
Kamera kopułkowa Mini Smart Dome 
z 10-krotnym zoomem optycznym

Instrukcja obsługi

SCC-C6323
SCC-C6325
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wyobraź sobie możliwości

Dziękujemy za zakup produktu fi rmy Samsung.

W celu uzyskania pełniejszej obsługi

zarejestruj swój produkt na stronie
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UWAGA

NIEBEZPIECZEŃSTWO PORAŻENIA PRĄDEM.
NIE OTWIERAĆ

UWAGA:  ABY ZMNIEJSZYĆ RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM NIE USUWAĆ OBUDOWY (ANI CZĘŚCI TYLNEJ). NIE MA CZĘŚCI 

PRZEZNACZONYCH DO NAPRAWY PRZEZ UŻYTKOWNIKA. NALEŻY SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z WYKWALIFIKOWANYM 

PERSONELEM SERWISU.

Ten symbol oznacza, że urządzenie pracuje pod wysokim napięciem, co może grozić 

porażeniem prądem elektrycznym.

Ten symbol oznacza, że materiały dostarczone razem z urządzeniem zawierają ważne 

instrukcje dotyczące obsługi i konserwacji urządzenia.

OSTRZEŻENIE
Aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub porażenia prądem elektrycznym, nie należy wystawiać urządzenia na 

działanie wody ani wilgoci.

OSTRZEŻENIE
Używaj tylko standardowego adaptera określonego w karcie charakterystyki technicznej. Stosowanie 

wszelkich innych adapterów może spowodować pożar, porażenie prądem lub uszkodzić produkt.

Nieprawidłowe podłączenie zasilania lub wymiana baterii może spowodować wybuch, pożar, porażenie 

prądem lub uszkodzić produkt.

Nie należy podłączać kilku kamer do jednego adaptera. Przekroczenie dopuszczalnego limitu może 

spowodować nadmierną emisję ciepła lub pożar.

Przewód zasilający należy pewnie podłączyć do oprawy gniazda. Niepewne podłączenie może 

spowodować pożar.

Kamerę należy zamocować bezpiecznie i solidnie. Spadająca kamera może spowodować obrażenia ciała.

Na kamerze nie wolno ustawiać przedmiotów przewodzących prąd (np. śrubokrętów, monet, przedmiotów 

metalowych itp.) ani pojemników napełnionych wodą. W przeciwnym wypadku może dojść do uszkodzenia 

ciała w wyniku pożaru, porażenia prądem lub upadku przedmiotów.

Urządzenia nie należy montować w miejscach wilgotnych, zakurzonych ani pokrytych sadzą. W przeciwnym 

razie może dojść do pożaru lub porażenia prądem.

Jeśli z urządzenia wydobywa się podejrzany zapach lub dym, należy zaprzestać jego używania. W takim 

przypadku należy natychmiast odłączyć zasilanie i skontaktować się z centrum serwisowym. 

Dalsza eksploatacja może w tym stanie doprowadzić do pożaru lub porażenia prądem.

Jeśli niniejszy produkt nie działa normalnie należy skontaktować się z najbliższym centrum serwisowym. 

Niniejszego produktu nie wolno demontować ani modyfi kować w żaden sposób. 

(SAMSUNG nie ponosi odpowiedzialności za problemy spowodowane przez samodzielne modyfi kacje lub 

próby napraw).
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  Podczas czyszczenia nie należy bezpośrednio spryskiwać wodą elementów produktu. W przeciwnym razie 

może dojść do pożaru lub porażenia prądem.

  Jeśli kamera zostanie zainstalowana lub ponownie uruchomiona po przerwie w zasilaniu, gdy temperatura 

otoczenia jest niższa od temperatury zamarzania, osłona kopułkowa może być oszroniona. W takim 

przypadku szron zniknie po 3 godzinach od włączenia zasilania. 

(Najniższą gwarantowaną temperaturą roboczą jest -45˚C (-49˚C) przy bezwietrznej pogodzie).

UWAGA
Na produkt nie należy upuszczać przedmiotów ani powodować silnych wstrząsów. Produkt należy 

umieszczać w miejscach, gdzie nie ma nadmiernych wibracji ani pola magnetycznego.

Produktu nie należy montować w miejscach, gdzie panują wysokie (ponad 50°C) lub niskie (poniżej -10°C) 

temperatury, lub wysoka wilgotność. W przeciwnym razie może dojść do pożaru lub porażenia prądem.

W celu przeniesienia zamontowanego produktu należy najpierw wyłączyć jego zasilanie a następnie 

przemieścić lub ponownie zamontować produkt.

W czasie burzy z wyładowaniami atmosferycznymi należy wyciągnąć wtyczkę z gniazda. Pozostawienie 

podłączonego zasilania może wywołać pożar lub uszkodzenie produktu.

Produkt należy trzymać poza zasięgiem promieni słonecznych oraz źródeł promieniowania cieplnego. Może 

to spowodować pożar.

Produkt należy montować w miejscu z dobrą wentylacją.

Nie należy kierować kamery bezpośrednio na bardzo jasne obiekty jak np. słońce, gdyż może to uszkodzić 

czujnik obrazu CCD.

Urządzenie nie powinno być narażone na kapanie lub rozlanie płynu, nie należy na nim stawiać przedmiotów 

wypełnionych cieczą np. wazonów.

Wtyczka sieci zasilającej stosowana jest jako urządzenie rozłączające, dlatego powinna być łatwo dostępna 

przez cały czas.
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Ważne zalecenia dotyczące 
bezpieczeństwa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Należy przeczytać poniższe zalecenia.

Należy zachować je do wglądu.

Należy przeczytać wszystkie ostrzeżenia.

Należy przestrzegać wszystkich zaleceń.

Nie używać urządzenia w pobliżu wody.

Czyścić wyłącznie suchą szmatką.

Nie blokować żadnych otworów wentylacyjnych. Montować zgodnie z instrukcją producenta.

Nie montować w pobliżu źródeł ciepła takich jak grzejniki, kratki nagrzewnic lub innych urządzeń (w tym 

wzmacniaczy) emitujących ciepło.

Nie lekceważyć zabezpieczenia wynikającego ze stosowania wtyczek spolaryzowanych lub z uziemieniem. 

Wtyczka spolaryzowana ma dwa bolce, z których jeden jest szerszy od drugiego. 

Wtyczka z uziemieniem ma trzy bolce, z czego jeden jest uziemiający. 

Szerszy lub odpowiednio trzeci bolec stosuje się w celu zapewnienia bezpieczeństwa. Jeśli dostarczona wtyczka 

nie pasuje do gniazda, skontaktuj się z elektrykiem w celu wymiany przestarzałego gniazda.

Przewód zasilający przy wtyczkach, oprawach oraz w miejscach, gdzie wystają one z 

urządzenia należy zabezpieczyć przed możliwością nadepnięcia lub przyciśnięcia.

Używać wyłącznie elementów dodatkowych/akcesoriów zalecanych przez producenta.

Używać wyłącznie z wózkiem, stojakiem, trójnogiem lub stolikiem zalecanym przez 

producenta lub sprzedawanym wraz z urządzeniem.

Urządzenie należy odłączyć z sieci. Jeśli stosuje się wózek, należy zachować ostrożność 

przy przemieszczaniu zmontowanego wózka z urządzeniem, aby uniknąć odniesienia 

obrażeń w przypadku przewrócenia.

Wszelkie naprawy należy zlecać wykwalifi kowanemu personelowi serwisu. Naprawy są konieczne gdy urządzenie 

zostało uszkodzone w jakikolwiek sposób, np. gdy uszkodzony jest przewód zasilający lub wtyczka, do środka 

urządzenia przedostał się płyn lub ciała obce, urządzenie miało kontakt z deszczem lub wilgocią, nie funkcjonuje 

normalnie lub spadło.
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Wprowadzenie
FUNKCJE

Dane techniczne kamery

Czujnik CCD :  1/4”, CCD z transferem międzyliniowym

Powiększanie: 10-krotny zoom optyczny, 10-

krotny zoom cyfrowy (maks. 432-krotny zoom)

Funkcja dzień/noc

Tryb regulacji ostrości: Automatyczny / ręczny / 

pół-automatyczny.

Niezależna lub ogólna konfi guracja kamery w 

działaniu wstępnie ustawionym

Funkcje panoramowania/odchylania o 

dużej mocy

Wysokiej prędkości odtwarzanie panoramiczne/

odchylanie (maks. 360°/s)

Korzystanie z technologii napędu wektorowego i 

funkcji odtwarzania panoramicznego/odchylania 

jest możliwe w szybki sposób. Dzięki temu czas 

na namierzenie obrazu jest znacznie krótszy, przez 

co obraz wideo oglądany na monitorze wydaje się 

bardzo naturalny.

Do obracania kamery za pomocą elementu 

sterującego — ponieważ można osiągnąć bardzo 

niską prędkość obracania 0,05°/s, łatwo jest 

ustawić kamerę na wybrany obiekt docelowy.

Dzięki proporcjonalnej prędkości zoomu przy 

panoramowaniu/odchylaniu kamerę można ustawić 

w wybranym położeniu w precyzyjny sposób nawet 

przy dużym współczynniku powiększenia.

Funkcje: Preset, Pattern, Auto Pan, Scan, 

Privacy Mask, Schedule i inne…

Maks. 127 możliwości ustawień wstępnych 

– z możliwością niezależnego ustawienia 

charakterystyk każdego z ustawień wstępnych np. 

balansu bieli, automatycznej ekspozycji, etykiety itd.

Można zapisać do 8 ustawień autopanoramowania. 

Pozwala to na powtórne przemieszczanie kamery 

pomiędzy dwoma zaprogramowanymi pozycjami z 

określoną prędkością.

Możliwe jest nagrywanie i odtwarzanie 

do 4 schematów. Umożliwia to możliwie 

najdokładniejsze śledzenie trajektorii nadzorowania 

podczas nagrywania zgodnie z ruchami joysticka.

Można zapisać do 8 skanów. Aby zapisać trajektorię 

nadzorowania, grupa może mieć maksymalnie.

20 pozycji funkcji Preset/Pattern/Scan. Umożliwia to 

powtarzalne przenoszenie kombinacji tych funkcji.

❖
•

•

•

•

•

❖

•

•

•

•

❖

•

•

•

•

Można ustawiać maksymalnie 4 maski w celu 

chronienia strefy prywatności. Maska to dowolnie 

wybrany prostokąt, który można ustawić w 

wybranym miejscu obszaru podglądu.

Możliwe jest przypisanie 7 reguł ustalania 

harmonogramu według dnia i godziny. Dla każdej 

reguły można określić odpowiednie czynności 

(takie jak Home, Preset, Scan, Pattern i Auto Pan).  

W celu uproszczenia reguły możliwe jest także 

korzystanie z funkcji określających działanie w 

czasie dni roboczych lub wszystkich dni.

Sterowanie funkcją PTZ (ang. Pan/Tilt/Zoom)

Dzięki funkcji komunikacji RS-485 możliwe jest 

sterowanie do 255 kamerami w tym samym czasie.

Jako protokół sterowania w bieżącej wersji 

oprogramowania można wybrać protokół Pelco-

D/ Pelco-P/Samsung.

Menu ekranowe

Menu ekranowe służy do wyświetlania stanu 

kamery i interaktywnej konfi guracji funkcji.

Obecnie menu ekranowe obsługuje 7 języków: 

[ENGLISH/ESPAÑOL/FRANÇAIS/DEUTSCH/

ITALIANO/РУССКИЙ/PORTUGUÊS]

Na ekranie mogą być wyświetlane takie informacje 

jak: ID kamery, panoramowanie/odchylanie/zoom/

kierunek, wejście/wyjście alarmu, data/godzina, 

aktualna temperatura i ustawienia wstępne.

Każda wyświetlana pozycja może być niezależnie 

włączona i wyłączona.

Funkcje wejścia/wyjścia alarmu

Dostępnych jest 2 wejść czujnika alarmu i 1 

wyjście przekaźnikowe.

Aby całkowicie wyeliminować zewnętrzny hałas 

elektryczny i wstrząsy, wejście czujnika alarmu jest 

oddzielone od złączki fotografowania.

Po uruchomieniu zewnętrznego czujnika 

kamery można ustawić na ruch odpowiadający 

zaprogramowanej pozycji.

Wyjścia przekaźnikowe można przypisać 

określonym ustawieniom wstępnym.

Ustawienia wstępne zarezerwowane dla 

określonych celów

Poza typowymi 127 ustawieniami wstępnymi 

można stosować bezpośrednie wywoływanie 

zarezerwowanych ustawień wstępnych w celu 

ustawienia wielu funkcji kamery bez stosowania 

menu ekranowego. Aby uzyskać więcej informacji, 

patrz „Zarezerwowane ustawienia wstępne” w tej 

instrukcji obsługi.  

•

•

❖
•

•

❖
•

•

•

•

❖
•

•

•

•

❖

•
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Wprowadzenie
PRODUKT I AKCESORIA

Produkt I Akcesoria (SCC-C6323)

Urządzenie główne

Akcesoria

❖

•

•

        Korpus główny Uchwyt mocujący powierzchniowy

Produkt I Akcesoria (SCC-C6325)

Urządzenie główne

Akcesoria

❖

•

•

        Korpus główny Uchwyt mocujący powierzchniowy

Śruba i plastykowa obsadka (4 szt.)

Śruba i plastykowa 

obsadka (4 szt.)

❖

Instrukcja

 

Blok złącza Wkrętak z 

końcówką Torx

Uszczelka mocowania 

powierzchniowego

Instrukcja

  

   Opcja uchwytu mocującego: do tego celu należy użyć SADT-937WM.
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Wprowadzenie

Produkt I Akcesoria (SCC-C7325)

Urządzenie główne

Akcesoria

Opcja uchwytu mocującego

❖

•

•

•

 Korpus główny Osłona przeciwsłoneczna

Blok złącza

 

Wkrętak z 

końcówką Torx

Instrukcja

 

Przystawka sufi towa (SADT-732CM)Uchwyt ścienny (SADT-732WM)
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Wprowadzenie
NAZWY CZĘŚCI I ICH FUNKCJE

SCC-C6323❖

  Uchwyt powierzchniowy/urządzenie główne                   Tylna cześć urządzenia głównego

Uchwyt mocujący powierzchniowy

Służy do montowania kamery bezpośrednio do 

sufi tu. Należy najpierw oddzielić tę pokrywę, 

następnie przymocować ja bezpośrednio do sufi tu. 

Kamerę należy zamontować na końcu.

Nie należy stosować tego uchwytu do instalowania 

kamery na ścianie za pomocą uchwytu ściennego 

lub do sufi tu za pomocą uchwytu sufi towego.

 Szczelina do rozdzielania

Za pomocą monety można oddzielić górną część od 

dolnej części kopułki.

•

•

Osłona kopułkowa

Zabrania się odłączania zabezpieczenia winylowego 

od osłony kopułkowej przed zakończeniem montażu, 

aby uniknąć zarysowania lub zakurzenia osłony 

kopułkowej.

Przełącznik DIP

Służy do ustawiania identyfi katora kamery i jej 

protokołów.

Kanał kabla

W przypadku montażu kamery na powierzchni 

twardego sufi tu może być konieczne przeprowadzenie 

kabla przez boczną część kopułki. W takim przypadku 

należy przerwać delikatnie boczną ściankę i 

przeprowadzić kabel przez kanał kabla.

•

•

•

❖

U

Uchwyt mocujący powierzchniowy

Osłona Kopułkowa

Szczelina do rozdzielania

Przełącznik DIP

Kanał kabla
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Wprowadzenie

 

e 
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SCC-C6325❖

Osłona kopułkowa

Zabrania się odłączania zabezpieczenia winylowego 

od osłony kopułkowej przed zakończeniem montażu, 

aby uniknąć zarysowania lub zakurzenia osłony 

kopułkowej.

Uchwyt mocujący powierzchniowy

Służy do montowania kamery bezpośrednio do 

sufi tu. Po odłączeniu pokrywy zamontuj uchwyt 

na sufi cie. Główny korpus kamery zostanie 

przymocowany w końcowym etapie.

Nie należy używać tego uchwytu z uchwytem do 

montażu ściennego lub do montażu na sufi cie.

•

•

Śruba zabezpieczająca

Służy do mocowania uchwytów głównych urządzeń 

do powierzchni, ściany lub sufi tu.

Blok złącza okablowania

Podczas montażu do tego bloku złącza okablowania 

podłączane są przewody zasilania, wideo, 

komunikacji i wejścia alarmu.

Przełącznik DIP

Służy do ustawiania identyfi katora kamery i jej 

protokołów.

•

•

•

  Uchwyt powierzchniowy/urządzenie główne                  Tylna cześć urządzenia głównego

Uchwyt mocujący powierzchniowy

Otwór do mocowania

Korpus główny

Osłona Kopułkowa

Śruba zabezpieczająca

Blok złącza 

okablowania

Przełącznik DIP

P
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Wprowadzenie
K
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❖

❖

NAZWY CZĘŚCI I ICH FUNKCJE

SCC-C7325❖

Osłona kopułkowa

Zabrania się odłączania zabezpieczenia winylowego 

od osłony kopułkowej przed zakończeniem montażu, 

aby uniknąć zarysowania lub zakurzenia osłony 

kopułkowej.

Osłona przeciwsłoneczna

Śruba zabezpieczająca

Służy do mocowania uchwytów głównych urządzeń 

do powierzchni, ściany lub sufi tu.

•

•

•

Blok złącza okablowania

Podczas montażu do tego bloku złącza okablowania 

podłączane są przewody zasilania, wideo, 

komunikacji i wejścia alarmu.

Przełącznik DIP

Służy do ustawiania identyfi katora kamery i jej 

protokołów.

•

•

   Uchwyt powierzchniowy/urządzenie główne                  Tylna cześć urządzenia głównego

Osłona przeciwsłoneczna

Korpus główny

Osłona kopułkowa

Śruba zabezpieczająca

Blok złącza 

okablowania

Przełącznik DIP



Polski – 13

P
O

L

Montaż
KONFIGURACJA PRZEŁĄCZNIKA DIP

Przed montażem kamery należy ustawić przełączniki 

DIP w celu konfi guracji ID kamery, szybkości transmisji 

oraz protokołu komunikacji.

Konfi guracja ID kamery

Numer ID kamery ustawia się przy użyciu liczby 

dwójkowej.

Poniżej przedstawiony jest przykład.

Styk 1 2 3 4 5 6 7 8

Wartość ID 1 2 4 8 16 32 64 128

ex) ID=5

ex) ID=10

on

off

off

on

on

off

off

on

off

off

off

off

off

off

off

off

Zakres wartości ID wynosi od 0–255. ID kamery 

jest ustawione domyślnie na 1.

W celu sterowania konkretną kamerą należy 

dopasować ID kamery do ustawienia Cam ID 

urządzenia DVR lub kontrolera.

Konfi guracja protokołu komunikacji

❖

•

•

•

❖

Wybierz odpowiedni protokół stosując kombinację 

przycisków DIP. 

Stan przycisku
Protokół

Styk1 Styk2 Styk3 Styk4

OFF OFF OFF OFF Auto Protocol

ON OFF OFF OFF Pelco-D

OFF ON OFF OFF Pelco-P

ON ON OFF OFF Samsung

W przypadku wybrania ustawienia automatycznego 

protokołu kamera rozpoznaje rodzaj protokołu 

automatycznie.

Automatyczny protokół obsługuje protokoły Pelco-D i 

Samsung.

W celu sterowania przy użyciu urządzenia DVR lub 

klawiatury systemu protokół tych urządzeń musi 

być identyczny jak protokół kamery. W innym razie 

sterowanie kamerą będzie niemożliwe.

W przypadku zmiany protokołu kamery poprzez zmianę 

oprogramowania DIP protokół zostanie zmieniony po 

wyłączeniu i ponownym włączeniu kamery.

Domyślne ustawienie protokołu to protokół „Auto”

Konfi guracja prędkości transmisji

Wybierz odpowiednią prędkość transmisji stosując 

kombinację przycisków DIP. 

Stan przycisku
Protokół

Styk5 Styk6 Styk7

OFF OFF OFF 2400 BPS

ON OFF OFF 4800 BPS

OFF ON OFF 9600 BPS

ON ON OFF 19200 BPS

OFF OFF ON 38400 BPS

Wartość domyślna prędkości transmisji to „9600 b/s”

•

•

•

•

•

•

❖

•

•

1 2 3 4 5 6

ONON

7 8

1 2 3 4 5 6

ONON

7 8
 

Protocol Buad Rate
Auto Select

RS-485

Zakończenie

Ustawianie ID (1~255)
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Zakończenie RS-485

Zakończenie RS-485 jest włączane/wyłączane 

przy użyciu styku 8.

Zazwyczaj, powinien on być w pozycji wyłączonej. 

Przełącznik zakończenia ostatnio używanej 

kamery należy włączyć zwłaszcza w przypadku 

problemów z połączeniem łańcuchowym.

Styk 8       Zakończenie RS-485 (wł./wył.)

INSTALACJA ZA POMOCĄ UCHWYTU 

POWIERZCHNIOWEGO NA SUFICIE

SCC-C6323

①   Ustawianie przełączników DIP (patrz poprzednia 

strona).

②   Przykręć uchwyt montażu powierzchniowego 

do sufi tu 4 śrubami.

❖

•

–

❖

③   Załóż dolny korpus na uchwyt powierzchniowy.

Przewód należy odpowiednio przeprowadzić 

przez otwór uchwytu lub z boku korpusu.

④ Upewnij się, że kołek blokujący sworznia 

uchwytu ustawiony w rowku dolnego korpusu 

maksymalnie na prawo, jak przedstawiono na 

ilustracji. Naciśnij kopułkę i obróć ją zgodnie z 

ruchem wskazówek zegara, aż kołek zostanie 

obrócony w lewo do oporu. Zdejmij winylową 

osłonkę z pokrywy kopułki.

1 2 3 4 5 6

ONON

7 8
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⑤  Dokręć śrubę ustalającą.

⑥   Podłącz odpowiednio przewody wideo, 

komunikacji i zasilania. (Patrz następna część)

SCC-C6325

① Aby przeprowadzić przewody w górę do sufi tu, 

należy wywiercić otwór o średnicy 60 mm w 

płycie sufi towej.

②   Przykręć uchwyt montażu powierzchniowego 

do sufi tu 4 śrubami.

③   Przymocuj przewody do bloku złącza i podłącz 

bloki złączy do urządzenia głównego.

❖
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④   Przykręć urządzenie główne do uchwytu 

powierzchniowego 4 śrubami.

⑤ Zdejmij winylową osłonkę z pokrywy kopułki.

MONTAŻ ZA POMOCĄ UCHWYTU 

SUFITOWEGO (SCC-C7325)

①   Przymocuj uchwyt sufi towy do sufi tu za 

pomocą dostarczonych 4 śrub.

②     Obróć osłonę przeciwsłoneczną zgodnie z 

ruchem wskazówek zegara po umieszczeniu 

jej w rurce uchwytu sufi towego.
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③   Po podłączeniu przewodów do złączy podłącz 

złącza do spodu urządzenia głównego. 

Następnie przymocuj urządzenie główne do 

osłony przeciwsłonecznej za pomocą 4 śrub.

④  Zdejmij winylową osłonkę z pokrywy kopułki.

MONTAŻ ZA POMOCĄ UCHWYTU 

ŚCIENNEGO (SCC-C7325)

①   Przymocuj uchwyt do montażu ściennego za 

pomocą 4 śrub (dostarczonych w zestawie).

② Obróć osłonę przeciwsłoneczną zgodnie z 

ruchem wskazówek zegara po umieszczeniu jej 

w rurce uchwytu sufi towego.
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③   Po podłączeniu przewodów do złączy podłącz 

złącza do spodu urządzenia głównego. 

Następnie przymocuj urządzenie główne do 

osłony przeciwsłonecznej za pomocą 4 śrub.

④  Zdejmij winylową osłonkę z pokrywy kopułki.

O

❖

❖
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OKABLOWANIE

SCC-C6323❖

Blok złącza okablowania

SCC-C6325/ SCC-C7325❖

Dwa rodzaje zasilania 12 V 

prąd stały/24 V prąd zmienny.

KABEL BNC WIDEO

1 (Czarny) : IN COM

2 (Żółty) : IN 1

3 (Brązowy) : IN 2

4 (Czerwony) : Wyjście przekaźnikowe

5 (Pomarańczowy): Wyjście przekaźnikowe

Kontroler/urządzenie DVR

Czujnik 

podczer-

wieni

Przełącznik 

drzwiowy

Czujniki

Lampa

Wyjście przekaźnikowe

Dwa rodzaje zasilania 12 V 
prąd stały/24 V prąd zmienny.

Kontroler/urządzenie DVR

KABEL BNC WIDEO

Wyjście przekaźnikowe
Wyjście przekaźnikowe

Czujnik 
podczer-
wieni

Przełącznik 
drzwiowy

Czujniki

Lampa

Wyjście przekaźnikowe
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Podłączanie zasilania

Należy dokładnie sprawdzić napięcie i natężenie prądu dla mocy znamionowej. Wartość mocy znamionowej jest 

wskazana z tyłu głównego urządzenia.

Tryb zasilania Napięcie zasilania
Pobór mocy

C6323/ C6325 C7325

12V prądu stałego 11V ~ 15V prądu stałego 8 W 12W

24V prądu zmiennego  20V ~ 29V prądu zmiennego 10W 21W

Komunikacja RS-485

Aby umożliwić sterowanie PTZ, podłącz ten przewód do klawiatury i urządzenia DVR. Aby możliwe było 

sterowanie wieloma kamerami równocześnie, przewody komunikacji RS-485 są połączone równolegle, jak 

pokazano na poniższym rysunku.

❖

•

❖
•

Połączenie wideo

Podłącz do przewodu koncentrycznego BNC.

Połączenie wejścia alarmu

Wejście czujnika

  Należy pamiętać, że zwarcie obwodów pomiędzy 

uziemieniem a stykiem wejścia spowoduje 

uruchomienie alarmu.

❖
•

❖

•

W przypadku korzystania z wejścia alarmu należy 

wybrać typ czujnika w menu ekranowym. Czujniki 

mogą być typu Normal Open lub Normal Close. 

Jeśli typ czujnika nie zostanie prawidłowo wybrany, 

może nastąpić uruchomienie alarmu.

Normal Open 

(N.O), normalnie 

otwarty

Sygnał wyjściowy jest włączony, 

gdy czujnik zostaje uaktywniony

Normal Close 

(N.C), normalnie 

zamknięty

Sygnał wyjściowy jest wyłączony, 

gdy czujnik zostaje uaktywniony

Wyjście przekaźnikowe

Istnieją 4 wyjścia alarmowe i wszystkie z nich są 

typu przekaźnikowego. Dlatego nie ma konieczności 

zwracania uwagi na ustawienie biegunów, prąd 

zmienny/stały i izolacje pomiędzy kanałami.  

Należy natomiast zwrócić uwagę na moc styku 

przekaźnikowego wspomnianego powyżej.

•

K

R

K

W

A

U

Z

Kontroler z klawiaturą/urządzenie DVR

IN1

IN 2

IN COM

IN T ER N ALWEWNĘTRZNE

Wewnętrzne
Wyjście przekaźnikowe

Zasilanie
Wyjście przekaźnikowe

Maks. 30 V/1 A prądu stałego
125 V, 0,5 A prądu zmiennego
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KONTROLE PRZED 

ROZPOCZĘCIEM PRACY

Przed włączeniem zasilania należy sprawdzić 

dokładnie kable.

ID kamery ustawione w kontrolerze musi być takie 

samo jak ID kamery, która ma być sterowana. ID 

kamery można sprawdzić w informacjach o systemie 

w menu ekranowym.

Jeśli dany kontroler obsługuje wiele protokołów 

— należy zmienić protokół w celu dopasowania go 

do protokołu kamery.

W przypadku zmiany protokołu kamery poprzez 

zmianę przełącznika DIP protokół zostanie zmieniony 

po wyłączeniu i ponownym włączeniu kamery.

Sposób działania może się różnić w zależności od 

używanego kontrolera, dlatego, jeśli kamerą nie 

można odpowiednio sterować, należy się odnieść do 

instrukcji obsługi konkretnego kontrolera.

KONTROLA FUNKCJI USTAWIEŃ 

WSTĘPNYCH I SCHEMATÓW

Sprawdź wcześniej, jak działają funkcje Preset, Scan, 

Auto Pan oraz Pattern przy użyciu kontrolera lub 

urządzenia DVR, aby móc nimi obsługiwać funkcje 

kamery. (Patrz instrukcja obsługi klawiatury systemu).

Jeśli kontroler lub urządzenie DVR nie mają przycisku lub 

funkcji schematu, należy skorzystać z klawiszy skrótu 

przy użyciu odpowiednich kodów ustawień wstępnych. 

Aby uzyskać więcej informacji, patrz „Zarezerwowane 

ustawienia wstępne” w tej instrukcji obsługi.

AUTO CALIBRATION

Nieustanne wystawianie kamery na wysoką 

temperaturę (ponad 50°C lub 122°F) przez długi 

czas grozi utratą ostrości. W rezultacie otrzymany 

obraz będzie niewyraźny. W takim przypadku zaleca 

się włączenie funkcji AUTO CALIBRATION poprzez 

uruchomienie ustawienia Preset 165.

Po uruchomieniu funkcji AUTO CALIBRATION kamera 

będzie kalibrować ostrość co 6 godzin. Aby wyłączyć 

tę funkcję, należy uruchomić ustawienie Preset 166.

URUCHAMIANIE MENU EKRANOWEGO

Funkcja

Przy użyciu menu ekranowego dla każdego 

zastosowania można skonfi gurować funkcje Preset, 

Pattern, Auto Pan, Scan oraz Alarm Input.

Wejdź do menu

<Przejdź do ustawienia> [95]

ZAREZERWOWANE USTAWIENIA WSTĘPNE

Opis

Niektóre ustawione wstępnie numery są zarezerwowane 

do bezpośredniego dostępu do określonych funkcji 

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

menu ekranowego. Te bezpośrednie polecenia z użyciem 

ustawień wstępnych umożliwiają szybkie wykonywanie 

różnych funkcji za pomocą kontrolera klawiaturowego 

oraz połączenie z urządzeniami DVR i IP.

Funkcja

<Przejdź do ustawienia> [95] : Wchodzi do menu ekranowego

<Przejdź do ustawienia> [131~134] : Uruchamia funkcję schematu 1–4

<Przejdź do ustawienia> [141~148] :  Uruchamia funkcję 
autopanoramowania 1–8

<Przejdź do ustawienia>[161] : Wyłącza wejście przekaźnikowe

<Set Preset> [161]  : Włącza wejście przekaźnikowe

<Przejdź do ustawienia> [165] : Automatyczna kalibracja włączona

<Przejdź do ustawienia> [166] : Automatyczna kalibracja wyłączona

<Przejdź do ustawienia> [167] :  Włącza obracanie 
proporcjonalne do zoomu

<Set Preset>[167] :  Wyłącza obracanie proporcjonalne do zoomu

<Przejdź do ustawienia> [170] :  Wyłącza tryb kompensacji 
oświetlenia kamery.

<Przejdź do ustawienia> [171] :  Ustawia tryb wysokiej kompensacji 
oświetlenia kamery

<Przejdź do ustawienia> [174] :  Ustawia tryb automatycznego 
ustawiania ostrości kamery

<Przejdź do ustawienia> [175] :  Ustawia tryb ręcznego 
ustawiania ostrości kamery

<Przejdź do ustawienia> [176] :  Ustawia tryb półautomatyczny 
ustawiania ostrości kamery

<Przejdź do ustawienia> [177] : Ustawia tryb dzień/noc na AUTO1

<Przejdź do ustawienia> [178] : Ustawia tryb dzień/noc na NIGHT

<Przejdź do ustawienia> [179] : Ustawia tryb dzień/noc na DAY

<Przejdź do ustawienia> [190] :  Ustawia automatyczny tryb 
wyświetlania ekranowego
(Oprócz maski prywatności)

<Przejdź do ustawienia> [191] :  Wyłącza wyświetlanie ekranowe 
(Oprócz maski prywatności)

<Przejdź do ustawienia> [192] :  Włącza wyświetlanie ekranowe 
(Oprócz maski prywatności)

<Przejdź do ustawienia> [193] :  Wyłącza wszystkie wyświetlenia 
masek prywatności

<Przejdź do ustawienia> [194] :  Włącza wszystkie wyświetlenia 
maski prywatności

<Przejdź do ustawienia> [195]:  Włącza nagrzewnicę (wyłącza po 
5 minutach i przełącza do trybu 
automatycznego)

<Przejdź do ustawienia> [196]:  Wyłącza nagrzewnicę (wyłącza i 
przechodzi do trybu ręcznego)

<Przejdź do ustawienia> [197]:  Włącza wentylator (wyłącza po 
5 minutach i przełącza do trybu 
automatycznego)

<Przejdź do ustawienia> [198]:  Wyłącza wentylator (wyłącza i 
przechodzi do trybu ręcznego)

<Przejdź do ustawienia>[200] :Włącza zoom cyfrowy

<Przejdź do ustawienia>[201] : Wyłącza zoom cyfrowy

•
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Funkcja

W pozycji Preset można zapisać do 127 pozycji.

Ustawieniu wstępnemu można przypisać liczbę 

od 1 do 128. Uwaga:  ustawienie wstępne 95 jest 

zarezerwowane do uruchamiania menu ekranowego.

Parametry kamery (tzn. balans bieli, auto ekspozycja) 

można ustawić niezależnie dla każdego ustawienia 

wstępnego i wyregulować za pomocą menu 

ekranowego. Każdemu ustawieniu wstępnemu można 

przypisać cztery wyjścia przekaźnikowe.

Set Preset (Konfi guracja ustawienia wstępnego)

<Set Preset> [1~128]

Run Preset (Uruchamianie ustawienia wstępnego)

<Przejdź do ustawienia> [1~128]

Delete Preset (Usuwanie ustawienia wstępnego)

Aby usunąć ustawienie wstępne, skorzystaj z menu 

ekranowego.

AUTOPANORAMOWANIE

Funkcja

Korzystając z funkcji Auto Pan można kilkakrotnie 

przemieszczać kamerę pomiędzy dwoma 

zaprogramowanymi pozycjami. Przy włączonej funkcji 

autopanoramowania kamera przemieszcza się z pozycji 

ustawionej jako pierwsza do pozycji ustawionej jako 

druga w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek 

zegara. Następnie kamera przemieszcza się z pozycji 

drugiej do pozycji pierwszej w kierunku przeciwnym do 

ruchu wskazówek zegara.

W przypadku gdy pozycja ustawiona jako pierwsza 

jest taka sama jak pozycja ustawiona jako druga, 

kamera obraca się wokół własnej osi o 360° w kierunku 

zgodnym z ruchem wskazówek zegara, a następnie 

obraca się wokół własnej osi o 360° w kierunku 

przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.

Prędkość można ustawić od 1°/s do 180°/s.

Set Auto Pan (Konfi guracja autopanoramowania)

Aby skonfi gurować funkcję Auto Pan, skorzystaj z 

menu ekranowego.

•

•

•

•

•

•

Run Auto Pan( Uruchamianie autopanoramowania)

Sposób 1) <Run Auto Pan> [Nr autopan.] [Enter] 

Sposób 2) <Przejdź do ustawienia> [Nr autopan.+140] np.) 

Uruchom autopan. 2 : <Przejdź do ustawienia> [142]

Delete Auto Pan (Usuwanie autopanoramowania)

Aby usunąć funkcję Auto Pan., skorzystaj z menu 

ekranowego.

SCHEMAT

Funkcja

Funkcja Pattern umożliwia zapamiętywanie ścieżki 

(zwykle krzywej) utworzonej za pomocą kontrolera 

klawiaturowego. Poprzez uruchomienie tej funkcji 

w razie potrzeby zostaje dokładnie odtworzona 

zapamiętana ścieżka.

Dostępne są 4 schematy, a w każdym schemacie 

zapisać można do 1200 poleceń komunikacji.

Set Pattern (Ustawianie schematu)

Schemat można utworzyć w jeden z dwóch 

poniższych sposobów.

Sposób 1) <Set Pattern> [Nr schematu] 

Zostanie wyświetlony ekran edycji schematów, 

jak pokazano poniżej.

EDIT PATTERN 1

[NEAR:SAVE / FAR:DELETE]
0/0/X1/N

Ruch joystickiem i zaprogramowany ruch może 

zostać zapamiętany przez schemat.

Pozostała ilość pamięci zostanie wyświetlona na 

pasku postępu.

Aby zapisać nagranie, naciśnij przycisk NEAR, 

a aby je anulować naciśnij przycisk FAR.

 Sposób 2) korzystające z menu ekranowego: Patrz 

rozdział „Jak korzystać z menu ekranowego”.

Run Pattern (Uruchamianie schematu)

Sposób 1) <Run Pattern> [Nr schematu] 

np.) Uruchamianie schematu 2 : <Run Pattern> [2]

Sposób 2) <Przejdź do ustawienia> [Nr schematu+130] 

np.) Uruchamianie schematu 2 : <Przejdź do ustawienia> [132]

•

•

•

•

–

–

–

–

•

S

HUstawienie 1

 Zgodnie z 

ruchem wska
-

zówek

 Prze
ciw

nie do ruchu 

wska
zówek

Ustawienie 2
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a 

Delete Pattern (Usuwanie schematu)

Aby usunąć schemat, skorzystaj z menu ekranowego.

  Po zapisaniu/uruchomieniu opcji PATTERN, funkcja 

PAN/TILT jest obsługiwana przy wyłączonej funkcji 

AUTO FLIP.

SKANOWANIE

Funkcja

Funkcja Scan umożliwia uruchamianie kolejno trybu 

Preset, Pattern i/lub Auto Pan. Można zapisać do 8 

skanów. Każde skanowanie może posiadać do 20 

obiektów czynności, którymi mogą być ustawienia 

wstępne, schematy lub autopanoramowanie. 

Czas wyświetlania to okres pomiędzy czynnościami, który 

można ustawić w menu. Ponadto dostępna jest liczba 

opcji za pomocą, których można ustawić ustawioną 

wstępnie prędkość oraz liczbę powtórzeń opcji Pattern i 

Auto Pan.

Set Scan (Ustawianie skanowania)

Aby utworzyć skanowanie, skorzystaj z menu ekranowego.

Run Scan (Uruchamianie skanowania)

Sposób ) <Uruchamianie skanowania> [Nr skanowania]

np. Uruchomienie skanowania 2: <Uruchamianie 

skanowania> [2]

Sposób 2) <Uruchom ustawienie wstępne> [Nr skanowania+150]

np. Uruchomienie skanowania 2: <Uruchom ustawienie 

wstępne> [152] 

Delete Scan (Usuwanie skanowania)

Aby usunąć skanowanie, skorzystaj z menu ekranowego.

HARMONOGRAM

Funkcja

Funkcja Schedule umożliwia uruchomienie odpowiedniej 

funkcji, takiej jak Preset, Auto Pan, Scan, Pattern, Home 

w wyznaczony dzień i o wyznaczonej godzinie. Na 

przykład, jeśli ustawiona zostanie reguła Tuesday, 9:00 

AM i Preset 1 (np. Brama główna), kamera będzie się 

przemieszczać do bramy głównej w każdy wtorek o 9.00. 

Jeśli zostanie wybrana opcja Weekday, kamera będzie 

przemieszczać się do pozycji bramy głównej codziennie 

oprócz sobót i niedziel.

Dzięki zegarowi działającemu w czasie rzeczywistym dane 

•

•

•

•

•

•

czasu zostaną zachowane, nawet jeśli kamera zostanie 

wyłączona. Początkowe ustawienie godziny i dnia jest 

ważne, aby funkcja harmonogramu działała prawidłowo.

Set Schedule (Ustawianie harmonogramu)

Aby utworzyć harmonogram, skorzystaj z menu 

ekranowego.

Run Schedule (Uruchamianie harmonogramu)

Skorzystaj z menu ekranowego aktywowania 

harmonogramu

Delete Schedule (Usuwanie harmonogramu)

Aby usunąć harmonogram, skorzystaj z menu ekranowego.

INNE FUNKCJE

Preset Lock

Funkcja ta umożliwia ochronę wcześniej ustawionych 

danych przed nieautoryzowanym nadpisaniem. Jeśli 

funkcja Preset Lock jest ustawiona na ON:

Polecenie zapisywania ustawień wstępnych przy użyciu 

klawisza jest wyłączone. Dopuszczalne jest natomiast 

zapisywanie ustawień przy użyciu menu ekranowego.

Power Up Action

Funkcja ta umożliwia wznowienie ostatnio 

wykonywanej czynności przed wyłączeniem kamery. 

Dostępnych dla tej funkcji jest większość czynności, 

takich jak Preset, Pattern, Auto Pan oraz Scan.

Auto Flip

W przypadku gdy kąt odchylenia zbliży się do szczytu 

orbity odchylenia (90°), kamera w trybie zoomu 

będzie się przesuwała w przeciwnym kierunku 

odchylenia (180°), aby nadal nagrywać docelowy 

obraz. Jak tylko kamera w trybie zoomu minie szczyt 

kierunku odchylenia (90°), obrazy powinny zostać 

automatycznie odwrócone a na ekranie pojawi się 

symbol F . Jeśli funkcja ta jest wyłączona, zakres 

ruchu odchylenia wynosi 0–90°.

Parking Action

Funkcja ta umożliwia automatyczne przesunięcie 

kamery w określoną pozycję, jeśli przy kontrolerze nie 

będzie przez chwilę operatora. Czas parkowania może 

być określony jako okres od 1 minuty do 4 godzin.

Alarm Input

Używanych jest 2 wejść alarmu. Po uruchomieniu 

zewnętrznego czujnika ruch kamery można ustawić na 

ruch odpowiadający zaprogramowanemu położeniu. 

Należy pamiętać, że jeśli włączonych jest wiele czujników, 

stosowane jest ostatnie używane wejście alarmu. 

Privacy Zone Mask

W celu ochrony prywatności można utworzyć do 4 masek 

prywatności na dowolnej pozycji, aby ukryć takie obiekty 

jak okna, sklepy lub domy prywatne. Zaawansowane 

•

•

•

•

•

•

•

•

•

 
  

 
  

 

 

 

 

Czas wyświetlania obrazu

Pattern 5Preset 1

Maks. 20 obiektów

Auto Pan 5
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ustawianie funkcji maski strefy prywatności jest możliwe 

dzięki układowi współrzędnych sferycznych.

Ustawienia obrazu GENERAL/SPECIAL

WB (balans bieli) oraz AE (autoekspozycja) można 

ustawić niezależnie dla każdego ustawienia wstępnego. 

Istnieją 2 tryby: „General” (ogólny) i „Special” (specjalny).

Tryb ogólny oznacza, że opcje WB lub AE mogą być 

ustawione całkowicie i jednocześnie dla wszystkich 

ustawień wstępnych w menu „ZOOM CAMERA SETUP”. 

Tryb specjalny oznacza, że opcje WB lub AE mogą być 

ustawione niezależnie, czyli oddzielnie dla każdego z 

ustawień wstępnych w każdym menu programowania 

ustawień wstępnych. Każda wartość specjalna WB/

AE powinna zostać odpowiednio włączona po tym, 

jak kamera zostanie przemieszczona do określonej 

zaprogramowanej lokalizacji.

Podczas obracania powinna zostać zastosowana 

ogólna wartość WB/AE. Pomimo zmiany wartości 

ogólnej WB/AE wszystkie specjalne wartości WB/AE 

pozostaną bez zmian.

Semi Auto Focus

Ten tryb umożliwia przełączanie trybu ustawiania 

ostrości automatycznie z czynności na czynność. 

Tryb ręcznego ustawiania ostrości wybierany jest 

podczas działania ustawienia wstępnego, a tryb 

automatycznego ustawiania ostrości przywracany 

jest po rozpoczęciu operacji obracania kamery.

Podczas wstępnie ustawionej czynności zamiast 

automatycznego ustawiania ostrości zostają zapisane 

dane ręcznego ustawienia ostrości, gdy zostaje 

utworzony, i zostaną zastosowane, gdy tylko kamera 

przejdzie do ustawienia wstępnego. Umożliwia to 

uzyskanie ostrego obrazu w krótkim czasie.

WYGLĄD EKRANU GŁÓWNEGO

•

•

Informacje o P/T/Z

Aktualny kąt panoramowania/odchylenia w stopniach, 

powiększenie zoom oraz kierunek kompasu.

ID kamery

ID bieżącej kamery (adres).

Nazwa czynności

Poniżej wymienione są możliwe nazwy czynności i ich 

znaczenia.

“SET PRESET ×××”  Gdy ustawienie  Preset ××× 

zostaje zapisane

“PRESET ×××”  Gdy kamera przechodzi do 

ustawienia Preset ×××

“PATTERN ×”  Gdy ustawienie Pattern × jest 

włączone

“AUPx/PRESET XXX”  Gdy ustawienie Auto Pan x 

jest włączone

“UNDEFINED”  Gdy zostaje wywołana 

nieokreślona funkcja

Etykieta ustawienia wstępnego

Etykieta przypisana określonemu ustawieniu wstępnemu.

Informacje o alarmie

Wskazywany jest tutaj aktualny stan wejścia alarmu.

Litera „I” oznacza wejście, a litera „O” wyjście. Jeśli 

wejście jest ON(włączone), zostanie pokazany 

numer wejścia. Jeśli wejście jest OFF(wyłączone), 

zostanie pokazany symbol „-”. Analogicznie, „O:1” 

oznacza, że wejście 1 jest włączone , a „O :-“ — że 

jest wyłączone.

Np. jeśli pozycja 2 wejść jest ON (włączona) i włączone 

jest wyjście 1, na ekranie zostanie wyświetlone:

I:-2 0:1

Obrócenie obrazu

Pokazuje, że obrazy są obecnie obrócone przez 

funkcję Auto Flip.

Temperatura

Bieżąca temperatura: Wyróżnione ramką litery 

„C” i „F” oznaczają odpowiednio skalę Celsjusza i 

Fahrenheita

Data/godz.

Wyświetla aktualną datę i godzinę

•

•

•

•

•

•

•

•

O
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Etykieta 

ustawienia 

wstępnego 1

LABEL12345 PRESET1 Nazwa 

czynności

Data/godz

ID kamery

Obrócenie obrazu

ID kamery

Informacje o P/T/Z

Informacje 

o alarmie

Temperatura
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OGÓLNE ZASADY OBSŁUGI 

PRZYCISKÓW W CELU 

KORZYSTANIA Z MENU

Pozycje menu umieszczone w nawiasach < > 

zawsze posiadają podmenu.

Dla każdego poziomu menu przechodzenie do 

podmenu jest możliwe przy użyciu przycisku NEAR 

lub ENTER.

Aby przejść w menu o jeden poziom do góry, naciśnij 

przycisk FAR.

Aby przejść od pozycji do pozycji w menu, użyj 

joysticka w pozycjach góra/dół lub lewo/prawo.

Aby zmienić wartość pozycji, użyj przycisków góra/

dół joysticka w pilocie.

Aby zapisać wartości, naciśnij przycisk NEAR lub 

ENTER, a aby je anulować, naciśnij przycisk FAR.

MENU GŁÓWNE

ROOT MENU

<SYSTEM INFORMATION>
<DISPLAY SETUP>
<MOTION SETUP>
<FUNCTION SETUP>
<CAMERA SETUP>
<SYSTEM SETUP>
<SYSTEM INITIALIZE>

EXIT

SYSTEM INFORMATION

Przedstawia informacje systemowe np. bieżąca 

wersja oprogramowania i ustawienia komunikacyjne

DISPLAY SETUP

Włącza/wyłącza wyświetlanie informacji na głównym 

ekranie.

MOTION SETUP

Konfi guracja ustawień związanych z ruchem

FUNCTION SETUP

Konfi guracja różnych funkcji, takich jak Preset, Auto 

Pan, Pattern, Scan oraz Schedule.

CAMERA SETUP

Konfi guracja funkcji i danych związanych z kamerą

SYSTEM SETUP

Konfi guracja podstawowych ustawień systemu.

SYSTEM INITIALIZE

Rozpoczyna konfi gurację systemu i ustawia 

konfi gurację domyślną dla wszystkich danych.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

INFORMACJE O SYSTEMIE

FIRMWARE VER.

Pokazuje bieżącą wersję oprogramowania kamery.

COLOR SYSTEM

Pokazuje bieżący analogowy system wideo kamery.

PROTOCOL 

Pokazuje bieżący protokół do sterowania PTZ

BAUD RATE  Pokazuje bieżącą prędkość 

transmisji sterowania PTZ.

ADDRESS  Pokazuje bieżące ID kamery do 

sterowania PTZ.

KONFIGURACJA EKRANU

DISPLAY SETUP 

CAMERA ID ON
PTZ INFORMATION AUTO
ACTION TITLE AUTO
RESET LABEL AUTO
ALARM I/O AUTO
DATE/TIME ON
<PRIVACY ZONE>
TEMPERATURE CELSIUS
BACK
EXIT

To menu określa włączanie/wyłączanie wyświetlania 

informacji ekranowych na głównym ekranie. Jeśli jakaś 

pozycja jest ustawiona na AUTO, zostanie ona wyświetlona 

tylko wtedy, gdy jej wartość zostanie zmieniona.

CAMERA ID  [ON/OFF]

PTZ INFORMATION [ON/OFF/AUTO]

ACTION TITLE  [ON/OFF/AUTO]

PRESET LABEL  [ON/OFF/AUTO]

ALARM I/O  [ON/OFF/AUTO]

DATE/TIME  [ON/OFF]

TEMPERATURE  [CELSIUS/FAHRENHEIT/OFF]

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Jak korzystać z menu ekranowego

SYSTEM INFORMATION 

FIRMWARE VER 1.0250
COLOR SYSTEM NTSC
PROTOCOL SAMSUNG
BAUD RATE 9600
ADDRESS 255

BACK
EXIT
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Jak korzystać z menu ekranowego
KONFIGURACJA MASKI STREFY 

PRYWATNOŚCI

PRIVACY ZONE

MASK NO. 1
 UNDEFINED
DISPLAY  OFF
CLEAR MASK CANCEL
<EDIT MASK>

BACK
EXIT

Wybierz obszar w obrazie, który chcesz ukryć.

MASK No. [1~4]

Wybierz numer maski. Jeśli wybrana maska posiada 

już przypisane dane, kamera wróci do poprzedniego 

ustawienia. W innym razie jako „Mask NO.” zostanie 

wyświetlony komunikat „UNDEFINED”.

DISPLAY  [ON/OFF]

Umożliwia ustawienie, czy kamera ma pokazywać 

maski na obrazach.  

CLEAR MASK [CANCEL/OK]

Usuwa dane w wybranej masce.

Ustawianie obszaru strefy prywatności

EDIT MASK 1

MOVE TO TARGET POSITION
[NEAR:SELECT/FAR:CANCEL]

0/0/x1/N

Przesuń kamerę w obszar, który ma zostać ukryty. 

Zostanie wyświetlone menu regulujące rozmiar maski.

•

•

•

❖

Regulacja rozmiaru strefy prywatności

EDIT MASK 1

[ :ADJUST MASK WIDTH]
[ :ADJUST MASK HEIGHT]
[NEAR:SELECT / FAR:CANCEL]

Regulacja rozmiaru maski. Ustaw rozmiar maski przy 

użyciu joysticka lub strzałek.   

Przyciski (lewo/prawo)   regulują szerokość 

maski. 

Przyciski (góra/dół) regulują wysokość maski.

   Należy pamiętać, że podczas czynności sterujących 

PAN/TILT obiekt za maską prywatności może zostać 

przez chwilę odsłonięty.

  Aby ukryć całkowicie określoną strefę niezależnie od 

wysokiej prędkości ruchu PT, rozmiar maski powinien 

być o 20% większy niż oryginalny rozmiar celu.

KONFIGURACJA RUCHU

MOTION SETUP

PRESET LOCK ON
PWR UP ACTION ON
AUTO FLIP ON
JOG MAX SPEED 140/SEC
JOG DIRECTION NORMAL
FRZ IN PRESET OFF
<PARKING ACTION SETUP>
<ALARM INPUT SETUP>

BACK
EXIT

Ogólne ustawienia funkcji ruchu panoramowania/odchylania.

PRESET LOCK  [ON/OFF]

Funkcja ta umożliwia ochronę wcześniej ustawionych 

danych przed nieautoryzowanym nadpisaniem. 

Jeśli funkcja Preset Lock jest w pozycji ON (WŁ.), 

niemożliwe jest tworzenie i usuwanie funkcji Preset, 

Auto Pan, Pattern i Scan. Funkcje te można jedynie 

uruchomić. Aby utworzyć lub usunąć te funkcje, 

skorzystaj z menu ekranowego.

POWER UP ACTION [ON/OFF]

Patrz rozdział „Inne funkcje” 

❖

•

•

•

•

❖
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AUTO FLIP  [ON/OFF]

Patrz rozdział „Inne funkcje” 

JOG MAX SPEED [2°/sec ~360°/sec]

Ustawia maksymalną prędkość obracania. Prędkość 

obracania jest odwrotnie proporcjonalna do stopnia 

powiększenia. Im większe powiększenie, tym 

mniejsza prędkość panoramowania/odchylania. 

JOG DIRECTION [INVERSE/NORMAL]

W przypadku ustawienia „Normal” widok na 

ekranie będzie się poruszał w tym samym kierunku 

co odchylanie obracania. Jeśli zostanie wybrane 

ustawienie „Inverse”, widok na ekranie będzie się 

poruszał w odwrotnym kierunku.

FREEZE IN PRESET [ON/OFF]

W początkowym punkcie zaprogramowanego 

ruchu, kamera zacznie zatrzymywanie obrazu punktu 

początkowego. Kamera będzie nadal wyświetlała obraz 

punktu początkowego podczas zaprogramowanego ruchu 

i nie będzie wyświetlała obrazów, które do niej docierają 

podczas zaprogramowanego ruchu. Zaraz po zatrzymaniu 

kamery w zaprogramowanym punkcie końcowym kamera 

rozpoczyna wyświetlanie obrazów na żywo, które do niej 

docierały w zaprogramowanym punkcie końcowym.

Dostępność tej funkcji najprawdopodobniej różni się 

w zależności od modelu kamery.

Konfi guracja czynności parkowania

PARKING ACTION SETUP

PARK ENABLE OFF
WATT TIME 00:10:00
PARK ACTION HOME

BACK
EXIT

Jeśli opcja Park Enable jest w pozycji ON, kamera 

automatycznie uruchomi przypisaną funkcję, jeśli 

podczas przypisanego „Wait Time” nie wystąpi 

polecenie PTZ.

PARK ENABLE  [ON/OFF]

WAIT TIME  [5 sec ~ 4 hour]

Czas jest wyświetlany w formacie „hh:mm:ss” i 

można go zmieniać o jednostkę 1 min. 

PARK ACTION  [HOME/PRESET/PATTERN/

AUTO PAN/SCAN]

Ex) Np. jeśli dla opcji Park Action jest wybrane 

•

•

•

•

❖

•

•

•

ustawienie HOME, kamera przemieści się do 

pozycji home, jeśli podczas przypisanego „Wait 

Time” nie wystąpi polecenie PTZ

Konfi guracja wejścia alarmu

ALARM INPUT SETUP

ALARM1 N.O PRESET1
ALARM2 N.C NOT USED

BACK
EXIT

Dopasuj wejście czujnika alarmu do jednej z 

zaprogramowanych pozycji. Po uruchomieniu 

zewnętrznego czujnika kamera przemieści się do 

odpowiedniej zaprogramowanej pozycji, jeśli taka 

była wcześniej określona.

ALARM TYPE (Typ alarmu) 

[Normal OPEN(N.O) / Normal CLOSE(N.C)]

Ustawia typ wejścia czujnika.

ALARM ACTION (Czynność alarmu)

[NOT USED/HOME/PRESET 1~128/APAN 1~8, 

PATTERN1~4, SCAN 1~4]

Dla każdego wejścia alarmu można przypisać funkcje 

przeciwne (Preset, Auto Pan, Pattern, Scan).

KONFIGURACJA FUNKCJI

FUNCTION SETUP 

<PRESET SETUP>
<AUTO PAN SETUP>
<PATTERN SETUP>
<SCAN SETUP>
<SCHEDULE SETUP>

BACK
EXIT

Przy użyciu tego menu można skonfi gurować 5 

specjalnych funkcji.

PRESET SETUP

Można przypisać 127 ustawień wstępnych od 1 do 

128, oprócz 95, które jest zarezerwowane dla menu. 

❖

•

•

•
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AUTO PAN SETUP

Dostępnych jest do 8 ustawień Auto Pan, które 

umożliwiają wolny ruch kamery pomiędzy dwoma 

zaprogramowanymi punktami.

PATTERN SETUP

W kopule można przechowywać do 4 schematów. 

W tej funkcji dane ścieżki utworzone ręcznie joystickiem 

są nagrywane i jeśli zajdzie taka potrzeba, możliwe jest 

automatyczne odtworzenie identycznej ścieżki.

SCAN SETUP

Można zdefi niować do 8 skanów.

Do danego skanowania przypisanych jest maks. 

20 obiektów z dowolnych kombinacji Preset/Auto 

Pan/Pattern. Po uruchomieniu funkcji Scan kamera 

rozpocznie uruchamianie kolejno każdego wejścia.

SCHEDULE SETUP

Możliwe jest przypisanie 7 reguł ustalania harmonogramu 

według dnia i godziny. Dla każdej reguły można określić 

odpowiednie czynności (takie jak Home, Preset, Auto 

Pan, Pattern i Scan). W celu uproszczenia możliwe jest 

także korzystanie z funkcji Weekday oraz Weekend.

KONFIGURACJA USTAWIEŃ WSTĘPNYCH

PRESET SETUP 

PRESET NO. 1

<EDIT SCENE>
<LABEL> NORTH GATE
CLR PRESET CANCEL
CAM ADJUST GENERAL
ALARM OUT -

BACK
EXIT

PRESET NO. [1~128]

Jeśli wybrane ustawienie zostało już zdefi niowane, 

kamera przejdzie do zaprogramowanej pozycji a na 

monitorze zostaną wyświetlone zaprogramowane 

parametry, takie jak etykieta i wyjścia przekaźnikowe.

Jeśli wybrane ustawienie wstępne nie jest 

zdefi niowane, na monitorze zostanie wyświetlony 

komunikat „UNDEFINED”.

EDYCJA SCENY USTAWIENIA WSTĘPNEGO

Umożliwia ponowne zdefi niowanie bieżącej pozycji 

zaprogramowanej sceny (tj. PTZ). 

EDYCJA ETYKIETY USTAWIENIA WSTĘPNEGO

Edytuje etykietę, która ma zostać wyświetlona na 

monitorze po uruchomieniu ustawienia wstępnego.

Dopuszczalnych jest do 10 znaków.

•

•

•

•

•

•

•

CLEAR PRESET  [CANCEL/OK]

Usuwa dane bieżącego ustawienia wstępnego

CAM ADJUST [GENERAL/SPECIAL]

WB (balans bieli) oraz AE (autoekspozycja) można 

ustawić niezależnie dla każdego ustawienia wstępnego. 

Istnieją 2 tryby: „General” i „Special”. Tryb General 

oznacza, że opcje WB lub AE mogą by-ć ustawione 

całkowicie i jednocześnie dla wszystkich ustawień 

wstępnych w menu „CAMERA SETUP”.

Tryb Special oznacza, że opcje WB lub AE mogą być 

ustawione niezależnie, czyli oddzielnie dla każdego z 

ustawień wstępnych w każdym menu programowania 

ustawień wstępnych. Każda wartość specjalna WB/AE 

powinna zostać odpowiednio włączona po tym, 

jak kamera zostanie przemieszczona do określonej 

zaprogramowanej lokalizacji. Podczas obracania kamery 

powinna zostać zastosowana ogólna wartość WB/AE.

Pomimo zmiany wartości ogólnej WB/AE wszystkie 

specjalne wartości WB/AE powinny pozostać bez zmian. 

Jeśli zostanie wybrany tryb „Special”, na monitorze 

zostanie wyświetlone menu ustawień WB/AE. 

Wartość domyślna to GENERAL.

ALARM OUT

Wyjście przekaźnikowe można połączyć z działaniem 

wstępnie ustawionej funkcji. 

Symbol „-” oznacza stan wyłączenia, a liczba 1 

reprezentującą każdy bit oznacza stan włączenia.

np. Jeśli wybrano „1”, wyjście przekaźnikowe jest 

włączone przy każdym wywołanie tego ustawienia 

wstępnego.

Edit Preset Scene (Edycja sceny 

ustawienia wstępnego)

EDIT SCENE - PRESET 1

MOVE TO TARGET POSITION
[NEAR:SELECT / FAR:CANCEL]

0/0/x1/N

① Przy użyciu joysticka przesuń kamerę do 

żądanej pozycji.

② Naciskając przycisk NEAR lub ENTER, zapisz 

bieżące dane PTZ.

③ Naciśnij przycisk FAR, aby anulować.

•

•

•

❖

❖
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. 

Edit Preset Label (Edycja etykiety 

ustawienia wstępnego)

LABEL - PRESET 1

[█         ]
 ----------
 1234567890 OK
 ABCDEFGHIJ CANCEL
 KLMNOPQRST
 UVWXYZabcd
 efghijklmn
 opqrstuvwx
 yz<>-/:. 
 ----------

① Edytuje etykietę, która ma zostać wyświetlona 

na monitorze, kiedy kamera znajdzie się w 

zaprogramowanej pozycji. W menu edycji etykiety 

kursor ma kształt prostokąta. Po wybraniu znaku 

kursor przemieszcza się do następnej pozycji. 

[█         ]

Bieżąca pozycja kursora

② Przy użyciu przycisków lewo/prawo/góra/dół 

joysticka przejdź do odpowiedniego znaku z 

zestawu znaków. Aby wybrać znak, naciśnij 

przycisk NEAR lub ENTER.

 ----------
 1234567890
 ABCDEFGHIJ
 KLMNOPQRST
 UVWXYZabcd
 efghijklmn
 opqrstuvwx
 yz<>-/:. 
 ----------

Symbol usuwaniaSymbol spacji

 Aby zastosować spację, wybierz symbol spacji 

(„ ”). Aby usunąć wcześniejszy znak, wybierz 

symbol usuwania (“ ”).

③ Po zakończeniu edycji etykiety przesuń kursor do 

pozycji „OK” i naciśnij przycisk NEAR lub ENTER, 

aby zapisać zakończoną etykietę. Aby cofnąć 

zmianę, przesuń kursor do pozycji „Cancel” 

(Anuluj) i naciśnij przycisk NEAR lub ENTER.key.

❖ KONFIGURACJA AUTOPANORAMOWANIA

AUTO PAN SETUP 

APAN NO. 1
1ST POS. NOT USED
2ND POS. NOT USED

APAN SPEED 30/SEC
CLEAR APAN CANCEL

BACK
EXIT

APAN  No. [1~8]

Wybiera numer Auto Pan, który ma zostać 

edytowany. Jeśli wybrany Auto Pan nie jest 

zdefi niowany, w pozycji 1 i 2 zostanie wyświetlony 

komunikat „NOT USED”.

1ST POS.  [PRESET 1~128]

2ST POS. 

Ustaw 2 pozycję dla funkcji Auto Pan. Jeśli wybrane 

ustawienie wstępne nie jest zdefi niowane, zostanie 

wyświetlony komunikat „UNDEFINED”, jak pokazano 

poniżej.

AUTO PAN SETUP

APAN NO. 1
1ST POS. PRESET5
2ND POS. NOT USED
     UNDEFINED

Przy włączonej funkcji autopanoramowania kamera 

przemieszcza się z pozycji ustawionej jako pierwsza 

do pozycji ustawionej jako druga w kierunku 

zgodnym z ruchem wskazówek zegara. Następnie 

kamera przemieszcza się z pozycji drugiej do 

pozycji pierwszej w kierunku przeciwnym do ruchu 

wskazówek zegara.

W przypadku gdy pozycja ustawiona jako pierwsza 

jest taka sama jak pozycja ustawiona jako druga, 

kamera obraca się wokół własnej osi o 360° w 

kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, 

a następnie obraca się wokół własnej osi o 360° w 

kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.

APAN(AUTO PAN) Speed [1°/sec ~180°/sec]

Ustawia prędkość Auto Pan od 1°/sec do 180°/sec.

CLEAR APAN(AUTO PAN) [CANCEL/OK]

Usuwa bieżące dane Auto Pan.

•

•

•

•

•
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KONFIGURACJA SCHEMATU

PATTERN SETUP 

PATTERN NO. 1
 UNDEFINED
CLR PATTERN CANCEL
<EDIT PATTERN>

BACK
EXIT

PATTERN NO.  [1~4 ]

Wybiera numer schematu, który ma być edytowany.

Jeśli wybrane ustawienie wstępne nie jest 

zdefi niowane, jako wybrany numer schematu 

zostanie wyświetlony komunikat „UNDEFINED”.

CLR PATTERN  [CANCEL/OK]

Usuwa dane w bieżącej ścieżce

EDIT PATTERN

Rozpoczyna edycję schematu.

Edit Pattern (Edycja schematu)

①Przy użyciu joysticka przejdź do pozycji 

początkowej z odpowiednim zoomem. Aby 

rozpocząć nagrywanie schematu, naciśnij 

przycisk NEAR lub ENTER. Aby wyjść z tego 

menu, naciśnij przycisk FAR.

EDIT PATTERN 1

MOVE TO START POSITION
[NEAR:START/ FAR:CANCEL]

0/0/x1/N

② Przesuń kamerę przy użyciu joysticka kontrolera 

lub uruchom funkcję ustawień wstępnych, aby 

zapamiętać ścieżkę (w większości krzywą) w 

wybranym schemacie.

Rozmiar całkowitej pamięci i rozmiar pozostałej 

pamięci jest wyświetlony w formie paska. W 

jednym schemacie można zapisać do 1200 

poleceń komunikacji.

•

•

•

❖

EDIT PATTERN 1

[NEAR:SAVE / FAR:DELETE]
0/0/X1/N

③ Aby zapisać dane i wyjść, naciśnij przycisk 

NEAR lub ENTER. Aby anulować nagrywanie i 

usunąć dane nagrania, naciśnij przycisk FAR.

KONFIGURACJA SKANU

SCAN SETUP

SCAN NO. 1
 UNDEFINED
CLEAR SCAN CANCEL
<EDIT SCAN>

BACK
EXIT

SCAN NO.  [1~8]

Wybiera numer skanu, który ma być edytowany.

Jeśli wybrany numer skanu nie jest zdefi niowany, 

zamiast wybranego numeru skanu zostanie 

wyświetlony komunikat „UNDEFINED”.

CLEAR SCAN [CANCEL/OK]

Usuwa dane w bieżącym skanie

EDIT SCAN

Rozpoczyna edycję skanu.

Edit Scan (Edycja skanu)

① Naciśnij przycisk NEAR lub ENTER w trybie listy 

„NO” (Nie), aby rozpocząć konfi gurację skanowania.

EDIT SCAN 1

NO. ACTION NO. DWELL OPT

 1 NONE
 2 NONE
 3 NONE
 4 NONE
 5 NONE

SAVE
CANCEL [NEAR:EDIT]              

•

•

•

❖
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② Należy pamiętać, że w skanie dopuszczalnych jest 

maks. 20 funkcji. Przesuń kursor w górę/w dół i naciśnij 

przycisk NEAR lub ENTER, aby ustawić skanowanie. 

EDIT SCAN 1

NO. ACTION NO. DWELL OPT

 1 NONE
 2 NONE
 3 NONE
 4 NONE
 5 NONE

SAVE [NEAR:EDIT ACT]
CANCEL [FAR :EDIT END]

③ Zaprogramuj ustawienia Action, Dwell time i 

Option. Należy pamiętać, że wybrany obiekt jest 

wyświetlony odwrotnie. Przesuń kursor w lewo/

w prawo, aby wybrać obiekty i przesuń kursor 

w górę/w dół, aby zmienić daną wartość.

EDIT SCAN 1

NO. ACTION NO. DWELL OPT

 1 NONE
 2 NONE
 3 NONE
 4 NONE
 5 NONE

SAVE [ :MOVE CURSOR]
CANCEL [ :CHANGE VAL.]

ACTION NO.

[NONE/PRESET/AUTO PAN/PATTERN]

DWELL  [1 s ~ 4 min.]

Ustawia czas opóźnienia pomiędzy funkcjami

OPT

Opcjonalnie Przedstawia zaprogramowaną 

prędkość (2-360) po wyborze ustawienia 

wstępnego. Powinna to być liczba powtórzeń 

(1-255) po wyborze funkcji Pattern lub Auto 

Pan dla czynności.

•

•

•

④ Skonfi guruj pozycje Action NO., Dwell i OPT.

EDIT SCAN 1

NO. ACTION NO. DWELL OPT

 1 PRESET  1 00:03 360
 2 NONE
 3 NONE
 4 NONE
 5 NONE

SAVE [ :MOVE CURSOR]
CANCEL [ :CHANGE VAL.]

⑤ Po zakończeniu konfi guracji czynności naciśnij 

przycisk NEAR lub ENTER, aby przejść o jeden 

poziom w górę w menu (krok ②). Przesuń 

kursor w górę/w dół, aby wybrać numer 

czynności i powtórz kroki od ② do ④ w celu 

edycji wybranego skanu.

EDIT SCAN 1

NO. ACTION NO. DWELL OPT

 1 PRESET  1 00:03 360
 2 NONE
 3 NONE
 4 NONE
 5 NONE

SAVE [NEAR:EDIT ACT]
CANCEL [FAR :EDIT END]

⑥ Po zakończeniu konfi guracji wszystkich 

czynności, naciśnij przycisk FAR, aby wyjść. 

Kursor należy wtedy przesunąć na pozycję 

„SAVE”. Naciśnij przycisk NEAR lub ENTER, 

aby zapisać dane.

EDIT SCAN 1

NO. ACTION NO. DWELL OPT

 1 PRESET  1 00:03 360
 2 NONE
 3 NONE
 4 NONE
 5 NONE

SAVE
CANCEL
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KONFIGURACJA HARMONOGRAMU

SCHEDULE SETUP 

MASTER ENABLE  ON
  DAY TIME ACT   NO ON
1 UNDEFINED
2 UNDEFINED
3 UNDEFINED
4 UNDEFINED
5 UNDEFINED
6 UNDEFINED
7 UNDEFINED

BACK

MASTER ENABLE [ON/OFF]

Zadecyduj, która funkcja harmonogramu ma być 

włączona, a która nie.

CLEAR SCHEDULE [CANCEL/OK]

Usuwa wszystkie dane w bieżącym menu

EDIT SCHEDULE  Rozpocznij edycję harmonogramu.

Edit Schedule(Edycja harmonogramu)

① Po przesunięciu kursora na wybrany numer przy 

użyciu przycisków góra/dół naciśnij przycisk 

„NEAR” (Enter), aby dokonać edycji.

SCHEDULE SETUP 

MASTER ENABLE  ON
  DAY TIME ACT   NO ON
1 UNDEFINED
2 UNDEFINED
3 UNDEFINED
4 UNDEFINED
5 UNDEFINED
6 UNDEFINED
7 UNDEFINED

BACK

② Wybierać pola można za pomocą przycisków 

w lewo/w prawo, a zmieniać wartości w polach 

przy użyciu przycisków w górę/w dół. 

SCHEDULE SETUP 

MASTER ENABLE  ON
  DAY TIME ACT   NO ON
1 MON 00:00 HOM  OFF
2 UNDEFINED
3 UNDEFINED
4 UNDEFINED
5 UNDEFINED
6 UNDEFINED
7 UNDEFINED

BACK

•

•

•

❖

 Znaczenie każdej wartości:

DAY  Days: MON  TUE  WED  THU 

 FRI  SAT  SUN 

 WKD: dni robocze

 Wszystkie dni (codziennie)

TIME Format 24-godzinny

ACT  PRS(Preset), AUP(Auto Pan), 

PTN(Pattern),  SCN(Scan), 

HOM(Home)

ON/OFF  Zdecyduj, czy ta reguła ma zostać 

włączona czy nie.

Po zakończeniu ustalania reguły, naciśnij 

przycisk NEAR lub ENTER, aby wybrać 

następną regułę.

Powtórz tę procedurę, aby wypełnić żądany 

harmonogram.

③ Przykład

Druga reguła oznacza, że kamera będzie 

przemieszczana do pozycji Preset 12 o 7.35 

w każdą środę.

SCHEDULE SETUP 

MASTER ENABLE  ON
  DAY TIME ACT   NO ON
1 MON 01:20 HOM  ON
2 WEN 07:35 PRS   12 ON
3 THU 11:40 SCN    3 ON
4 SAT 15:17 PAT    1 ON
5 WEK 23:00 HOM  ON
6 UNDEFINED
7 UNDEFINED

BACK

*  Uwaga: Jeśli reguły się nawzajem wykluczają, 

ważniejsza jest ta, która ma wyższy numer.

*  Uwaga: Przypisanie funkcji nieokreślonej nie 

spowoduje żadnej czynności.

–

K

S

❖
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KONFIGURACJA KAMERY

ZOOM CAMERA SETUP 

FOCUS MODE SEMIAUTO
DIGITAL ZOOM ON
IMAGE FLIP OFF
<WHITE BALANCE SETUP>
<AUTO EXPOSURE SETUP>

BACK
EXIT

Skonfi guruj ogólne funkcje modułu zoomu kamery.

FOCUS MODE  [AUTO/MANUAL/SEMIAUTO]

Konfi guruje moduł ostrości kamery.

SEMIAUTO Mode (Tryb SEMIAUTO)

Tryb ten zmienia automatycznie tryb ustawiania 

ostrości z trybu ręcznego na automatyczny. Tryb 

ręcznego ustawiania ostrości zostaje włączony w 

trakcie zaprogramowanej czynności. Natomiast 

tryb automatycznego ustawiania ostrości jest 

włączany po rozpoczęciu obracania kamery.

W trybie ręcznych ustawień wstępnych dane 

ostrości są zapamiętywane w każdym ustawieniu 

wstępnym z góry, a kamera ustawia dane ostrości 

odpowiednio do ustawień wstępnych po tym, jak 

znajdzie się w zaprogramowanej lokalizacji.

DIGITAL ZOOM  [ON/OFF]

Włącza lub wyłącza funkcję cyfrowego zoomu. 

Jeśli funkcja jest wyłączona, włączona jest funkcja 

optycznego zoomu. Funkcja zoomu zostaje zatrzymana 

pod koniec powiększania optycznego zoomu.  

IMAGE FLIP [ON/OFF]

Wyświetla odwrócony obraz.

White Balance Setup(Konfi guracja 

balansu bieli)

WB SETUP

WB MODE AUTO
- RED  ADJUST  ---
- BLUE ADJUST  ---

BACK
EXIT

•

–

•

•

❖

WB MODE [AUTO/MANUAL]

W trybie ręcznym poziom czerwieni i barwy 

niebieskiej można ustawić ręcznie

RED ADJUST  [10~60]

BLUE ADJUST [10~60]

Auto Exposure Setup(Konfi guracja 

automatycznej ekspozycji)

AE SETUP 

BACKLIGHT OFF
DAY/NIGHT AUTO1
BRIGHTNESS 25
IRIS AUTO
SHUTTER ESC
AGC NORMAL
DNR MIDDLE
SENS-UP OFF

BACK
EXIT

BACKLIGHT  [OFF/LOW/MIDDLE/HIGH]

Ustawia kompensację oświetlenia tylnego

DAY/NIGHT   [AUTO1/AUTO2/DAY/NIGHT]

Ustawienie AUTO1 zmienia tryb Day/Night 

szybciej niż ustawienie AUTO2.

BRIGHTNESS  [0~100]

Reguluje jasność obrazów. Iris, Shutter Speed 

oraz Gain są regulowane automatycznie 

równocześnie z tą wartością.

IRIS  [AUTO/MANUAL(0~100)]

Gdy ustawienie Iris ma wartość Auto, przesłona 

my najwyższy priorytet przy dobieraniu 

autoekspozycji i prędkość migawki jest stała.

Jeśli ustawienie Iris ma wartość Manual, przesłona 

jest stała i ma niższy priorytet przy ustawianiu 

autoekspozycji niż inne parametry.

SHUTTER Speed (Szybkość migawki)

[ESC/A. Flicker/Manual(×128~1/120000 sec)]

Gdy ustawienie Iris ma wartość Manual, a 

ustawienie Shutter Speed ma wartość ESC, 

prędkość migawki ma najwyższy priorytet.

Gdy ustawienie Shutter Speed ma wartość 

B.migotania w celu usunięcia migotania, prędkość 

migawki powinna być ustawiona na 1/100 s w 

przypadku systemu NTSC i 1/120 w systemie 

PAL.

AGC [OFF/NORMAL/HIGH]

Automatycznie ulepsza jasność obrazu, gdy 

poziom jasności obrazu jest zbyt niski.

•

•

•

❖

•

•

•

•

•

•
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DNR  [OFF/LOW/MIDDLE/HIGH]

Poprawia obrazy przez usuwanie szumu, gdy 

poziom wzmocnienia obrazu jest zbyt wysoki.

SENS-UP [AUTO(2~128)/OFF]

Uruchamia funkcję wolnej migawki, gdy jasność 

obrazu (sygnału) jest za niska.

Za pomocą funkcji wolnej migawki Można ustawić 

maksymalną liczbę klatek ustawianych na sobie.

KONFIGURACJA SYSTEMU

SYSTEM SETUP

<DATE/TIME SETUP>
<RELAY TYPE>
<PASSWORD>
<SET HOME POSITION>
<SET NORTH DIRECTION>
LANGUAGE ENGLISH
<FAN/HEATER SETUP>

BACK
EXIT

SYSTEM SETUP 

Można skonfi gurować DATE/TIME, RELAY TYPE, 

PASSWORD, HOME POSITION, NORTH POSITION.

 Menu <KONFIG. WENT./NAGRZ.> jest dostępne 

tylko w modelu C7325.

DATE/TIME SETUP

DATE   01/JAN/2008(TUE)
TIME   00:00:01(H/M/S)

BACK
EXIT

DATE 

Data wyświetlana jest w formacie dd/mm/rrrr. Dzień 

jest obliczany automatycznie po ustawieniu daty.

TIME (Godzina) 

Godzina wyświetlana jest w formacie HH:MM:SS.

DATE/TIME SETUP (Ustawianie daty/godziny) 

Wybierać pola można za pomocą przycisków NEAR 

•

•

•

•

•

•

lub ENTER, a zmieniać wartości w polach przy 

użyciu przycisków góra/dół. Aby zapisać zmienione 

dane, naciśnij przycisk NEAR lub ENTER.

  Należy pamiętać, że zakres ustawień danych jest 

ograniczony od 1 stycznia 2000 r. do 31 grudnia 

2037 r.

RELAY TYPE SETUP

RELAY1 NORMAL OPEN

BACK
EXIT

RELAY TYPE SETUP (Ustawianie typu przekaźnika)

Określone są typy styków 1 kanałów WYJŚĆ 

PRZEKAŹNIKOWYCH. (NORMAL OPEN / NORMAL 

CLOSE)

NORMAL OPEN

NORMAL CLOSE

EDIT PASSWORD

[█   ]
 ----------
 1234567890  OK
 ABCDEFGHIJ  CANCEL
 KLMNOPQRST
 UVWXYZabcd DISABLE
 efghijklmn
 opqrstuvwx
 yz<>-/:.

PASSWORD SETUP (Ustawianie hasła) 

Można zdefi niować hasło o długości 4 znaków. 

Jeśli funkcja ta ustawiona jest na opcję ENABLE, 

wprowadzenie tego hasła jest wymagane przy 

każdym wchodzeniu do menu ekranowego.

Należy pamiętać, że MASTER PASSWORD to: „4321”

•

•
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”

FAN/HEATER SETUP

FAN RUN TEMP      40°C
HEATER RUN TEMP   5°C

BACK
EXIT

FAN RUN TEMP

Powyżej tej temperatury wentylator włącza się 

automatycznie.

Zakres : 30°C ~ 80°C (86°F ~ 176°F)

HEATER RUN TEMP

Poniżej tej temperatury włącza się automatycznie 

nagrzewnica.

Zakres : -10°C ~ 20°C (14°F ~ 68°F)

 Funkcje FAN i HEATER dostępne są jedynie w 

modelu C7325.

SET HOME POSITION

MOVE TO TARGET POSITION
[NEAR:SELECT/  FAR:CANCEL]

0/0/x1/N

SET HOME POSITION (USTAWIANIE POZYCJI HOME)

Pozycja HOME oznacza punkt początkowy kąta 

PANORAMOWANIA. Na podstawie tej wyjściowej 

pozycji obliczana jest wartość kąta PAN.

Przy użyciu joysticka przemieść kamerę do żądanej 

pozycji i naciśnij ENTER (NEAR/SAVE).

Należy pamiętać, że pozycja wyjściowa nie ma 

odniesienia do wartości kąta odchylenia.

W przypadku zmienienia położenia ustawienia 

Home position wszystkie poziome ustawienia 

funkcji takich jak ustawienie wstępne, schemat, 

skanowanie, automatyczne skanowanie i maska 

strefy prywatności zostaną przesunięte zgodnie ze 

zmienionym ustawieniem Home position.

•

•

•

* Ustawianie pozycji Home

W przypadku wymiany bloku kamery lub 

zmiany jej orientacji w związku z czynnościami 

konserwacyjnymi trudno jest utrzymać tę samą 

orientację panoramowania. Z tego względu 

wszystkie dane funkcji zależne od orientacji 

panoramowania np. ustawienia wstępne, 

schemat, skanowanie, automatyczne skanowanie 

lub maska strefy prywatności tracą użyteczność. 

Nawet w takim przypadku można jednak 

wykorzystać dane w przypadku przedefi niowania 

ustawienia pozycji Home do poprzedniego 

położenia Home. Zaleca się zapamiętanie 

docelowej sceny bieżącego położenia Home.

SET NORTH DIRECTION

MOVE TO TARGET POSITION
[NEAR:SELECT/  FAR:CANCEL]

0/0/x1/N

SET NORTH DIRECTION (USTAWIANIE KIERUNKU 

PÓŁNOCNEGO_ 

Można ustawić kierunek północny.

Przy użyciu joysticka przemieść kamerę do żądanej 

pozycji PÓŁNOCNEJ i naciśnij ENTER (NEAR/SAVE).

Kierunek zostanie wyświetlony na ekranie

 [PAN AXIS / TILT AXIS / ZOOM / DD]

DD oznacza kierunek i zostanie wyświetlone z:

 N/NE/E/SE/S/SW/W/NW

LANGUAGE (Język)

Można wybrać preferowany język w menu 

ekranowym spośród 7 opcji.

[ENGLISH/ ESPAÑOL/ FRANÇAIS/ DEUTSCH/

ITALIANO/ РУССКИЙ/ PORTUGUÊS]

Po wybraniu języka naciśnij przycisk Enter (NEAR).

•

•
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Jak korzystać z menu ekranowego
INICJALIZACJA SYSTEMU

SYSTEM INITIALIZE

CLEAR ALL DATA  NO
 CLR DISPLAY SET NO
 CLR CAMERA SET NO
 CLR MOTION SET NO
 CLR FUNCTION SET NO

 REBOOT CAMERA  NO
 REBOOT SYSTEM  NO

BACK
EXIT

CLEAR ALL DATA 

Usuwa wszystkie dane konfi guracji, takie jak 

ustawienia wyświetlacza, kamery, ruchu itd.

CLEAR DISPLAY SET 

Przywraca konfi gurację wyświetlacza do ustawień 

domyślnych

CLEAR CAMERA SET 

Przywraca konfi gurację kamery do ustawień 

wstępnych

CLEAR MOTION SET 

Przywraca konfi gurację ruchu do ustawień 

wstępnych

CLEAR FUNCTION SET 

Usuwa dane ustawień wstępnych, autopanoramowania, 

schematów, skanowania i harmonogramu

REBOOT CAMERA 

Wyłącza i włącza ponownie moduł zoomu kamery

REBOOT SYSTEM

Wyłącza i włącza ponownie kamerę kopułkową 

Smart Dome

•

•

•

•

•

•

•

Tabela konfi guracji początkowej 

Konfi guracja wyświetlacza•

Camera ID ON

PTZ Information AUTO

Action Title AUTO

Preset Label AUTO

Alarm I/O AUTO

Date/Time ON

Temperature CELSIUS

Set North Direction Pan 0°

Privacy Zone Undefi ned

Konfi guracja ruchu•

Preset Lock OFF

Power Up Action ON

Auto Flip ON

Jog Max Speed 140°/sec

Jog Direction NORMAL

Freeze In Preset OFF

Park Action OFF

Alarm I/O Action OFF

Konfi guracja komunikacji•

Protocol AUTO

Baud Rate 9600

❖
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Jak korzystać z menu ekranowego
Konfi guracja kamery•

Focus Mode SEMIAUTO

Digital Zoom ON

Image Flip OFF

White Balance AUTO

Back Light OFF

Day/Night AUTO1

Brightness 25

IRIS AUTO

Shutter ESC

AGC NORMAL

DNR MIDDLE

SENS-UP OFF

Dane funkcji•

Preset 1~128 Undefi ned

Auto Pan 1~8 Undefi ned

Pattern 1~4 Undefi ned

Scan 1~8 Undefi ned

Schedule 1~7 Undefi ned
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Dane techniczne
DANE TECHNICZNE

Wygląd

 

Urządzenie główne

❖

•

Model SCC-C6323N/P

System obrazu wideo NTSC PAL

Kamera

CCD 1/4”, CCD z transferem międzyliniowym

Maks. liczba pikseli 811(H)×508(V) 410K 795(H)×596(V) 470K

Efektywna liczba 

pikseli
768(H)×494(V) 380K 752(H)×582(V) 440K

Rozdzielczość pozioma Kolor: 520 / BW : Przewód TV 570

Współczynnik sygnał/szum 50 dB (Wył. AGC)

Zoom 10-krotny zoom optyczny, 10-krotny zoom cyfrowy

Odległość ogniskowa F1.8, f=3.8~38mm

Min. oświetlenie

Oświetlenie Nasycenie Kolor Czarno-białe (oprogr.)

50 IRE Nie 0.60 lx 0.06 lx

30 IRE Nie 0.36 lx 0.036 lx

15 IRE Nie 0.18 lx 0.018 lx

50 IRE 128 razy 0.0047 lx 0.00047 lx

30 IRE 128 razy 0.0028 lx 0.00028 lx

15 IRE 128 razy 0.0014 lx 0.00014 lx

Dzień/noc Auto / Day / Night(ICR)

Ostrość Auto / Manual / SemiAuto

Iris Auto / Manual

Prędkość migawki x128–1/120000 s, bez migotania

AGC Normal / High / Off

Balans bieli Autom./ręczny (regulowane wzmocnienie czerwieni, niebieskiego)

BLC Low / Middle / High / Off

DNR Low / Middle / High / Off 

Panoram.

/odchyl.

Zakres
Panoram : 0~360°(nieograniczone))

Odchyl : 0~90°

Prędkość panoram./

odchyl.

Preset : 360°/sec

Manual : Ręcznie: 0,05–360°/s (proporcjonalnie do zoomu)

Autopanoramowanie : 1~ 180°/sec

Ustawienie wstępne 127 ustawień wstępnych (etykieta, ustawienie obrazu kamery)

Schemat 4 schematy, 1200 poleceń (około 5 Minut)/schemat

Autopanoramowanie 8 autopan

Skanowanie 8 skanów (20 obiektów czynności/skan)

Inne funkcje Funkcje: Auto Flip, Auto Parking, Power Up Action itd.

Ogólne

Komunikacja RS-485

Protokół Możliwość wyboru: Auto, Pelco-D, Pelco-P, Samsung

Strefa prywatności 4 stref

Wejście alarmu 2 wejść

Wyjście alarmu 1 wyjścia przekaźnikowe

Informacje ekranowe

Menu/informacje o PTZ itd.

Obsługa 7 języków : [ENGLISH /ESPAÑOL /FRANÇAIS 

/DEUTSCH/ITALIANO /РУССКИЙ /PORTUGUÊS]

Napięcie 

znamionowe**
dwa rodzaje zasilania 12V prąd stały/24 V prąd zmienny.

Pobór mocy AC 24 V (10 W) / DC 12 V (8 W)

Wymiary
Kopułka ø100.5

Obudowa ø142 × 126(W) mm

Ciężar około 0.6 Kg

Temp. eksploatacji -10°C ~ 50°C

�  Dane techniczne tego produktu mogą ulec 

zmianie bez powiadomienia.
� �  Należy uważnie sprawdzić napięcie i 

natężenie prądu dla mocy znamionowej.
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Dane techniczne

Wygląd

Urządzenie główne

❖

•

Model SCC-C6325N/P

System obrazu wideo NTSC PAL

Kamera

CCD 1/4”, CCD z transferem międzyliniowym

Maks. liczba pikseli 811(H)×508(V) 410K 795(H)×596(V) 470K

Efektywna liczba 

pikseli
768(H)×494(V) 380K 752(H)×582(V) 440K

Rozdzielczość pozioma Kolor: 520 / BW : Przewód TV 570

Współczynnik sygnał/szum 50 dB (Wył. AGC)

Zoom 10-krotny zoom optyczny, 10-krotny zoom cyfrowy

Odległość ogniskowa F1.8, f=3.8~38mm

Min. oświetlenie

Oświetlenie Nasycenie Kolor Czarno-białe (oprogr.)

50 IRE Nie 0.60 lx 0.06 lx

30 IRE Nie 0.36 lx 0.036 lx

15 IRE Nie 0.18 lx 0.018 lx

50 IRE 128 razy 0.0047 lx 0.00047 lx

30 IRE 128 razy 0.0028 lx 0.00028 lx

15 IRE 128 razy 0.0014 lx 0.00014 lx

Dzień/noc Auto / Day / Night(ICR)

Ostrość Auto / Manual / SemiAuto

Iris Auto / Manual

Prędkość migawki x128–1/120000 s, bez migotania

AGC Normal / High / Off

Balans bieli Autom./ręczny (regulowane wzmocnienie czerwieni, niebieskiego)

BLC Low / Middle / High / Off

DNR Low / Middle / High / Off 

Panoram.

/odchyl.

Zakres

Panoram : 0~360°(nieograniczone))

Odchylenie: 0–180° (w trybie automatycznego obrotu) , 

90° (normalnie)

Prędkość panoram./

odchyl.

Preset : 360°/sec

Manual : Ręcznie: 0,05–360°/s (proporcjonalnie do zoomu)

Autopanoramowanie : 1~ 180°/sec

Ustawienie wstępne 127 ustawień wstępnych (etykieta, ustawienie obrazu kamery)

Schemat
4 schematy, 1200 poleceń/schemat

(około 5 minut w przypadku normalnych czynności)

Autopanoramowanie 8 autopan

Skanowanie 8 skanów (20 obiektów czynności/skan)

Inne funkcje Funkcje: Auto Flip, Auto Parking, Power Up Action itd.

Ogólne

Komunikacja RS-485

Protokół Możliwość wyboru: Auto, Pelco-D, Pelco-P, Samsung

Strefa prywatności 4 stref

Wejście alarmu 2 wejść

Wyjście alarmu 1 wyjścia przekaźnikowe

Informacje ekranowe

Menu/informacje o PTZ itd.

Obsługa 7 języków : [ENGLISH /ESPAÑOL /FRANÇAIS 

/DEUTSCH/ITALIANO /РУССКИЙ /PORTUGUÊS]

Napięcie 

znamionowe**
dwa rodzaje zasilania 12V prąd stały/24 V prąd zmienny.

Pobór mocy AC 24 V (10 W) / DC 12 V (8 W)

Wymiary
Kopułka ø115

Obudowa ø165 × 162(W) mm

Ciężar około 1.85 Kg

Temp. eksploatacji -10°C ~ 50°C

c �  Dane techniczne tego produktu mogą ulec 

zmianie bez powiadomienia.
� �  Należy uważnie sprawdzić napięcie i 

natężenie prądu dla mocy znamionowej.
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Dane techniczne
W

Wygląd

Montowana na ścianie

 

Przystawka sufi towa

 

❖

•

•

❖

Model SCC-C7325N/P

System obrazu wideo NTSC PAL

Kamera

CCD 1/4”, CCD z transferem międzyliniowym

Maks. liczba pikseli 811(H)×508(V) 410K 795(H)×596(V) 470K

Efektywna liczba 

pikseli
768(H)×494(V) 380K 752(H)×582(V) 440K

Rozdzielczość pozioma Kolor: 520 / BW : Przewód TV 570

Współczynnik sygnał/szum 50 dB (Wył. AGC)

Zoom 10-krotny zoom optyczny, 10-krotny zoom cyfrowy

Odległość ogniskowa F1.8, f=3.8~38mm

Min. oświetlenie

Oświetlenie Nasycenie Kolor Czarno-białe (oprogr.)

50 IRE Nie 0.60 lx 0.06 lx

30 IRE Nie 0.36 lx 0.036 lx

15 IRE Nie 0.18 lx 0.018 lx

50 IRE 128 razy 0.0047 lx 0.00047 lx

30 IRE 128 razy 0.0028 lx 0.00028 lx

15 IRE 128 razy 0.0014 lx 0.00014 lx

Dzień/noc Auto / Day / Night(ICR)

Ostrość Auto / Manual / SemiAuto

Iris Auto / Manual

Prędkość migawki x128–1/120000 s, bez migotania

AGC Normal / High / Off

Balans bieli Autom./ręczny (regulowane wzmocnienie czerwieni, niebieskiego)

BLC Low / Middle / High / Off

DNR Low / Middle / High / Off 

Panoram.

/odchyl.

Zakres

Panoram : 0~360°(nieograniczone))

Odchylenie: 0–180° (w trybie automatycznego obrotu) , 

90° (normalnie)

Prędkość panoram./

odchyl.

Preset : 360°/sec

Manual : Ręcznie: 0,05–360°/s (proporcjonalnie do zoomu)

Autopanoramowanie : 1~ 180°/sec

Ustawienie wstępne 127 ustawień wstępnych (etykieta, ustawienie obrazu kamery)

Schemat
4 schematy, 1200 poleceń/schemat

(około 5 minut w przypadku normalnych czynności)

Autopanoramowanie 8 autopan

Skanowanie 8 skanów (20 obiektów czynności/skan)

Inne funkcje Funkcje: Auto Flip, Auto Parking, Power Up Action itd.

Ogólne

Komunikacja RS-485

Protokół Możliwość wyboru: Auto, Pelco-D, Pelco-P, Samsung

Strefa prywatności 4 stref

Wejście alarmu 2 wejść

Wyjście alarmu 1 wyjścia przekaźnikowe

Informacje ekranowe

Menu/informacje o PTZ itd.

Obsługa 7 języków : [ENGLISH /ESPAÑOL /FRANÇAIS 

/DEUTSCH/ITALIANO /РУССКИЙ /PORTUGUÊS]

Napięcie znamionowe** dwa rodzaje zasilania 12V prąd stały/24 V prąd zmienny.

Pobór mocy
AC 24 V: nagrzewnica wyłączona (10 W) / włączona (21 W)

DC 12 V: nagrzewnica wyłączona (8 W) / włączona (12 W)

Wymiary
Kopułka ø115

Obudowa ø200 × 206(W) mm

Ciężar około 2.4 Kg

Temp. eksploatacji -40°C ~ 50°C (typ ze wbudowanym wentylatorem i nagrzewnicą)

�  Dane techniczne tego produktu mogą ulec 

zmianie bez powiadomienia.
� �  Należy uważnie sprawdzić napięcie i 

natężenie prądu dla mocy znamionowej.
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Dane techniczne
WYMIARY

Urządzenie (mm)

SCC-C6323❖ SCC-C6325❖

GWINT RURY

c 
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Dane techniczne
Urządzenie (mm)

Uchwyt ścienny•

SCC-C7325❖

Przystawka sufi towa•



)

AB82-xxxxxx

Prawidłowe usuwanie produktu (zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)

To oznaczenie umieszczone na produkcie, akcesoriach lub dokumentacji oznacza, że po zakończeniu 

eksploatacji nie należy tego produktu ani jego akcesoriów (np. ładowarki, zestawu słuchawkowego, przewodu 

USB) wyrzucać wraz ze zwykłymi odpadami gospodarstwa domowego. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na 

środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie 

tych przedmiotów od odpadów innego typu oraz o odpowiedzialny recykling i praktykowanie ponownego 

wykorzystania materiałów.

W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tych 

przedmiotów, użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży 

detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub z organem władz lokalnych. 

Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. 

Produktu ani jego akcesoriów nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.
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