna i zostanie wy wietlona na ekranie. Kiedy funkcja jest wy . (off) 
funkcja stref prywatno ci b dzie nieaktywna a czarne zaznaczenie nie b dzie wy wietlane 
na ekranie. 

 ROZMIAR Ustawienie wielko ci strefy prywatno ci. Przy pomocy klawiszy kierunkowych 

mo na powi kszy  lub zmniejszy  rozmiar strefy prywatno ci.  s y do zmniejszenia 
wysoko ci,  s y do zwi kszenia wysoko ci.  s y do zwi kszenia wysoko ci,  s y do 
zmniejszenia wysoko ci. 

 ZAPISZ Zapisywanie ustawie . 

 USU : Usuni cie ustawie  i przywrócenie ustawie  fabrycznych.  
 POWRÓT: Powrót do poprzedniego menu.  
 WYJ CIE: Wylogowanie z menu. 

 
4.4.4.7 Ruch w Oczekiwaniu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Je li przez okre lony czas kamera nie otrzyma adnego polecenia, kamera automatycznie 
uruchomi wcze niej zdefiniowan  funkcj .  

 OPÓ NIENIE Dost pne s  dwie opcje ON/OFF. Zmiana za pomoc  klaw. prawo/lewo. 
 CZAS OPÓ N.: Czas bezczynno ci systemu. Zakres warto ci od 1 do 720 minut. Za 

pomoc  klawiszy prawo/lewo na klawiaturze lub w terminalu kamery nale y wybra  
dan  opcj .    

 TRYB AKCJI Dost pnych jest kilka funkcji: WY ./PRESET/SKAN/TRASA/ CIE KA. Za 
pomoc  klawiszy prawo/lewo na klawiaturze lub w terminalu kamery nale y wybra  

dan  opcj .    
 NR PRESETU  Tu nale y wprowadzi  numer presetu. Zakres warto ci od 1 do 255. 

System przejdzie do wybranego presetu je li opcja jest aktywna . 
 NR AUTO SKAN  Zakres warto ci od 1 do 5. Za pomoc  klawiszy prawo/lewo na 

klawiaturze lub w terminalu kamery nale y wybra dan  opcj . System rozpocznie 
wybrane skanowanie je li opcja jest aktywna. 
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CZAS ZADANIA             OFF 
CZAS ROZP.                  06H 00M 
CZAS ZAK.            : 10H 00M  
ZADANIE                        : SCAN 
PRESET                          : 001      
SKAN                               : 001 
TRASA                             : 001 

CIE KA                         : 001 
ZAPISZ  
POWRÓT 
WYJ CIE 

 NR TRASY  Zakres warto ci od 1 do 8. Za pomoc  klawiszy prawo/lewo na klawiaturze 
lub w terminalu kamery nale y wybra dan  opcj . System uruchomi wybran  tras  
je li opcja jest aktywna. 

 NR CIE KI Zakres warto ci od 1 do 5. Za pomoc  klawiszy prawo/lewo na 
klawiaturze lub w terminalu kamery nale y wybra dan  opcj . System uruchomi 
wybran cie  je li opcja jest aktywna. 

 ZAPISZ Nale y za pomoc  kursora wybra  opcj  ZAPISZ a nast pnie klikn  przycisk 
Potwierdzenia aby zapisa  ustawienia. 

 POWRÓT: Powrót do poprzedniego menu.  
 WYJ CIE: Wylogowanie z menu. 

 
4.4.4.8 Czas Zadania  

 
 
 
 
 
 
 
 

     
 CZAS ZADANIA: Harmonogram zada  pozwala zró nicowa  sposób dzia ania kamery 

ze wzgl du na por  dnia. Dost pne s  dwie opcje: on/off. Za pomoc  klawiszy 
prawo/lewo na klawiaturze lub w terminalu kamery nale y wybra dan  opcj .     

 CZAS ROZPOCZ CIA: Ustawienie czasu rozpocz cia zadania. Najecha  kursorem na 
opcj  CZAS ROZP. a nast pnie klikn  przycisk Potwierdzenia aby przej  do ustawie  
czasu. Za pomoc  klawiszy góra/dó  ustawi dan  warto  a nast pnie za pomoc  
klawiszy prawo/lewo przej  do nast pnej pozycji z menu. Po zako czeniu konfiguracji, 
nale y klikn  przycisk Potwierdzenia aby wyj  z konfiguracji czasu rozpocz cia a 
nast pnie przej  kursorem na przycisk ZAPISZ aby zatwierdzi  ustawienia. 

 CZAS ZAKO CZENIA: Ustawienie czasu zako czenia zadania. Najecha  kursorem na 
opcj  CZAS ZAK. A nast pnie klikn  przycisk Potwierdzenia aby przej  do ustawie  
czasu. Za pomoc  klawiszy góra/dó  ustawi dan  warto  a nast pnie za pomoc  
klawiszy prawo/lewo przej  do nast pnej pozycji z menu. Po zako czeniu konfiguracji, 
nale y klikn  przycisk Potwierdzenia aby wyj  z konfiguracji czasu zako czenia a 
nast pnie przej  kursorem na przycisk ZAPISZ aby zatwierdzi  ustawienia. 

 ZADANIE; Dost pne s  nast puj ce opcje: wy ./trasa/skan/preset/ cie ka. Zmiana opcji 
za pomoc  klawiszy prawo/lewo. 

 PRESET: Kamera przejdzie do wybranego presetu o okre lonej godzinie je li opcja 
Presetu zosta a okre lona w Zadaniu. Zakres warto ci od 1 do 80. 

 SKAN: Kamera przejdzie do wybranego skanu o okre lonej godzinie je li opcja Skanu 
zosta a okre lona w Zadaniu. Zakres warto ci od 1 do 5. 

 TRASA: Kamera przejdzie do wybranego presetu o okre lonej godzinie je li opcja Trasy 
zosta a okre lona w Zadaniu. Zakres warto ci od 1 do 8. 

CIE KA: Kamera przejdzie do okr lonej cie ki o okre lonej godzinie je li opcja 
cie ki zosta a okre lona w Zadaniu. Zakres warto ci od 1 do 5. 
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NR WEJ.ALARM. 01 
REAKCJA       NONE 
RODZAJ     N/O        
PRESET     001 
AUTO SKAN        001 
TRASA                 001   
WYJ. PRZEK.    OFFS 
OPÓ .WYJ.      3S 
ZAPISZ  
POWRÓT 
WYJ CIE 

 ZAPISZ: Po zako czeniu konfiguracji, nale y wybra  kursorem opcj  Zapisu I klikn  
przycisk Potwierdzenia aby zapisa  bie  konfiguracj . 

 POWRÓT: Powrót do poprzedniego menu. 
 WYJ CIE: Wylogowanie z menu. 

 
4.4.5 Ustawienia Alarmowe 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
Nale y zaznaczy  kursorem USTAWIENIA ALARMOWE a nast pnie klikn  przycisk 
Potwierdzenia. 

 NR WEJ.ALARM.: Ustawienie numeru wej cia alarmowego. Zakres numerów wej  od 1 do 
7. Za pomoc  klawiszy prawo/lewo na klawiaturze lub w terminalu kamery nale y wybra  

dan  opcj .    
 REAKCJA: Ustawienie reakcji w momencie powstania alarmu. Dost pne funkcje: 

Wy ./PRESET/AUTO SKAN/TRASA. Za pomoc  klawiszy prawo/lewo na klawiaturze lub w 
terminalu kamery nale y wybra dan  opcj .    

 RODZAJ Mo na zdefiniowa  operacj  aktywacji w momencie wyst pienia alarmu. S  

dost pne dwa tryby: rozwarty (N/O) i zwarty (N/C). Za pomoc  klawiszy prawo/lewo na 
klawiaturze lub w terminalu kamery nale y wybra dan  opcj .    

 PRESET Za pomoc  klawiszy prawo/lewo na klawiaturze lub w terminalu kamery nale y 

wybra dan  opcj . Kamera przejdzie do wybranego presetu po wyst pieniu alarmu. 

 AUTO SKAN Za pomoc  klawiszy prawo/lewo na klawiaturze lub w terminalu kamery 

nale y wybra dan  opcj . Kamera rozpocznie auto skan po wyst pieniu alarmu. 

 TRASA Za pomoc  klawiszy prawo/lewo na klawiaturze lub w terminalu kamery nale y 

wybra dan  opcj . Kamera rozpocznie auto tras  po wyst pieniu alarmu. 
 WYJ.PRZEK.: Konfiguracja trybu przeka ników alarmowych oraz czasu resetu. Dost pne 

opcje: off/1 5S/2 5S/1&2 5S. 
 1 5S 1 oznacza pierwsze wyj cie alarmowe. 5S oznacza e przeka nik 

automatycznie si  zresetuje 5 sekund po alarmie. 
 1&2 5S 1&2 oznacza e wyj cie 1 i 2 dzia aj  w tym samym czasie.   

 OPÓ N.WYJ.: Ustawienie czasu restart alarmu. Za pomoc  klawiszy prawo/lewo na 
klawiaturze lub w terminalu kamery nale y wybra dan  opcj .: 3sek/10sek/30sek/60sek 
/120sek. Kamera powróci do poprzednich ustawie  po potwierdzeniu alarmu. 

 ZAPISZ Nale y zaznaczy  kursorem opcj  ZAPISZ nast pnie klikn  przycisk 
Potwierdzenia aby zapisa  konfiguracj . 
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 POWRÓT: Powrót do poprzedniego menu.  
 WYJ CIE: Wylogowanie z menu. 

 

4.5 Nieprawid owe Dzia anie Kamery 
4.5.1 Przywrócenie Ustawie  Fabrycznych 
Z Menu G ównego -> INFORMACJE SYSTEMOWE, nale y przej  kursorem do USTAWIE  
FABRYCZNYCH a nast pnie klikn  przycisk Potwierdzenia. Kamera zostanie zrestartowana a 
wszystkie ustawienia przywrócone do stanu fabrycznego. 
4.5.2 Brak P ynno ci Sterowania PTZ  
Z Menu G ównego -> INFORMACJE SYSTEMOWE, nale y przej  kursorem na opcj  
RESTART a nast pnie klikn  przycisk Potwierdzenia. Nast pi Ponowne Uruchomienie bez 
zmiany ustawie  (jak preset, trasa i cie ka). 
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5 FAQ  

5.1  Codzienne Utrzymanie 
Nale y regularnie czy ci  obudow  kamery aby mie  wyra ny obraz. 
Nale y ostro nie obchodzi  si  z obudow . U ywa  wody do mycia. Nie nale y u ywa  tkanin. 
Je li obudowa jest mocno zakurzona mo na u  delikatnego detergentu. 
Uwagi:  
Pot z ludzkich d oni mo e powodowa  erozj  pow oki zewn trznej obudowy, paznokcie mog  
zadrapa  prze roczyst  os on  obudowy i powodowa  zamazany obraz. 

5.2  Problemy i Rozwi zania 
OBJAW POWÓD ROZWI ZANIE 
Nie dzia a auto-
diagnostyka, brak 
sygna u video po 

czeniu zasilania. 

Czerwona dioda LED jest 
wy czona. 

 24V AC nie pasuje do 
zasilania. Mo liwy luz na 
po czeniu. 

 Problem z zasilaniem lub 
transformatorem. 

 Sprawdzi  czy zasilanie 24V 
AC jest pod czone i 
uziemione. 

 Sprawdzi  zasilanie i 
transformator 24V. 

Czerwona dioda jest w czona. 
 Zbyt niskie napi cie 24V AC  
 Problem z gniazdem 

zasilania.  

 Przy pomocy miernika 
sprawdzi  obci enie 
kamery.  

 Nale y skontaktowa  si  ze 
sprzedawc  i wymieni  
gniazdo zasilania.  

Nie dzia a auto-
diagnostyka. 

ycha  ha as.  

Niew ciwe zasilanie. Wymieni  gniazdo zasilania. 
Uszkodzenie mechaniczne. Niezb dna naprawa elektryczna. 

Auto-diagnostyka 
dzia a poprawnie. 
Brak sygna u video 

Po czenie zasilania jest zbyt 
lu ne. 

Pod czy  cia niej 

Sprawd  po czenie. Pod czy  ponownie  
cze video nie dzia a 

prawid owo. 
Nale y sprawdzi  w instrukcji 
informacje na temat po czenia 
kablowego. 

Auto-diagnostyka 
dzia a poprawnie, 
ale nie mo na 
sterowa  kamer . 

Kabel steruj cy nie jest 
poprawnie pod czony. 
 

Sprawdzi  po czenie kabla 
steruj cego. 

Adres kamery, protokó  oraz 
pr dko  transmisji nie s  
poprawnie ustawione. 

Dok adne informacje znajduj  si  
w instrukcji. 

Podczas szybkiej 
rotacji wyst puje 
zanik sygna u video. 

Zastosowany zasilacz ma 
niewystarczaj  moc.  

Wymieni  gniazdo zasilania. 

Sygna  video ma 
ab  jako .  

Po czenie kablowe jest zbyt 
lu ne. 

Pod czy  cia niej. 

Problem ze z czem video lub 
zasilaniem. 

Niezb dna naprawa elektryczna. 

Obraz video nie jest 
klarowny. 

czny tryb ustawiania ostro ci. Ustawi  ostro  r cznie. 
Os ona kamery jest zabrudzona. Nale y umy  os on  kamery 

Podczas 
pod czania kamery, 
nast puje ruch w 
pionie (tilt). 

Zasilanie kamery ma inn  faz . Kiedy kilka kamer jest 
pod czonych do tego samego 
transformatora, nale y pod czy  
kabel od transformatora po tej 
samej stronie kamery.  
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6 Dodatek  Zabezpiecz. Odgromowe i Przeciwprzepi ciowe 
Kamery obrotowe z tej serii posiadaj  zaadoptowane z TV zabezpieczenia odgromowe. 
Zapobiegaj  one uszkodzeniom przez napi cie do 1500W, takim jak przepi cie czy piorun. 
Niezale nie od tego nale y podj  wszelkie mo liwe rodki ostro no ci w trakcie instalacji na 
zewn trz. 
 

 Odleg  pomi dzy kablem transmisyjnym a innym urz dzeniem wysokiej mocy (lub 
kablem wysokiej mocy) powinna wynosi  min. 50 metrów. 

 Uk ad przewodów zewn trznych powinien zosta  u ony pod budynkami mieszkalnymi. 
 Na rozleg ych przestrzeniach, kable nale y prowadzi  w os onach stalowych prowadzonych 

pod powierzchni  gruntu oraz odpowiednio uziemionych. Swobodne prowadzenie kabli jest 
niedozwolone. 

 Na obszarach o wysokiej wyst powalno ci wy adowa  elektrycznych lub w bezpo rednim 
siedztwie obiektów wra liwych elektrycznie (np. rozdzielni elektrycznych), nale y 

stosowa  dodatkowe zabezpieczenia odgromowe o wysokiej mocy wej ciowej lub pr ty 
odgromowe. 

 Zabezpieczenia odgromowe, uziemienie urz dze  zewn trznych oraz topologia przewodów 
elektrycznych powinny zosta  rozplanowane jako system zabezpiecze  i by  w pe ni zgodne 
ze standardem obowi zuj cym na terenie danego kraju. 

 System powinien by  zbudowany zgodnie z zasad  równych potencja ów. Uziemienie 
powinno spe nia  wymogi anty-zak óceniowe oraz by  zgodne z normami elektrycznymi 
obowi zuj cymi w danym kraju. Urz dzenie uziemiaj ce nie powinno by  zwarte 
bezpo rednio do linii N (linia neutralna) sieci wysokiego napi cia lub zwarte z innymi 
przewodami. Przy uziemieniu systemu, oporno  uziemienia nie powinna przekracza  4  a 
rednica przewodu uziemienia powinna by  mniejsza ni  25 mm2. Jest to przedstawione na 

Rysunek 6-1. 

 

Rysunek 6-1 
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7 Dodatek   Szyna RS485 

7.1 ówne Funkcje Szyny RS485  
RS485 jest pó -dupleksowym przewodem po czeniowym o oporno ci 120 . Jego max. 
obci enie wynosi 32 efektywne po czenia (uwzgl dniaj c urz dzenie steruj ce oraz 
urz dzenia zarz dzane). 

7.2 Odleg  Transmisji Szyny RS485 
Je li u ywamy skr tki 0.56mm (24AWG) jako kabla po czeniowego, max. odleg  transmisji  
przedstawia poni sza tabela (w zale no ci od pr dko ci transmisji). 
 

 
 
 

W nast puj cych sytuacjach, max. odleg  transmisji mo e ulec zmniejszeniu: 
 Kabel komunikacyjny jest za cienki; 
 Otoczenie generuje du e zak ócenia elektromagnetyczne; 
 Zbyt wiele urz dze  jest pod czonych do szyny RS485; 

Analogicznie, max. odleg  transmisji równie  mo e ulec wyd eniu.  

7.3 Metody Transmisji i Terminacja Linii 
1) Specyfikacja szyny RS485 wymaga eby wszystkie urz dzenia by y ze sob  po czone w 
nast puj cy sposób. Ka de z urz dze  powinno posiada  oporno  120 . Schemat jest 
przedstawiony na Rysunek 7-1. 

 

Rysunek 7-1 

Zosta o to przedstawione w uproszczony sposób na Rysunek 7-2. Odleg  mi dzy “D” nie 
powinna przekracza  7M. 
 

 

Rysunek 7-2 

2) W rozdziale 2.1 znajduje si  wi cej informacji na temat oporno ci 120  p yty g ównej.  
 

Pr dko  Transmisji Max Odleg  
2400 B/S 1800M 
4800 B/S 1200M 
9600 B/S 800M 
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7.4 Problemy Praktyczne 
Gniazdo zasilania posiada oporno  120 . S  dwa sposoby po czenia.  
Pierwszy zosta  przedstawiony na Rysunek 7-3. Jest to domy lny sposób po czenia. Je li 
zworka (na p ycie g ównej) jest w pozycji 2-3, nie jest ustawiona rezystancja po czenia 120 . 
         1   2   3  

 

    J2  

 

Domy lne ustawienie zworki brak rezystancji po czenia 120  

Rysunek 7-3 

Je li chcemy ustawi  resystancj  po cze  120 , nale y usun  zwork  i za  j  w pozycji  
1-2. Jest to widoczne na Rysunek 7-4. Tak ustawiamy rezystancj  po czenia na 120 . 

 

         1   2   3 

 

                             J2 

 

Ustawienie zworki Rezystancja po czenia 120  

Rysunek 7-4 

7.5 Problemy Praktyczne 
W praktyce, stosuje si  po czenia w topologii gwiazdy. Terminatory powinny by pod czone do 
dwóch najdalszych urz dze  (takich jak urz dzenia 1# i 15# na Rysunek 7-5 ). Taki sposób 
po czenia nie jest zgodny ze standardem szyny RS485. Kiedy odleg  mi dzy urz dzeniami 
jest zbyt du a, pojawia si  problem odbicia sygna u i spada zdolno  antyzak óceniowa, dlatego 
pewno  sygna u jest do  niska. Sterowanie kamer  obrotow  mo e nie dzia  lub dzia  
samoczynnie i nie ma na to wp ywu. 
 

 

Rysunek 7-5 

W takiej sytuacji, zalecane jest stosowanie konwertera RS485. Urz dzenie to zamienia uk ad 
gwiazdy na sposób po czenia zgodny z standardem przemys owym szyny RS485, który nie ma 
podobnych problemów oraz zapewnia stabilno  po czenia. Schemat przedstawia  Rysunek 7-6. 
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Rysunek 7-6 
 

7.6 FAQ Szyny RS485 
Objawy  Mo liwe Przyczyny Rozwi zania 
Auto-
diagnostyka 
kamery dzia a 
poprawnie ale 
nie dzia a 
sterowanie. 

 Adres hosta(pr dko  
transmisji) i adres kamery 
(pr dko  transmisji) nie 
zgadzaj  si ; 

 Przewody + i – szyny RS485 s  
zamienione; 

 Kabel po czeniowy jest lu ny  
 Po czenie szyny RS485 jest 

odci te;  

 Zmieni  ustawienia hosta i kamery  
 Zamieni  przewody + i – szyny 

RS485  
 Stabilnie umocowa  kabel 

po czeniowy  
 Wymieni  z cze szyny RS485. 

Dzia a 
sterowanie 
kamer  ale nie 
jest ono 

ynne. 

 Po czenie szyny RS485 jest 
niedok adne  

 Jeden koniec RS485 nie 
dzia a  

 Odleg  pomi dzy hostem a 
kamer  jest zbyt du a  

 Zbyt wiele kamer jest 
pod czonych równolegle. 

 Pod czy  RS 485 ponownie  
 Wymieni  z cze RS485  
 Doda  przy cze o zgodnej 

oporno ci  
 Doda  konwerter RS485. 
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8 Dodatek Toksyczne / Niebezpieczne Materia y i Elementy 

Nazwa  

Toksyczne / Niebezpiecznie Materia y i Elementy 

Pb Hg Cd Cr VI PBB PBDE 

Metalowa 
Os ona       

Cz ci 
Plastikowe       

PCB        

Obudowa 
 

 
 

     

Nap d Kamery  
 

 
 

     

Podstawa        
 

Po czenie 
Kablowe      

 
 
 

Silnik  
(je li mo liwe)       

 

Zasilanie  
(je li mo liwe)       

 

Uchwyt 
 (je li mo liwe)      

 
 
 

Akcesoria       

Uwagi 
O: Oznacza e zawarto  substancji szkodliwych we wszystkich materia ach jednorodnych 

ytych do produkcji cz ci jest poni ej warto ci wskazanej w specyfikacji standardu  
SJ/T11363-2006. 
X : Oznacza e zawarto  substancji szkodliwych przynajmniej w jednym z materia ów 
jednorodnych u ytych do produkcji cz ci przekracza warto  wskazan  w specyfikacji 
standardu SJ/T11363-2006.  
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Uwagi 

 Poni sza instrukcja ma jedynie charakter pogl dowy. Interfejs u ytkownika mo e 
si  nieznacznie ró ni . 

 Do instrukcji mog  by  wprowadzane zmiany bez wcze niejszego powiadamiania.  
 W razie niejasno ci, nale y si  skontaktowa  ze sprzedawc  lub producentem 

sprz tu. 
 Wi cej informacji znajdziecie Pa stwo na stronie internetowej lub w specyficznych 

przypadkach zalecamy kontakt z naszym serwisem. 
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