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Dica:　　　　

Obrigado por usar os produtos da empresa.

Para permitir-lhe operar habilmente a máquina o mais rápido possível, por favor leia o conteúdo que 
lhe fornecer instruções detalhadas livro , a partir do qual você pode adquirir conhecimento sobre 
precauções de segurança do produto, a descrição do produto e uso do produto e outros 
aspectos. Quando você terminar de ler as instruções, o lugar que deve ser guardado para referência 
futura.

Se você encontrar quaisquer problemas no processo de usar o produto, entre em contato com o 
pessoal de serviços técnicos do produto. Obrigado por sua cooperação!

Declarou:
Na preparação deste Manual do Proprietário Somos muito cuidadosos e considerou esta 
especificação as informações fornecidas são precisas e confiáveis, mas, inevitavelmente haverá 
erros e omissões, por favor, tenha paciência comigo e estamos ansiosos para recebê-los para pagar 
mais para a sua correção. Mas não será responsável por problemas que possam surgir neste manual 
e omissões. Também, porque não podemos controlar os usuários deste manual pode causar mal-
entendidos e, portanto, não será responsável por acidentes ocorridos no curso do uso deste manual 
ou dano por ele causado. Para a utilização deste produto a qualquer danos a terceiros causados por 
reivindicações irresponsáveis. Por causa de software mau uso, manutenção do produto, ou outras 
circunstâncias imprevistas causadas falsificação de dados ou responsável por qualquer perda, e não 
é responsável por outros danos indiretos causados por ela.

Distribuição e venda do produto pelo comprador original sob os termos do contrato de licença.

Sem permissão, nenhuma unidade ou indivíduo não deve estar presente o manual , no todo 
ou parcial reprodução, regeneração ou outros meios eletrônicos traduzido em forma legível por 
máquina.

Se alguma da mudança das especificações sem aviso prévio.

Devido a um software de atualização de versão causado esta especificação não corresponde ao 
software prevalecerá.

NOTA: Este equipamento na fábrica passam por testes de qualidade rigorosos, em conformidade 
com as normas nacionais para a radiação eletromagnética.

OBS.: Endereço IP padrão
Padrão de fábrica Teclado IP endereço é 192.168.0.200 , o dispositivo de RESET após a reposição 
ou restaurar valor de chave fábrica nas configurações do sistema, o dispositivo irá reverter para o 
padrão IP endereço.

Nome de usuário e senha padrão
O nome de usuário padrão é "admin" , a senha padrão em branco, digite a senha depois que o 
equipamento relacionado com o dispositivo, para garantir a utilização segura;
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I-Visão Geral

Rede teclado de controle integrado (a seguir designado o teclado) é um operacional host de controle 
de monitoramento de segurança, inteligentes câmeras, gravadores de vídeo digital, o anfitrião do 
alarme de recursos para operar o equipamento. Teclado com internet de acesso e RS485 acesso, 
você pode controlar a segurança da rede e equipamento analógico tradicional, e construiu SISO , 
Pelco , EREN , a SAMSUNG , que PANASONIC , Kalatel variedade de protocolo de controle de 
câmera inteligente, também construído HIKVISION , DAHUA , o DALI etc. protocolo de controle 
de DVR.

Recursos do Dispositivo
1, Descodificação
Máquina pode decodificar 4 canais 1080p / 8 -way 720P / 16 estrada D1 , 32 de canal CIF 
parâmetros de decodificação de vídeo são os seguintes:

(1) manter um padrão de decodificação H.264 , MPEG4 , MPEG2 , MJPEG , os fabricantes de 
formato de codificação corrente privada (desde o SDK )
(2) apoiar o PS , a RTP e os fabricantes de encapsulamento formato proprietário
(3) o apoio PAL e NTSC formatos de imagem
(4) apoio 500W , 300W , 1080P , 720P , SVGA , VGA , 4CIF , DCIF , 2CIF , CIF , QCIF 
decodificação resolução
(5) apoio G.722 , G.711A , G.711u , o MPEG2-L2 , a ACC decodificado formatos de áudio
(6) suporta URL modalidade da codificação do dispositivo para capturar fluxo de decodificação
(7) Suporte HDMI saída HD
(8) o apoio ONVIF2.3 e abaixo
(9) é compatível com todos os padrões ONVIF protocolo de rede câmeras, servidor de vídeo em 
rede ( NVR ) e outras fontes de vídeo, incluindo Hikvision, Dahua e câmera de outras plantas; 
suportar dia Vision, estrela do mar, Ruijie , Dahua, TV suíça, Kang,, República Checa, e de alta 
procura internacional ensolarado macho Mai, Albert mundo, Anji Yuan, Yu visual, Natureza , 
Honeywell, Xiang Fei, em Victoria, Samsung, Sony, Teng-chi e outros equipamentos de casa

2 saída de vídeo
(1) A máquina com 8 -polegadas de alta definição direta de tela saída de vídeo, suporte para 1280 * 
600 saída de vídeo
(2) a máquina com um 2 -way 1080p de alta definição HDMI interface de saída, em que os dois 
HDMI suporte de saída:

 apoio HDMI1.3 saída padrão;※
 suporte 1920 × 1080p , 1920 × 1080I , 1280 × 720P , 1280 × 720i formatos e resolução ※

personalizada de saída
 cinto de saída de splicing, dividir, roaming (PIP)※
 apoio máquina múltipla cascata multi-ecrã※

(3), vem com o visor suporta 16 de divisão de saída de vídeo tela.
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3 alarme (opcional)
Esta máquina com um 4 a 2 após uma entrada e saída de alarme, suporte ligação de alarme; via 
RS485 expandiu o acesso a 4096 entrada de alarme e caminho de saída, através do acesso de rede 
suficiente entrada de alarme valor teórico e de saída;

4 Interfaces de USB
A máquina com 2 Ge USB interface padrão:
(1) suporte para teclado e acesso do mouse, suporte para interface de operação do mouse;
(2) suporte para acesso LAN sem fios, em um teclado sem fio; (opcional)
(3) apoiar disco rígido móvel, o U- disco e outro acesso dispositivo de armazenamento externo. 
(Opcional)

5 outra
(1) Interfaces RS485
(2) Entrada e saída de áudio, (opcional)
(3) joystick com 4 lados dimensionais, pode ser fácil de operar câmeras PTZ, máquinas de bola e 
outros equipamentos;
(4) com o serviço de transporte, incluindo interna e maçaneta externa intuitiva NVR / DVR e outros 
dispositivos (desde o SDK) ;
(5) fornecendo SDK / protocolo de controle, plataforma e acesso ao seu sistema;
(6) suporta backup de configuração do dispositivo remoto e restauração, um apoio fundamental de 
atualizações remotas, controle de cloud equipamento de suporte, backup em nuvem;
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Parâmetros e especificações
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II Estrutura do teclado e especificação

painel controlador

área de entrada do teclado
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área de atuação principal

Através da área operacional principal pode ser alcançado na digitais matriz, alarme, operação e 
controle da matriz analógica tradicional e outros equipamentos;

PTZ e área de controle frontal
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área de operação de reprodução

Shuttle
Shuttle usado principalmente para controlar NVR / DVR funções de reprodução de equipamentos, o 
serviço de transporte desde o início da roda e o seletor rotativo circular externa, em que o círculo 
interno pode ser 360 graus sentido de rotação inverso, para controlar o progresso, velocidade, girar 
o exterior botão só fazem 30 graus canhoto ou destro, o que equivale a atingir a "próxima" ou 
"anterior" operação.

Shuttle
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Joystick

Joystick Vector Função:
Joystick pode controlar a direção do PTZ e abertura da lente , foco , zoom, função set, pode 
controlar o movimento do cursor, marque ou desmarque os itens; botão basculante na parte superior 
do multifuncional chave inteligente, use as teclas inteligentes são intercambiáveis função balanço 
vector .

Operação Função 1 Função 2

PTZ cima e para baixo à esquerda e 
ação correta

Cursor para cima e para baixo e se 
movimentar

Quatro pares de movimento angular da 
cabeça

Virar para cima e para baixo cursor

lente Zoom Zoom função Anular opções, função de confirmação

Leds Informativos

Potência: Teclado em um estado energizado, o indicador de alimentação;
Sistema: o teclado quando o sistema está funcionando, o indicador começa a piscar;
Alarme: o acesso sinal de alarme ou de saída, a luz indicadora pisca;
Serial Port: Em RS485 quando a comunicação de dados de interface, a luz pisca;
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Key: Quando a operação do teclado, este indicador vai de transição de estado, tais como a imprensa 
qualquer luz estiver desligada, em seguida, clique as luzes.

Painel traseiro

Como mostrado acima:
HDMI1 , HDMI2 : o HDMI porta de saída, máximo suporte 1920 × 1080p saída, em que, HDMI2 
teclado vem com conteúdo de homologia que exibem HDMI2 e exibir o mesmo conteúdo;
A LAN : entrada de rede, suporte 10/100 / 1000Mbps de acesso adaptativo;
USB : 2 Kou USB entrada de interface, suporte para rato, teclado, o U- disco e outro USB de acesso 
ao dispositivo;
O RS485 : o RS485 acesso ao barramento, da esquerda para a direita são positivos, aterrada, 
negativo;
RESET : redefinir o teclado, pressione e segure o poder é 3 segundos, você pode reiniciar o 
dispositivo;
DC12V :

Controle via Mouse
Suporte de teclado usando o mouse, o USB do mouse conectado ao painel traseiro da parte traseira 
USB port, retire habilitar o dispositivo a funcionar depois;
botão esquerdo do mouse: o equivalente do teclado botão "OK", ou de forma não PTZ estado de 
operação da função de joystick com a mão direita, função para determinar o significado;
Direita: o teclado equivalente botão "Cancelar", ou de forma não PTZ estado de operação joystick 
de L-funções, função ou significado para o cancelamento de mais de restituição.

III Operações Funcionais
Depois que o teclado é alimentado, haverá um processo de inicialização, a cerca de 30 segundos e 1 
minuto, a janela de login aparece no visor, como mostrado abaixo:
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Nome de usuário e senha padrão
O nome de usuário padrão é "admin" , a senha padrão em branco, digite a senha depois que o 
equipamento relacionado com o dispositivo, para garantir a utilização segura

Depois de inserir um nome de usuário e senha, o joystick no sentido horário (CW) ou mover o 
cursor através do botão "Anterior" ou "Next" para ir para OK, em seguida, pressione o botão "OK" 
para entrar na interface principal.

Interface Principal
A principal interface para a interface primária para os principais pontos feitos na decodificação 
teclado, quando o controle de front-end, área de pouso sub-estado, a área operacional principal, 
ampliar a área de exibição, o estado de instruções de operação e região, como segue:
Área Status: Exibe o nome de usuário de login atual, o estado do tempo atual;
As principais áreas operacionais: a janela de exibição de saída, costura, estado de segmentação;
Exibição área alargada: eleito em uma janela que exibe a janela atual está em exibição estado 
splicing segmentação;
Operando Estado Descrição área: exibir o conteúdo da operação atual, botão de exibição de status, 
selecione a janela, câmaras de vídeo e outros conteúdos, display de status do sistema, o feedback 
operacional, estado de alarme e assim por diante;
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Menu Principal
Em operação interface principal Pressione o botão "Menu", você pode alternar para o menu 
principal, pressione o botão "Menu", e você pode mudar o teclado para a interface principal. Tal 
como mostrado abaixo:

Menu Principal

Configurações do Teclado
No menu principal, selecione "Configurações de teclado" opção, você pode digitar as configurações 
de teclado e outros parâmetros, como segue:
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Configurações do Teclado

Configurações de Rede
Menu Principal -> Administrador de teclado -> Configurações de rede, como mostrado abaixo:
Definir o Teclado IP endereço, gateway, DNS servidores, etc., como mostrado abaixo:

configurações de rede teclado
DHCP: o teclado automaticamente elegível área de rede endereço, quando, onde a rede tem um 
DHCP servidor irá atribuir automaticamente IP endereços para o teclado;
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IP Endereço: pontilhado método de entrada decimal, o IPV4 endereço padrão;

Configuração de Porta Serial:
Menu Principal -> Administrador de teclado -> Configurações da porta serial, como mostrado 
abaixo:

Definir o teclado RS485 parâmetros de interface, como segue:
configurações de porta serial

Configurações do Sistema
Menu Principal -> Administrador de teclado -> Configurações do sistema, como segue:
As configurações do sistema pode ser ajustada para o funcionamento de base do teclado e dicas 
auxiliares, como segue:

15



Configurações do sistema

Beep: Quando o botão se os comandos de voz;
som de alarme: o sinal de alarme ou o alarme quando a voz de ligação solicita;
atraso de bloqueio do teclado: Quando o tempo excede o conjunto não funciona, o teclado 
bloqueado automaticamente, e se você continuar, você precisa re-introduzir o seu nome de usuário e 
senha;
Fora da tela atraso: quando a tela está desligada, a longo atraso no teclado não funcionar, o teclado 
vem com a tela desligada automaticamente, pressione qualquer uma recuperação botão após 
exibição na tela;
o brilho da tela: teclado vem com ajuste de brilho da tela, maior o valor, mais brilhante;
Idioma: definir a interface do sistema operacional e da linguagem.
prioridades de Vídeo Tela: definição depois de reiniciar o teclado eo visor do teclado HDMI1 saída 
exibe a tela de controle de operação ou vídeo diretamente depois da descodificação;

Tempo Definido
Menu Principal -> Administrador de teclado -> Configurações de hora, como mostrado abaixo:
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Tela de Tempo

Configurações de exibição de saída
Menu Principal -> Administrador de teclado -> configurações de exibição de saída, você pode 
configurar o teclado 2 Ge HDMI parâmetros da porta de saída, incluindo brilho, contraste, cor, 
saturação, etc., como mostrado abaixo:

Configurações de exibição de saída
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Saída 1 corresponde a HDMI1 porta de saída para ajustar o número, aumentar o valor, arrastando-se 
o direito, e vice-versa para diminuir o valor;

Restart

Menu Principal -> Administrador de teclado -> reinício, você pode reiniciar o teclado, onde heavy 
Kai não vai perder os dados de configuração do teclado, como mostrado abaixo:

Tela de Restart

Atualização
Menu Principal -> Administrador de teclado -> atualizar, como segue:
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Atualização

Atualizar estrelas 2 maneiras:
Uma maneira de FTP de atualização, os dados fornecidos pelo fabricante FTP Após atualizar o 
endereço do servidor, o sistema automaticamente encontrar upgrade automático após o pacote de 
atualização;
Outra maneira para o USB upgrade, vindo equipado com arquivos atualizados U disco para o 
teclado USB boca depois que o sistema detecta automaticamente o U -Horas atualizar.

Autoridade de Registro
Menu Principal -> Administrador de teclado -> registrar, como mostrado abaixo:

Tela de registro
Para proteger os interesses dos utilizadores, os produtos autorizados somente após o termo da 
autorização para o uso adequado, cada máquina terá um número de série único, o fabricante irá 
fornecer um código de autorização, etc., dependendo das circunstâncias, a autorização código inclui 
o tempo de autorização, autorização permanente, outras vezes, o uso eficaz do tempo. O excesso do 
tempo autorizado, o sistema não funcionará corretamente.

Fábrica
Menu Principal -> Administrador de teclado -> Restaurar valor de fábrica, como mostrado abaixo:
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Selecione esta opção para usar o teclado irá restaurar o sistema à condição de fábrica, isso vai 
limpar toda a configuração de usuário e informações operacionais, por favor, tenha cuidado.

Versão de lançamento e versão de interface de subsistema, a versão do driver de baixo nível para o 
teclado, a versão do sistema subjacente, a parte central da versão da interface da versão de interface 
homem-máquina. edições relacionadas e funções, operações de actualização, etc. Por favor, 
consulte o site oficial.

Gerenciamento de Usuário
A partir da principal lista para introduzir o gerenciamento de usuários, você pode definir senhas de 
usuários e permissões, como mostrado abaixo:
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Interface de utilizador
Padrão super-usuário " admin ", a senha padrão é vazia, quando a operação de usuário, o super-
usuário não pode ser excluído, só pode modificar a senha do super usuário;
Quando uma operação de usuário, selecione o botão "Adicionar" ou pressione o teclado " F1 " 
teclado, você pode adicionar usuários, como mostrado abaixo:

Adicionar Usuário

Depois de adicionar usuários, você pode selecionar um usuário, pressione " F3 " modificar o nome 
de usuário e senha, e pressione " F4 " excluir usuários;

21



Facilidades
Enter "Main Menu" -> "Gerenciador de Dispositivos", você pode cascata ou o teclado pode 
controlar a gestão e operação do dispositivo, como segue:

Gerenciamento de Interface do Dispositivo
Gestão de Parede TV
Este recurso é especialmente adaptado, se necessidades especiais podem entrar em contato com os 
fabricantes desenvolveram separadamente;

Gerenciamento de Dispositivo de armazenamento
Pode o NVR , DVR , gerenciamento de armazenamento do servidor.
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Gestão e Controle do dispositivo de Descodificação
Para usar o teclado para matriz digital (matriz de decodificação Digital) da minha empresa são 
geridos como se segue:

gerenciamento de dispositivos de descodificação

Pressione o botão "Adicionar" ou " F1 " atalho, você pode adicionar dispositivos matriciais digitais 
precisam ser controlados, pressione " Pesquisar " botão ou " F2 " atalho, você pode procurar on-line 
com o dispositivo de matriz digital de rede, como mostrado abaixo:
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Matrix Digital acrescentado

Na lista após a adição de matriz digital como segue:
interface de controle de comutação de matriz digital:
lista de matriz digital, a primeira coluna de números é o de controlar os números dos dispositivos de 
gestão de teclado. Na interface principal, pressione o número do dispositivo, tal como a figura 
acima, o dispositivo chamado " Teste " número de dispositivo (ID) de 2 , pressione "no teclado 2 " 
chave, em seguida, pressione o botão "Seleção do aparelho", você pode alternar para o 
dispositivo chamado " Teste " controle de matriz digital. interface de controle é a 
seguinte:

 Matrix Digital
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Gerenciamento de Câmera
Teclado de controle inclui parafuso de rede, rede hemisférica, rede de máquina de bola de alta 
velocidade a partir do "Menu Principal" pela gestão da rede Camera -> "Device Manager" -> 
"Camera Management" para inserir a figura a seguir:

interface de gerenciamento da câmera inicial

 Adicionar manualmente câmeras, pressione o botão "Adicionar" ou atalho chaves, " a F1 ", a 
câmera pode ser adicionado, como segue:
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Adicionar câmeras
Nome da câmara: Insira o nome da câmara para, após a operação, a fim de exibir o nome da 
câmera; IP Endereço: A câmera IP address, a necessidade de controlar o teclado e terminar na 
mesma rede;

Automaticamente pesquisas adicionar câmeras, botão ou pressione "Pesquisar " F3 " chave, você 
pode procurar automaticamente a mesma rede baseada em linha ONVIF câmera de rede, tais como 
resultados de pesquisa são os seguintes:

Pesquisa de Câmera

26



Como mostrado acima a busca fora dos detalhes da câmera:
(A) Tempo de sincronização: Modificar hora da câmara, hora da câmara eo servidor (matriz digital) 
em uma sincronização de tempo consistente;
(B) Áudio: Selecione uma câmera no momento da transmissão, a única transmissão de vídeo ou 
áudio transmitidos simultaneamente, recomenda-se quando não há áudio, e outros requisitos 
especiais, não selecione a transmissão de áudio, caso contrário ele irá aumentar a largura de banda, 
carga de trabalho, etc;
(C) selecione uma câmera: Você pode "pressionando o F8 " para selecionar a câmera, se você quer 
selecionar todos ao mesmo tempo, você pode pressionar " F6 " chave, a câmara Quando 
selecionada, escolha caixa preta " √ " vai se tornar amarela " √ ", como mostrado abaixo:

Selecione a câmera

Criar, modificar o nome de usuário e senha
Quando selecionado na câmera, a câmera pode ser ajustada individualmente um nome de usuário e 
senha, você também pode pressionar " F2 " forma essencial (como mostrado acima), e está previsto 
para alcançar as alterações de nome de usuário e senha toda a câmera selecionada (ver abaixo)
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Modificar o nome de usuário e senha, pressione o botão "Adicionar" ou " F1 " tecla de atalho, irá 
pedir a câmera foi adicionado, como segue:

Depois de adicionar com êxito a câmara terá uma característica típica mostrada abaixo, modificado 
coluna " F7 " botão e o ícone em forma de engrenagem, como mostrado abaixo:
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Voltar para a interface principal operador, como [Figura 4-29 mostrado], pressione o botão "Fonte" 
ou " F2 " teclas de atalho, foi adicionado o sistema irá exibir a câmara, em que a câmera na frente 
do número da câmera é o número, Ela terá importantes aplicações em comutação futuro e seleção 
de câmera. Tal como mostrado abaixo:

Operação Principal é exibido

IV Operações de decodificação de controle e de saída
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Na interface principal, você pode conseguir a costura tela de saída, configuração e operação 
segmentação, bem como decodificação câmera de vídeo dome PTZ controle e outras operações.
Primeiro, a tela eo HDMI relacionamento porta de saída Teclado vem com 8 tela polegadas, display 
suporte 1024 * 600 resolução.

Teclado vem com 2 Ge HDMI porta de saída, suporte 1920 * 1080 de resolução, uma porta de 
saída, respectivamente, HDMI1 , HDMI2;

Entre eles, a tela e o teclado vem HDMI1 O conteúdo da saída é exibida;
Teclado na tela que vem com o HDMI1 exibição de saída pode exibir a interface do usuário e pode 
exibir o vídeo decodificado, mas a tela do monitor não pode exibir vídeo quando a exibição de 
vídeo não pode exibir a interface do usuário;

Ao exibir a interface do usuário, pressione " 9 " " 9 " " 9 " ( 9 pressione a tecla Hao três vezes), 
depois pressione o "Monitor" botão, você pode mudar para decodificar a janela de exibição de 
vídeo, e quando a exibição de vídeo, prima "Menu "botão para voltar para a interface do usuário;

HDMI2 porta de saída só pode decodificar exibição de vídeo, você não pode exibir a interface do 
usuário.

Inicialização
Os equipamentos utilizados no início, deve inicializar as configurações de saída, como mostrado 
abaixo:

inicialização de exibição

Resolução: teclado vem com 2 Ge HDMI resolução de exibição de saída;
Formato: teclado vem com 2 Ge HDMI padrão de exibição de saída; opcional PAL e NTSL ;
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Linha: exibir algumas linhas (ou seja, colocar algumas linhas) após a inicialização;
Colunas: Colunas de emissões de exibição;
Em circunstâncias normais, o teclado de controlo é fornecido com duas portas de saída, 2 portas de 
saída pode ser conseguido com a divisão da costura, quando as saídas esquerda e direita ligada 
exibição do monitor, pode ser definida como uma linha 2 da coluna quando a bainha em ambos os 
monitores durante a reprodução, pode ser ajustado para 2 linhas 1 colunas.
Após a inicialização 2 janela, onde 1 a janela corresponde ao HDMI1 monitor de saída. 2 , Janela 
corresponde HDMI2 monitor de saída, como mostrado abaixo:

Após a janela de controle de operação de inicialização

Prompt de Entrada
Descrito no estado operacional e região da seguinte forma:

Área estado de funcionamento e descrição

1,   entrada de chave
Na interface do usuário, a entrada de tecla numérica, como entrada " 9 " é exibida 9 , introduza " 1 " 
e, em seguida, digite " 6 " é exibido 16 , se você deseja excluir o conteúdo introduzido, prima 
"Voltar" botão;

2,   a janela
número da janela selecionada atualmente, o número janela ativa no momento selecionada; você 
pode mudar a janela para digitar o número da janela, como no 4 No. janela, você pode pressionar " 
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4 ", em seguida, a barra de entrada de chave irá mostrar " 4 de valor", em seguida, selecione o botão 
"janela", você pode alterar o número da janela selecionada 4 janela número.

3,   alarme
número do dispositivo de alarme actualmente activo;

4,   do dispositivo
Actualmente numeração funcionamento do dispositivo, no caso de o funcionamento da máquina, o 
número é " 0 ", e no funcionamento dos dispositivos de matriz ou de armazenamento digital, o visor 
é numerada para operar o equipamento.

5,   a fonte de entrada
Mostrar a janela atual sendo fonte de entrada decodificada, o formato do IP address ( de XX * YY ), 
em que o IP address da fonte de entrada IP endereço, ( de XX * YY ), o estado de funcionamento 
actual do dispositivo, como um ( 0 * 0 ), isso indica que o dispositivo não está conectado 
corretamente.
Esta exibição da coluna 192.168.0.10 ( 1280 * 720P ), indica que a próxima nesta janela é 
selecionado decodificação IP endereço 192.168.0.10 câmeras, decodificação de vídeo para a 
exibição de 1280 x 720 resolução.

6.   Colunas Entrar
Instruções de uso e área de status na seção inferior das instruções de funcionamento e registro do 
status.

Split divisão de tela
Janela selecionada
Se selecionado 2 , Janela, pressione o " 2 -chave", em seguida, pressione as "janelas" chave, então, a 
janela selecionada está ativa, a janela muda de cor após a ativação ocorrerá, como mostrado abaixo:

32



Selecionada janela ativa

Segmentação refere-se a uma janela é dividida em várias janelas, quando a janela é geralmente 
dividida igualmente entre a janela irá, como é dividido em 2 × 2 quatro janelas, ou seja, transversal 
ao 2 , a vertical é 2 quatro pequenas janelas, ou 3 × 2 seis janelas, ou seja, transversal a 3 partes 
iguais, a vertical é 2 partes iguais;

Como divididos em 4 × 4 dezesseis janela, prima " 4 key" e pressione o botão "Dividir Start", esta 
operação é uma janela para algumas linhas; em seguida, pressione " 4 key" e pressione o botão 
"Split final", esta operação é uma janela em várias colunas, de modo que você pode começar a 
janela selecionada é dividida em vários pequenos janela, como mostrado abaixo:
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Dividindo a tela
Splicing refere-se às pequenas janelas em uma grande janela na fusão splicing, primeira optar por 
mesclar muitas pequenas janelas na janela do canto superior esquerdo e selecione o widget que 
deseja mesclar todo o canto inferior direito da janela, em seguida, pressione "costura final" para 
concluir a costura fusão.
Como o [Figura 5-4 ] Implementação 7 No. janela para o primeiro 17 janela costura mesclar 
números, primeiro selecione a primeira 7 janela Número, pressione " 7 key", pressione a tecla 
"Windows" chave, em seguida, selecione o primeiro 17 janela número, pressione " 1 ", " 7 " chave 
dois, em seguida, pressione as "janelas" chave, então, o primeiro 7 segunda Hao 17 número da 
janela será selecionado, como mostrado abaixo:

Em seguida, pressione o botão "end emenda", para alcançar a costura, o efeito é o seguinte:
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Entrada e saída correspondente
Primeiro, selecione o número da janela, e em seguida, selecione uma câmera, uma câmara de vídeo 
pode ser alcançado corresponderá a uma janela de saída decodificado, tais como a obtenção de 2 
No. janela de decodificação de exibição 1 número da câmera, a ordem de operação: Pressione " 2 " 
tecla, pressione a "janela "botão, para alcançar a 2 número de ativação da janela, selecione" 1 
"chave, em seguida, pressione o botão" camera ", coloque um número de câmera corresponde a 2 
janela número, o correspondente manual de instruções e área de exibição de status [Figura 5-6 ] 
mostrado (parte inferior direita).

Gestão de Modo
Modo se refere ao visor de tela atual, a divisão, o que corresponde à janela de exibição eo status da 
câmera e nome para salvar o relacionamento, quando utilizado, pode ser manualmente ou 
automaticamente de acordo com as necessidades do estado de funcionamento actual do dispositivo 
muda para a próxima bom modo de economia.
Você pode salvar o modo de teclado múltipla, a operação da interface principal, selecione o botão 
ou atalho teclas "Mode" [ F3 ] , entrar em operação Mode, como segue:
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modo atual: o estado atual do trabalho aparelho de Estado;
No menu drop-down modo atual, você pode apontar para abrir para selecionar um padrão salvo;
Excluir [ F2 ]: Apagar o modo selecionado;
Salve [ F3 ]: A atual modo selecionado ou salvos;
Janela No. [ F5 ]: para alterar o número atual janela;

Mudar o número da janela
Como [Figura 5-7 mode], a seleção "janela de números" atalhos de teclado ou de amónio , pode ser 
um número janela das mudanças do modo actual, como mostrado abaixo:
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Alterar o número da janela

Número da janela antiga: número atual janela;
Nenhuma nova janela: Para alterar o número da janela;
Número da janela só pode ser um número, como dependendo do quarto número é definido como o 
número de janela, tais como 101, 102

Operação joystick e botão PTZ (PTZ, lente e outras operações)
PTZ operação que está na frente da câmera, bola máquina PTZ operação, na interface principal para 
selecionar PTZ , digite PTZ operação.
No operador de teclado interface ou vídeos, selecione uma janela, a janela para a conexão da porta 
frontal da câmera (máquina de bola, etc.) PTZ operação:
À esquerda: o joystick para a esquerda para empurrar;
Para a direita: roqueiro empurre para a direita;
Mover para cima: roqueiro empurrar para cima;
Zoom in: rotação no sentido horário roqueiro;
Afaste: roqueiro reversa cronológica rotação;
Foco: vai passar depois de mover o foco da frente;
Zoom: O campo de visão zooms;
Iris: ajustar o brilho ajustável tamanho de abertura;
Predefinido: Você pode definir um ponto pré-definido, e quando necessário de acordo com um 
armazenados posição predefinida ir diretamente para o ângulo da cabeça ou direção definida após a 
chamada;
Predefinidas configurações: Nuvem estação está neste momento em um estado, digite o número, 
pressione "presets" para a posição atual para a entrada digital para o chamado salvo;

37



Predefinida chamada: Na janela bit de entrada precisa chamar o preset número, pressione "preset", 
você pode alternar para o PTZ, salvo para o número de posição predefinida por diante;
Mouse PTZ
No modo atual, selecione a câmera para ser operado janela correspondente, então PTZ botão, você 
pode saltar para fora como mostrado abaixo PTZ operação:

Mouse PTZ

Conteúdos de Operação com o teclado do PTZ, com o mouse para cima e para baixo, como o botão 
automático.

V Perguntas Frequentes
Modelo de gestão e modelo é o que se entende
A: Em circunstâncias diferentes, tempo, status e outras pessoas usam, é necessário para a divisão 
diferente janela, costura e outras configurações, ou uma vitrine câmeras de vídeo diferentes, sob as 
circunstâncias, neste caso, é impossível em cada depois que o sistema está pronto para ir quando há 
uma necessidade, podemos definir com antecedência, a correspondência entre a janela ea tela ea 
câmera de acordo com a demanda, de acordo com as condições estabelecidas para um padrão, 
quando necessário, basta ligar para este modo, ele pode alcançar o interruptor de estado de 
funcionamento;
Inserir a senha correta após o nome do usuário não pode aterrar
A: De acordo com os requisitos de segurança, o teclado só permite que um nome de login do 
usuário uma vez, tais como determinar o nome de usuário correto e senha não pode ser após o 
desembarque, por favor, determinar se o nome de usuário tenha desembarcado em outros 
dispositivos terminais conectados;
Durante o terceiro PTZ operação, não o controlo normal
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A: O teclado só pode controlar padrões ONVIF protocolo foi baseado no equipamento de front-end 
ou SDK ponta foi adicionado, acordos, etc., se eles não podem funcionar correctamente, certifique-
se PTZ dispositivo está dentro de um dispositivo controlável, enquanto que cada fabricante de 
equipamento PTZ conteúdo do controle inconsistências no controle, e alguns só pode controlar cima 
e para baixo, mas não pode controlar o canto superior esquerdo, inferior esquerdo, etc., ou não pode 
controlar os limpa pára-brisas, a necessidade de PTZ , você deve primeiro determinar as PTZ 
suportados pelo dispositivo.
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