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บทที ่1 Precautions (ขอควรระวัง) 

● โปรดอานคูมือนี้อยางละเอียดกอนการติดต้ัง 

● Handle with care (การจัดกับการดูแล) 

  ในการขนสงและกระบวนการจัดเก็บขอมูลท่ีเราจําเปนตองปองกันไมใหเกิดความเสี่ยงตอสินคาเชนการ

สั่นสะเทือนอยางรุนแรงเพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายใหกับผลิตภัณฑใด ๆ ผลิตภัณฑนี้จะตองดําเนินการถอด

ช้ินสวนและบรรจุภัณฑอยางใดอยางหนึ่งในการสงมอบใหกับผูใชหรือในการจัดสงกลับไปยังโรงงานเพื่อการ

ซอมแซม เสียหายจากการขนสงท่ีประกอบจะไมถูกคุมครองโดยการรับประกัน 

● Install with care (ติดต้ังกับการดูแล) 

  จัดการสินคาอยางระมัดระวังและเบา ๆ ปองกันไมใหการดําเนินงานท่ีไมถูกตองเชนความเ สี่ยงการ

สั่นสะเทือนรุนแรงหรืออาจนําไปสูการลมเหลวของกลไกท่ีมีผลตอประสิทธิภาพโดยรวมของผลิตภัณฑ 

ภายใตฝาครอบท่ีมีอุปกรณแสงข้ันสูงควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสมือโดยตรงเพื่อประโยชนของคุณภาพของภาพ ; 

การติดต้ังไฟฟาจะตองสอดคลองกับมาตรฐานความปลอดภัยท่ีมีการใชอะแดปเตอร ; 

สัญญาณควบคุมและสัญญาณวิดีโอควรรักษาระยะหางท่ีเพียงพอจากอุปกรณไฟฟาแรงสูงหรือสายเคเบิลใน

ข้ันตอนการสงถาจําเปนจะใชปองกันฟาผา, ปองกันไฟกระชากและมาตรการปองกันอื่น ๆ ใหปดจนเสร็จสิ้นการ

ติดต้ังท้ังหมด 

● Do not dismantle parts (ไมถอดช้ินสวน) 

   ไมถอดช้ินสวนภายในโปรดหันไปผูเช่ียวชาญดานการบํารุงรักษาท่ีมีคุณภาพเพื่อดําเนินการซอมแซม  

● Do not put any object into the product (ไมใสวัตถุใด ๆ ลงในผลิตภัณฑ) 

ตรวจสอบใหแนใจวามีวัตถุท่ีเปนโลหะหรือวัสดุท่ีไมติดไฟภายในของผลิตภัณฑ วัตถุดังกลาวหรือวัสดุท่ีอาจ

นําไปสูไฟลัดวงจรหรือเกิดความเสียหาย ถาน้ําหรือการไหลของของเหลวลงในผลิตภัณฑปดไฟและถอดสายไฟ

ทันทีและจากนั้นการเจรจากับ บริษัท ฯ โปรดใชความระมัดระวังเพื่อปองกันกลอง หลีกเลี่ยงน้ําฝน 

 



 

● Keep the product away from electric or magnetic fields 

(เก็บผลิตภัณฑออกจากสนามไฟฟาหรือสนามแมเหล็ก) 

   หากผลิตภัณฑท่ีมีวางไวใกลโทรทัศน, เครื่องสงวิทยุ , อุปกรณไฟฟา , มอเตอรไฟฟา, หมอแปลง , ลําโพงใน

บริเวณใกลเคียงท่ีสนามแมเหล็กไฟฟาท่ีจะรบกวนสัญญาณภาพ 

 

● Do not point the camera at strong light (ไมควรหันกลองไปท่ีไฟรุนแรง) 

   โดยไมคํานึงถึงสถานะ on/off (เปด / ปด ) ไมควรหันกลองไปท่ีดวงอาทิตยหรือวัตถุท่ีสวางมากท่ีไมไดจุด

กลองท่ีวัตถุ bright stationary เปนเวลานาน, มิฉะนั้นจะทําใหเกิดความเสียหายไมสามารถกูคืนไปท่ีกลอง CCD 

 

● Maintenance with care (การดูแลและบํารุงรักษา) 

    จะแนะนําใหหลีกเลี่ยงการปะทะหรือการสั่นสะเทือน ไมควรใชผงซักฟอกท่ีแข็งแกรงหรือมีฤทธ์ิในการทํา

ความสะอาดตัวโดม เม่ือทําความสะอาดสิ่งสกปรกใหใชผาแหง ถาสิ่งสกปรกท่ีจะไมสบายใจท่ีจะเอาออกเช็ดลาง

ดวยผงซักฟอกท่ีเปนกลาง ถามีฝุนเหนียวบนเลนสกรุณาใชกระดาษเลนสพิเศษ 

 

● Working Environment (สิ่งแวดลอมในการทํางาน) 

Power (พลังงาน)                    AC 100~240V/0.5A        

Communication port (พอรตการเช่ือมตอ)         RS485 

Environmental temperature (อุณหภูมิ)   －25～50℃（IR off）   －25～30℃（IR on） 

● Camera Module Specification (รายละเอียดเฉพาะรุนของกลอง) 

 

     Moisture (ความช้ืน)                  <95％（Non-condensing） 



 

      Atmospheric pressure (ความกดอากาศ)         86～106KPa   

หมายเหตุ : ใหแนใจวาการติดต้ังกลางแจงตรงตามความตองการของหลักการกันน้ําได  

 

 

 
 

Items(รายการ) 15-CD60W-1010 

Zoom Camera 

(ซูมกลอง) 
FCB-EX1010 

Image Sensor 

(เซ็นเซอรภาพ) 

       

1/4” EX-View HAD CCD 

Picture Elements 

(องคประกอบของภาพ) 
NTSC:768(H)x494(V)/PAL:752x582(V) 

Resolution 

(ความละเอียดของภาพ) 
530TV Line 

Video Output 

(วีดีโอเอาตพุต) 
1Vp-p Composite Video(75Ω) 

SYNC System 

(ระบบ SYNC) 

Internal/External (V-Lock) 

Lens(เลนส) 3.4mm~122.4mm, F1.6~F4.5 

Zoom(ซูม) 432X, 36X Optical, 12X Digital 

S/N Ratio 

(สัญญาณตอสัญญาณรบกวน) 
50dB 

Mini. Illumination  

(ความไวตอบสนองตอแสง) 
0.01Lux ICR On 

White Balance 

(ความสมดุลแสงสีขาว) 
ATW/Indoor/Outdoor/Manual/AWB/One Push WB 

Gain (เกณฑ) Auto/Manual 



 

 

บทที ่2 Structure (โครงสราง) 

            Front view (ดานหนา)                  Side view (ดานขาง) 

   



 

บทที ่3 Dome Settings (การต้ังคาโดม) 

 

     

Protocol Setting  (การต้ังคาโปรโตคอล) 

   ผลิตภัณฑนี้รองรับ 2 โปรโตคอล : PELCO-P、PELCO-D, และ 2  baud rate: 9600BPS, 4800BPS, 

2400BPS. Protocol dip switch is bit 1~3 of SW2. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Baud Rate Setting  (การต้ังคา Baud Rate) 

   อัตราการสงขอมูลการต้ังคา dip switch is bit 4~5 of SW2 

 
 
 

Dome Address Setting  (การต้ังคาท่ีอยูโดม) 

  8-bit dip switch （SW1）ท่ีดานขางโดมสําหรับการต้ังคา dome address การต้ังคาโดม adopts binary system 

the 8th บิต เปนความละเอียดสูงสุดท่ี 1st bit ตํ่าสุด รวม 255 dome addresses ซึ่งอาจจะต้ัง 

Dome address อยูภายใตโปรโตคอล PELCO-P: 



 

  

Dome address อยูภายใตโปรโตคอล PELCO-D： 



 

* ขอสังเกตุ : 1 "1" หมายถึง“on” สถานะและ "0" หมายถึงสถานะ “off” 

2. Dip switch for protocol ( Dip สวิทชสําหรับโปรโตคอล) PELCO-P เหมือนกันในขณะท่ีสวิตชสําหรับ dip 

switch สําหรับ PELCO-D is แตกตางกันเล็กนอย PELCO_D โปรโตคอลสนับสนุนสูงสุด 254 dome addresses  

 

 

 



 

บทที่ 4 Installation Guide (คูมือการติดต้ัง) 

1、เปดขากลองและคลายเกลียว ในนั้นจะมีกลองแหลงจายไฟ 

 
2、สายเคเบิล across ในขากลองและเช่ือมตอไปยังแผงวงจรในกลองจายไฟ 

การติดต้ังตัวโดมกับขากลอง สกรูข้ึนกับ ... 4 สกรูหกเหลี่ยมดานใน  

ถาจําเปนใหใชกาวกันน้ําใหใสไปท่ีชองวางภายใน 

 
3、คลายเกลียวฝาครอบท่ีมีเครื่องหมาย “SET”การต้ังคาโปรโตคอลการสื่อสารและ addresses สกรูข้ึนอีกครั้งกับ

การดูแลเพื่อหลีกเลี่ยงน้ํา 

   หลังจากการติดต้ังตัวโดมท่ีใชสกรูสองตัวหกเหลี่ยมดานนอกท่ีจะกระชับและยึดกลองจายพลังงาน 



 

 
4. แนบตําแหนงการเจาะวางไปท่ีผนังและเจาะตามท่ีจะวางและติดต้ังการขยายตัวของสลักเกลียว 

 
5、การติดต้ังตัวโดมยพรอมกับการยึดและกลองจายพลังงานไปท่ีการขยายตัวของสลักเกลียวและกระชับดวยสกรู 

 
 



 

6、เอาสกรูสองตัวจากกลองจายไฟและเปดมัน 

    สายไฟโพสต (AC220V) โดยผานทางหัวกันน้ําทางดานซายและสายเคเบิล RS485 และวิดีโอผานหัวกันน้ํา

ทางดานขวา 

    เช่ือมตอสายไปยังแผงวงจรท่ีสองตรวจสอบคําสั่งของการเช่ือมตอเพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายท่ีเกิดจากการ

เช่ือมตอท่ีไมถูกตอง 

    หลังจากท่ีเช่ือมตอสายเคเบิลแนนสองหัวถาจําเปนปรับใชกาวกันน้ําท่ีหัว 

 
7、กลองจายพลังงานปดกระชับขากลองท่ีกลองจายพลังงาน ตรวจสอบอีกครั้งวามีชองวางหรือไม ถาจําเปนใหใช

กาวกันน้ํา 



 

 
 
 
 
 
 

บทที ่5 Functions Description (คําอธิบายฟงกช่ัน) 

5．1  Features (คุณสมบัติ) 

1.  Built-in Decoder 

● การปองกันไฟดับไมมีการสูญหายของขอมูล 

● รองรับท้ังเมนูจีนและภาษาอังกฤษ 

● รองรับหนึ่งสัปดาหและแปดช่ัวโมงระยะเวลาการดําเนินงานในแตละวัน 

● แสดงเวลาท่ีแนนอน 

● ฟงกช่ันแสดงทิศทางภายใน 

● โปรแกรมท่ีต้ังไวลวงหนา 220 

● 8 cruising tracks และ cruising track มี 32 ตําแหนงท่ีกําหนดไวลวงหนา 

● 8 auto scan tracks ขอบเขตดานซายและขวาความเร็วในการสแกนท่ีสามารถต้ังคา 



 

● 8 โซนความเปนสวนตัว 

● 4 pattern tours, แตละหนึ่งท่ีมีหนวยความจํา 180 วินาที  

● สถานท่ีต้ังของฟงกช่ัน 3D 

● โดมสามารถดําเนินการกําหนดไวลวงหนาสแกนอตัโนมัติ cruising  

และฟงกช่ัน pattern tours หลังจากหยุดสั้นๆ 

● รองรับโปรโตคอล PELCO_P、PELCO_D  

● RS-485 bus 

● ฟงกช่ันการต้ังคาจากระยะไกล 

 

2. Integrated Universal Speed Change Rotator (ความเร็วตามสากลเม่ืมีการเปลี่ยนแปลง) 

● Delicate stepping motor, เสถียร,ความไวและถูกตอง 

● 360 ° Panอยางตอเนื่องโดยไมมีพื้นท่ีท่ีบกพรอง 

● เปลี่ยนความเร็ว stepless, ซูมอัตโนมัติ / ความเร็วท่ีตรงกัน 

● ฟงกชัน Auto overturn  

● ความเร็วปกติ : 0.01 ° ~ 120 ° / s ความเร็วสูงสุด cruising 120 ° / s 

 

 

3. Built-in High Definition Day/Night Camera (ภายในตัวกลองความละเอียดสูง Day / Night) 

● การปรับแสงอัตโนมัติการชดเชยแสงพื้นหลังอัตโนมัติ 

● อัตโนมัติ/ปกติ ความสุมดุลแสงสีขาว 

● อัตโนมัติ/ปกติ โฟกัส 

● อัตโนมัติ/ปกติ ควบคุมความสวาง 

● 530TV line  



 

● ตัวเลือกสําหรับกลองหลายชนิด  

4.  All-weather Outdoor Design (ทุกสภาพอากาศไดรับการออกแบบมาเพื่อกลางแจง) 

● ภายในรอน  

● ภายในมีพัดลม สามารถทํางานไดใน 60 องศาเซลเซียล 

● ทําดวยอลูมิเนียมท่ีมีคุณภาพสูง 

● กันน้ํา IP66 

● ปองกันฟาผาและไฟกระชาก 3000Vในปจจุบัน 

 

5．2  Function Instruction (ฟงกช่ันการใชงาน) 

● Menu Function (เมนูฟงกชัน) 

รองรับการดําเนินงานเมนูจีนและภาษาอังกฤษ 

 

● Dome Address Setting (การต้ังคาท่ีอยูโดม) 

  สามารถควบคุมไดโดยการสั่งซื้อในท่ีอยูเดียวกันท่ีอยูท่ีสามารถต้ังคาไดโดยการสลับสายตรงเกี่ยวกับการ

ถอดรหัสบอรด 

 

● Privacy Protection Function (ฟงกชันคุมครองขอมูลสวนตัว) 

กําหนดพื้นท่ีสีดําเพื่อปกปดสวนท่ีเปนสวนตัวหรือการรักษาความปลอดภัย สถานท่ีพื้นท่ีสีดําท่ีสามารถต้ัง

คาและการสนับสนุนไดถึง 8 โซนหนากาก 

 

● Timing Running Function (เวลาท่ีฟงกช่ันการใชงาน) 

ผูใชสามารถต้ังคาความเร็วในการดําเนินงานโดมในเวลาท่ีแตกตางกันในชวงหนึ่งสัปดาห 



 

 

● Direction Indication Function (ฟงกชันสถานะทิศทาง) 

   ผูใชสามารถต้ังเหนือดวยตัวเองและยังสามารถกําหนดพื้นท่ีสถานะ เม่ือสปดโดมหันไปยังพื้นท่ีท่ีเอียงท่ีจะ

แสดงในหนาจอ 

 

● Motion Detection Function (ฟงกชันตรวจจับการเคลื่อนไหว) 

  สําหรับกลองพิเศษบางอยางโดมอัตโนมัติสามารถติดตามสิ่งเคลื่อนท่ีได 

 

● 3D Location Function (สถานท่ีต้ังฟงกช่ัน 3D) 

   ในขอบเขตซูมโดมมีประสิทธิภาพสามารถซูมเขาและออกพื้นท่ีบนหนาจอใด ๆ ยังสามารถยายจุดใด ๆ ท่ี

ศูนย จําเปนตองทํางานรวมกับเมทริกซหรือ DVR  

 

● Focus/Rotate Auto Match (โฟกัส / หมุนตรงอัตโนมัติ) 

 สปดโดมอัตโนมัติสามารถปรับเลื่อนและความเร็วในการหมุนเอียงข้ึนอยูกับระยะโฟกัส 

 

● Auto Flip  

   เลนสอัตโนมัติเม่ือสามารถ flip มันจะหมุน 180 องศา 

 

● Preset Position Setting and Calling (ตําแหนงท่ีกําหนดไวลวงหนาและการต้ังคาการเรียก) 

   ฟงกช่ันท่ีต้ังไวลวงหนาซึ่งหมายความวาโดมความเร็วหนวยความจําท่ีสามารถ pan/tilt angel, โฟกัส , ซูม , 

เม่ือตองการก็สามารถเรียกรองโดยตรง โดมความเรว็ของเรารองรับไดถึง 220 ตําแหนงท่ีกําหนดไวลวงหนา   

 

 

 



 

● Auto Scan (สแกนอัตโนมัติ) 

  ผูใชสามารถต้ังคาขอบเขตดานซายและขวาโดยการควบคุมแปนพิมพ  

แลวโดมสามารถสแกนความเร็วระหวางมัน ก็สามารถต้ังคาไดสูงสุดถึง 8 เสนทางการสแกนกลุม 

 

● Auto Cruising 

ผูใชสามารถใชโปรแกรมท่ีต้ังไวบางตําแหนงเปนลําดับ cruising อัตโนมัติแลวโดมความเร็วท่ีสามารถติดตามเปน

แตละ track ท่ี cruising มี 32 ตําแหนงท่ีกําหนดไวลวงหนา 

 

● Pattern Tour 

180 วินาทีหนวยความจําสามารถโดมความเร็วในการทํางานคําสั่งเสนทางหรือ 500 เม่ือเริ่มตนการ  pattern 

tour สปรีดโดมสามารถติดตามเปนเสนทางการบันทึก มันรองรับ pattern tour 4 กลุม 

 

● Guard Location 

โดมจะหมุนกลับไปยังตําแหนงท่ีกําหนดไวลวงหนาภายหลังจากชวงเวลาวาง 

  

● Lens Control (การควบคุมเลนส) 

 

1) Zoom Control (ควบคุมการซูม) 

   สามารถควบคุมการซูมดวยแปนพิมพเพื่อใหไดภาพใกลหรือไกล 

 

2) Focus Control (ควบคุมโฟกัส)  

  เริ่มตนของระบบโฟกัสอัตโนมัติ นอกจากนี้ผูใชสามารถโฟกัส 

  หมายเหตุ : ดวยตนเองสามารถโฟกัสโดยใชแปนพิมพและเมทริกซโปรดดูท่ีแปนพิมพหรือคูมือการใชงานของ

เมทริกซ 



 

กลองไมสามารถโฟกัสอัตโนมัติในสถานการณตอไปนี้ : 

● เปาหมายไมไดอยูในศูนย 

● ไมสามารถรับประกันไดภาพท่ีชัดเจนเม่ือดูเปาหมายท่ีอยูใกลและไกลในเวลาเดียวกัน 

● เปาหมายคือวัตถุท่ีแสง เชนแสงนีออน, ไฟสปอรตไลทและวัตถุอื่น ๆ ท่ีสองสวาง  

● เปาหมายคือหลังกระจกท่ีมีหยดน้ําและฝุน 

● เปาหมายการเคลื่อนไหวเร็วเกินไป 

● เปาหมายพื้นท่ีขนาดใหญเชนผนัง 

● เปาหมายจะมืดเกินไปหรือคลุมเครือโดยเนื้อแท 

3)  Auto Iris Control (ควบคุมการปรับแสงอัตโนมัติ) 

ความรูสึกอัตโนมัติแสง, และทําการปรับอยางรวดเร็ว 

4)  Auto Back Compensation (อัตโนมัติการชดเชยการยอนกลับ) 

ในพื้นหลังสวางอัตโนมัติชดเชยแสงสําหรับเปาหมายและปรับแสงพื้นหลัง 

5)  Auto/Manual White Balance (อัตโนมัติ/ปกติ ความสมดุลแสงสีขาว) 

   อัตโนมัติ / ปกติ ปรับคูมือการใชงานข้ึนอยูกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมท่ีมีแสง  

6)）Day and Night Switch (Only for Day/Nigh Camera) 

(สวิทชกลางวันและกลางคืน (เฉพาะสําหรับวัน / กลองกลางคืน)) 

กลองโดมความเร็วอัตโนมัติสามารถสลับระหวางสีและสีดําและขาว 

7)）High Speed Dome Menu Setup (Only for camera with menu) 

 (โดมต้ังคาเมนูสูง (เฉพาะสําหรับกลองท่ีมีเมนู)) 

   เรียกใหต้ังลวงหนา No.95 ท่ีจะเขาไปในอินเตอรเฟซการต้ังคาเมนู กด  “Focus” ไป 

เลือกรายการเมนูและกด “Iris” เพื่อกําหนดเนื้อหาเมนู 

 



 

บทที ่6 Operation instruction (คําแนะนําการดําเนินการ)  

ผูใชสามารถเรียกตําแหนงท่ีกําหนดไวลวงหนา 95 เพื่อปอนการต้ังคาของอินเตอรเฟซเมนู OSD เมนูตนไม OSD 

 



 

Language (ภาษา) 

มันรองรับตัวเลือกสองภาษาจีนและภาษาอังกฤษ เรียกตําแหนงท่ีกําหนดไวลวงหนา 95 เพื่อปอนการต้ังคา

ของอินเตอรเฟซเมนู OSD และยายไปท่ี  “language setting”  ผลักดัน“ Iris on” เพื่อปอนการต้ังคาและยาย

จอยสติกเพื่อสลับภาษาจีน / อังกฤษ   

SYSTEM INFORMATION (ระบบสารสนเทศ) 

 
A：DOME ID  

B：DOME ADDRESS 

C  BAUDRATE 

D  PROTOCAL 

E：TV SYSTEM 

F：INSIDE TEMP 

 

DISPLAY (การแสดงผล) 

  
 



 

เรียกตําแหนงท่ีกําหนดไวลวงหนา 95 เพื่อปอนการต้ังคาของอินเตอรเฟซเมนู OSD และจอยสต๊ิกยายเลือก 

“display” เขาสูเมนูยอยของ “display” 

A：DOME  

กด “Iris on” การต้ังคาโดมและมีตัวเลือก “ON/OFF”  

B：PRESET 

กด “Iris on” การต้ังคาท่ีต้ังไวและมีตัวเลือก ON/OFF/2SEC/5SEC/10SEC 

C：AUTO 

กด “Iris on” การต้ังคาการต้ังคาอัตโนมัติและมีตัวเลือก ON/OFF/2SEC/5SEC/10SEC  

D：ZONES 

กด “Iris on” การต้ังคาโซนและมีตัวเลือก ON/OFF/2SEC/5SEC/10SEC 

E：DATE/TIME 

กด “Iris on” การต้ังคาวันท่ี / การต้ังคาเวลาและจอยสต๊ิกยายไปเลือกตัวเลือก ON/OFF/2SEC/5SEC/10SEC 

F：PAN/TILT 

กด “Iris on” การต้ังคา PAN/TILT และจอยสต๊ิกยายไปเลือกตัวเลือก ON/OFF/2SEC/5SEC/10SEC 

ตําแหนงการแสดงผลของเนื้อหาบนหนาจอการต้ังคา 

 

  

เลื่อนเคอรเซอรไป DISPLAY POSITION และกด“Iris on” เพื่อเขาสูเมนูยอยของDISPLAY POSITIONA： 



 

DATE/TIME 

กด “Iris on” การต้ังคา DATE/TIME SETTING และจอยสต๊ิกยายไปปรับ DATE/TIME จนกวาจะไดรับตําแหนง

ท่ีดีท่ีสุดกด “Iris on” เพื่อยืนยัน 

B：DOME 

กด “Iris on” การต้ังคา DOME SETTING และยายไปปรับจนกวาจะไดรับโดมตําแหนงท่ีดีท่ีสุด กด “Iris on” เพื่อ

ยืนยัน 

C：ZONES 

กด “Iris on” การต้ังคา ZONES SETTING และยายจอยสติกเพื่อปรับจนกวาจะไดรับโซนตําแหนงท่ีดีท่ีสุด กด

“Iris on” เพื่อยืนยัน 

D：AUTO 

กด “Iris on” การต้ังคา AUTO SETTING และจอยสต๊ิกยายไปปรับจนกวาจะไดรับ AUTO ตําแหนงท่ีดีท่ีสุด กด 

“Iris on” เพื่อยืนยัน 

E：PAN/TILT 

กด “Iris on” การต้ังคา PAN/TILT SETTING และจอยสต๊ิกยายไปปรับ PAN/TILT จนกวาจะไดรับตําแหนงท่ีดี

ท่ีสุด กด“Iris on” เพื่อยืนยัน 

 

DOME SETTINGS (การต้ังคาโดม) 

  



 

เรียกตําแหนงท่ีกําหนดไวลวงหนา 95 ใหปอนอินเตอรเฟซการต้ังคาของเมนู OSD และยายจอยสติกไปท่ี 

“DOME” กด “Iris on” การเขาสูเมนูยอยของ“DOME” 

A：IR LED SETTINGS (การต้ังคาหลอดอินฟราเรต) 

  

เคอรเซอรไปท่ี “IR LED”, และกด iris เปดเมนูยอย 

A1：Open Control Type (ประเภทการควบคุมการเปด) 

     เลื่อนเคอรเซอรไปท่ี “Open Control Type” และกด iris เปดใหเลือก IR light control type ยายจอยสต๊ิกเพื่อ

กําหนด IR light control type เปน“External synchronization Auto/ Internal Synchronization Auto /Time 

Schedule/Open/Close” 

Instruction of five control types： 

1：External synchronization Auto : เปดหรือปดของ IR LED จะข้ึนอยูกับเซ็นเซอรวัดแสงและโดมจะควบคุมการ

เปลี่ยน day/night โดย เม่ือเซ็นเซอรแสงตรวจพบวาสิ่งแวดลอมเปนไฟตํ่ากวาเกณฑของ IR LED เปด IR LED จะ

เปดและสลับกลองจาก black/white; เม่ือสภาพแวดลอมดานมีความสวางสูงกวาเกณฑหลอดอินฟราเรตก็ไม

ทํางาน IR LED จะปดและเปลี่ยนกลองจาก black/white 

2：Internal Synchronization Auto : IR LED จะเปดเพื่อสลับอัตโนมัติของกลองจาก black/white และปดตามการ

ควบคุมเซ็นเซอรแสง เม่ือไฟดานสิ่งแวดลอมสูงกวาคาเกณฑ IR LED, IR LED จะปดและ D / N ของกลอง

การกูคืนอัตโนมัติ 

3：Time：IR LED จะเปดหรือขอเสนอตามเวลาท่ีเปดและปดการกําหนดโดยผูใช (0:00 สามารถต้ังคาไดใน

ชวงเวลา) ตัวอยางเชน (เวลาเปดถูกกําหนดใหเปนเวลา 19:00 น. และเวลาใกลเคียงเปน 06:00 แลว IR LED 



 

จะเปดเวลา 19:00 น. และปดท่ี 06:00 ในเชาวันถัดไป) 

4：Open：IR LED เปดเสมอ 

5：Close：IR LED ปดเสมอ 

หมายเหตุ : D/N AUTO ของกลองถูกตอง เวนแตโดมถูกกําหนดใหเปน “Internal Synchronization Auto” 

B1：Environment Threshold Value 

     ผูใชสามารถปรับสภาพแวดลอมของแสงเปนคาเกณฑการสมัครไปยังสถานท่ีท่ีแตกตางกัน ใน External 

synchronization Auto type , คาเริ่มตนคือ 1 ~ 2lux (อาจจะมีแตกตางกันเล็กนอยเพราะทิศทางของ IR LED IR 

LED ท่ีอยูในในสภาพแสง คาเกณฑท่ีสามารถต้ังคาต้ังแต 1 ถึง 10 1 หมายถึงวาแสงจะออนแอและ 10 ซึ่ง

หมายความวาแสงท่ีมีความสวางมาก 

C1：Sensitivity Setup (การต้ังคาความไวตอแสง) 

เม่ือ IR LED อยูในเกณฑแสงสภาพแวดลอมเพื่อปด IR LED delays  1  หมายถึงความไวตอแสงสูงและ

ชวงความลาชาท่ีเกี่ยวของจะแคบ, IR LED ในและนอกอาจสลับได ท่ีพบบอยในสภาพแสงบางพื้นท่ี; 10 หมายถึง

ความไวตอแสงตํ่าและ ท่ีเกี่ยวของกับความลาชาในชวงกวางมีความแตกตางแสงมากเม่ือ IR LED ในและนอกคือ 

คาเริ่มตนคือ 5 

D1：Open Time (เวลาเปด) 

กด iris เพื่อปอนการต้ังคาเวลาเปดและยายจอยสติกซายหรือขวาเพื่อเลือกคาเวลาท่ีคุณตองการ

เปลี่ยนแปลงข้ึนหรือลงเพื่อเปลี่ยนคา 

E1： Close time (เวลาปด) 

กด “Iris on” การต้ังเวลาปดและยายจากจอยสต๊ิกดานซายและขวาเพื่อเลือก clock bit, ยายจากจอยสต๊ิกข้ึนและลง

เพื่อเปลี่ยนคา 

หมายเหตุ : เปนสิ่งท่ีมีประสิทธิภาพในการกําหนดเวลาเริ่มตนและเวลาท่ีใกลชิดของ IR LED ในโหมดระยะเวลา

ของการควบคุม IR LED 



 

F1：Zoom match 

กด “Iris on” การต้ังคา zoom match เม่ือเลือกเปดไฟสองสวางและพลังของ IR LED จะถูกทําให matchกับ

ระยะทางรังสีของกลอง กับการซูมท่ีแตกตางกัน, IR LED ท่ีการควบคุมท่ีดีท่ีสุดและปรับพลังงานโดยอัตโนมัติ 

เม่ือเลือก close  เริ่มตน IR LED จะข้ึนอยูกับแสงท่ีกําหนดโดยผูใชและจะไมสามารถปรับโดยอัตโนมัติ มันเปน

ขอแนะนําใหเลือก open zoom match 

G1： Illumination of light group 1 (แสงสวางของกลุมแสง 1) 

กลุมแสง 1 อยูนอกชองทางระยะทางยาว IR LED, กด “Iris on” การต้ังคาความสวาง 

H1： Illumination of light group 2 (แสงสวางของกลุมแสง 2) 

กลุมแสง 2 เปนศูนยกลางวงกลมระยะทาง IR LED ใหกด “Iris on” การต้ังคาความสวาง 

I1：Illumination of light group 3 (แสงสวางของกลุมแสง 3) 

กลุมท่ี 3 คือไฟท่ีอยูภายในชองทางระยะทางสั้น ๆ IR LED, กด “Iris on” การต้ังคาความสวาง เม่ือ close zoom 

match ผูใชควรปรับระยะการฉายแสงดวยตัวเอง  

 

หมายเหตุ : เม่ือ open zoom match ก็ไมสามารถปรับความสวางของแสงจากกลุมท่ี 1, กลุมท่ี 2 และแสงไฟกลุม 3 

ดวยตนเอง 

 

B：STANDBY SETTINGS (การต้ังคาสแตนดบาย) 

  

เลื่อนเคอรเซอรไปท่ีการต้ังคาสแตนดบายและกด “Iris on” เพื่อต้ังคาเมนูยอยของ STANDBY SETTINGS การต้ัง



 

คาสแตนดบาย 

A1：STANDBY TIME (เวลาสแตนดบาย) 

     เลื่อนเคอรเซอรไป STANDBY TIME และกด “Iris on” เพื่อเวลาการติดต้ังจอยสติกการเคลื่อนยายและ

สามารถต้ังเวลาได : 30sec/2min/5min/10min กด “Iris on”  เพื่อยืนยัน 

B1：STANDBY MOTION (การเคลื่อนไหวสแตนดบาย) 

   เลื่อนเคอรเซอรไป STANDBY MOTION และกด “Iris on” การติดต้ังการเคลื่อนไหว โยกจอยสต๊ิกและการ

เคลื่อนไหวท่ีสามารถต้ังคา : : ท่ีต้ังไวลวงหนา 1/scan 1/crusing tour 1/pattern tour 1/no control กด “Iris on” เพื่อ

ยืนยัน 

C：PRIVACY MASK (หนากากความเปนสวนตัว) 

 

A1. PRIVACY MASK (หนากากความเปนสวนตัว) 

เลื่อนเคอรเซอรไปยังหนากากความเปนสวนตัวและกด “Iris on” เพื่อติดต้ัง โยกจอยสต๊ิกเพื่อเลือกหนากากความ

เปนสวนตัวและรองรับ 8 หนากากท้ังหมด 

 

B1.ENABLE (เปดการใชงาน) 

เลื่อนเคอรเซอรไปเปดใชงานและกด “Iris on” เพื่อติดต้ังสวิทชของหนากากความเปนสวนตัว โยกจอยสต๊ิกเพื่อ

เลือกสถานะ: on และ off  

 



 

C1.SETUP (การติดต้ัง) 

เลื่อนเคอรเซอรไปติดต้ังและกด “Iris on” การต้ังคาตําแหนงของหนากากความเปนสวนตัวใหกด “Iris on” เพื่อ

ยืนยัน เลื่อนเคอรเซอรไปยังหนากากความเปนสวนตัวใหกด “Iris on” เขาสูการต้ังคาขนาดความเปนสวนตัวและ

ยายจอยสติกเพื่อปรับขนาด กด “Iris on” เพื่อยืนยัน 

D1. CANCEL (ยกเลิก) 

เลื่อนเคอรเซอรในการ CANCEL และกด “Iris on” เพื่อยกเลิกการเลือกหนากากความเปนสวนตัว 

D： CLOCK (นาฬิกา) 

  

เลื่อนเคอรเซอรไป CLOCK และกด “Iris on” เพื่อเขาสูเมนูยอยของ CLOCK 

A1：DATE SETTING (การต้ังคาเวลา) 

เลื่อนเคอรเซอรไป DATE SETTING และกด “Iris on” เพื่อต้ังคาวันท่ี จอยสติก Right/left เพื่อการต้ังคาตําแหนง

และตอนบนและลง จอยสติกท่ีจะติดต้ังเพิ่มข้ึนและลดลงจากวันท่ี กด“Iris on” เพื่อยืนยัน 

B1：TIME SETTING (การต้ังคาเวลา) 

เลื่อนเคอรเซอรไป TIME SETTING และอื่น ๆ เดียวกันกับ DATE SETTING เลื่อนเคอรเซอรเพื่อ SAVE 

SETTING และกด “Iris on” เพื่อยืนยัน หากยกเลิกการต้ังคาปจจุบันเลื่อนเคอรเซอร BACK ใหกด"“Iris on” เพื่อ

กลับไปท่ีเมนูยอยครั้งสุดทายและยกเลิกการต้ังคา 

 

 

 



 

E：MANUAL CONTROL (การควบคุมปกติ) 

 

A1.SETUP LEFT LIMIT (การติดต้ังจํากัดซาย) 

เลื่อนเคอรเซอรไป LEFT LIMIT และกด “Iris on” การติดต้ัง 

B1. SETUP RIGHT LIMIT (การติดต้ัง จํากัด ขวา) 

เลื่อนเคอรเซอรไป RIGHT LIMIT และกด“Iris on” เพื่อติดต้ัง 

C1. MANUAL CONTROL (การควบคุมปกติ) 

เลื่อนเคอรเซอรไป MANUAL CONTROL และกด “Iris on” เพื่อติดต้ัง ยายจอยสต๊ิกเพื่อเลือก on/off (เปด / ปด) 

F：PASSWORD SETTINGS (การต้ังคารหัสผาน) 

A1.Modify Password (การเปลี่ยนแปลงรหัสผาน) 

เลื่อนเคอรเซอรไป “Modify password”, และกดปุม iris open ไปท่ีโหมดการปรับเปลี่ยนรหัสผาน ใสรหัสผานเกา

กอนและรหัสผานเริ่มตนคือ "111111" 

B1.Password protection (การปองกันรหัสผาน) 

เลื่อนเคอรเซอรไปท่ี“password protection”, และกดปุม iris open ท่ีจะติดต้ังสวิทชรหัสผาน; ยายจอยสติกข้ึนและ

ลงเพื่อเปดหรือปดการปองกันรหัสผาน เม่ือปองกันดวยรหัสผานจะเปดใหใสรหัสผานกอนท่ีจะเปดเมน ู

 

 

 



 

G：Dome Title Setup (การติดต้ังกมเงยของโดม) 

  
 

 

 



 

 

 
 

  

Input method instruction： 

1． เลื่อนเคอรเซอรไปท่ี “input information”, และกด iris open ใหขอมูล edit mode ยายจอยสติกซายและ

ขวาเพื่อเลื่อนเคอรเซอร"←"และกด iris on เพื่อลบตัวอักษรโดยเคอรเซอรและกด iris off ออกจาก edit 

mode 

2． เลื่อนเคอรเซอรไปท่ีตัวเลือกวิธีการปอนขอมูลซึ่งเปนหนึ่งในบรรทัดดานลาง“Input Information”และ



 

กด iris on เพื่อปอนโหมดการติดต้ังวิธีการ ยายจอยสติกข้ึนและลงเพื่อเลือกวิธีการปอนขอมูลท่ีมีคําวา

“English Capital/English lower case /Chinese/Number/Special character/”. 

3． เลื่อนเคอรเซอรไปท่ีบรรทัดหนึ่งบรรทัดดานลางตัวเลือกวิธีการปอนขอมูลและกด iris on เม่ือเขาสู

โหมดการปอนตัวอักษร เลือกตอนนี้ twinkles ตัวอักษรและยายจอยสต๊ิกเพื่อเลือกตัวอักษร; กด iris on 

ในการปอนตัวอักษรวิบวับไปยังตําแหนงของ"←"ใน “Input information” บล็อก 

H：Other Options (ตัวเลือกอื่น ๆ) 

 

                                      

เลื่อนเคอรเซอรไปท่ี“other options” และกด iris on ในเมนูยอย 

A1：Temperature Control Mode (โหมดการควบคุมอุณหภูมิ) 

เลื่อนเคอรเซอรไปท่ีโหมดการควบคุมอุณหภูมิและกด iris on เกี่ยวกับการต้ังคาการควบคุมอุณหภูมิ ใชจอยสต๊ิก

เพื่อเลือก“Cooling/Auto/Heating/Off”, และกด iris on บนเพื่อยืนยันการปอนขอมูล 

มี IR LED กับพัดลม จะถูกกําหนดในโหมดเสมอ 

B1：Preset Freeze  

ในการเรียกเมนูการต้ังคาท่ีต้ังไวเลื่อนเคอรเซอรไปท่ี “Preset Freeze” และกด iris on บนเพื่อใหการติดต้ัง ยาย

จอยสต๊ิกเพื่อต้ัง“On/Off” และกด iris on เพื่อยืนยัน 

C1：Auto Flip 

เม่ือโดมหมุนไป 90 องศาในทิศทางแนวต้ังและผูใชตองการเพื่อดําเนินการตอการหมุนตามแนวต้ัง, โดม

โดยอัตโนมัติจะหมุนตามแนวนอน 180 ° ใน 2 วินาที กด iris on บนเพื่อใหฟงกช่ันนี้วา “On/off” 



 

D1.Auto Pause time (เวลาหยุดพักอัตโนมัติ) 

เวลาหยุดพักอัตโนมัติหมายถึงระยะเวลาในการท่ีโดมไมไดรับรหัสหยุดใด ๆ และหลังจากท่ีโดมจะหยุดการ

ทํางานช่ัวคราวโดยอัตโนมัติและตัวเลือกท่ี 5,15,30,60 วินาที 

E1.Menu shut time (เวลาปดเมนู) 

    มีเมนูบนเมนูจะปดโดยอัตโนมัติหลังจากระยะเวลาวาง เลื่อนเคอรเซอรไปท่ี “menu shut time” และกด iris 

on กับเขาสูโหมดการติดต้ัง; ยายจอยสติกข้ึนหรือลงเพื่อต้ังเวลาใหเปน "1 นาที / 2 นาที / 5 นาที/10 นาที" 

F1.Directi Zero Position 

เลื่อนเคอรเซอรไปท่ี “Direction Zero Setup” และกด iris on กับทิศทางตําแหนงโหมดการการต้ังคาเปนศูนย 

มันแสดงใหเห็น “press iris on to confirm...”, และตอนนี้คุณสามารถควบคุมโดมกลับไปท่ี zero position 

horizontally (North), กด iris on กับเพื่อกําหนดตําแหนงนี้เปนตําแหนงท่ีศูนย 

 

Camera Setup (การติดต้ังกลอง) 

  
 

A. Auto Focus (โฟกัสอัตโนมัติ) 

    เลื่อนเคอรเซอรไปท่ี “Auto Focus”,และกด iris on ท่ีจะมุงเนนกับเมนูการต้ังคาโหมดยายจอยสติกข้ึนและ

ลงเพื่อเลือกการเลือกโหมดโฟกัส 

B. Digital Zoom (ดิจิคตอลซูม) 

เลื่อนเคอรเซอรไปท่ี “Digital Zoom” และกด iris on เพื่อการติดต้ังสวิทชดิจิตอลซูม ยายจอยสติกข้ึนและลง



 

สลับ on/off  ดิจิตอลซูม 

C. Backlight Compensation (การชดเชยแสงพื้นหลัง) 

การติดต้ังสวิทช : เม่ือแสงสวางท่ีภาพ ภาพท่ีอยูในระดับตํ่า เปด backlight compensation ใหสูงข้ึน 

D. Picture freeze. 

เลื่อนเคอรเซอรไปท่ี “picture freeze”,และกด iris on เพื่อการติดต้ังสวิทช picture freeze ยายจอยสติกข้ึน

และลงเพื่อเปดหรือปดฟงกชันนี้ 

E. Vertical Mirror Image (ภาพสะทอนในแนวต้ัง) 

    เลื่อนเคอรเซอรไปท่ี “Vertical mirror image”,และกด iris on กับการใสภาพในแนวต้ังการติดต้ังสวิทช 

ยายจอยสติกข้ึนและลงเพื่อเลือก on/off(เปด / ปด)  

F. Zoom Speed (ความเร็วในการซูม) 

เลื่อนเคอรเซอรไปท่ี “Zoom Speed”,และกด iris on กับเพื่อซูมเขาโหมดการการต้ังคาความเร็ว ยาย

จอยสต๊ิกเพื่อเลือกความเร็วในการซูมกลองซึ่งสามารถกําหนดใหเปน “Low speed” ,“moderate speed”, “high 

speed” 

G：Advanced option (ตัวเลือกข้ันสูง) 

 

 A1. white balance mode (โหมดความสมดุลแสงสีขาว) 

เลื่อนเคอรเซอรไปท่ี “white balance mode” และกด iris on กับเพื่อเขาสูโหมดการต้ังคา ยายจอยสติกข้ึน



 

และลงเปน “Auto/Manual/Indoor/outdoor” 

หมายเหตุ : สําหรับกลองท่ีแตกตางกันจะมีตัวเลือกการติดต้ังอาจจะมีท่ีแตกตางกัน 

B1.R Gain 

เลื่อนเคอรเซอรไปท่ี “R gain” และกด iris on กับการต้ังคาไปท่ีโหมด ยายจอยสติกข้ึนและลงไป 

ต้ังคาท่ี R gain 

หมายเหตุ : เฉพาะในกรณีท่ีสมดุลแสงสีขาวถูกกําหนดใหเปนปกติการติดต้ังสามารถใชได 

C1. B gain 

เลื่อนเคอรเซอรไปท่ี “B gain”และกด iris on กับการต้ังคาไปท่ีโหมด ยายจอยสติกข้ึนและลงเพื่อต้ังคา B gain 

หมายเหตุ : เฉพาะในกรณีท่ีสมดุลแสงสีขาวถูกกําหนดใหเปนปกติการติดต้ังสามารถใชได 

D1.Illumination (สองสวาง) 

เลื่อนเคอรเซอรไปท่ี “illumination” และกด iris on กับเพื่อเขาสูโหมดการต้ังคา ยายจอยสติกข้ึนหรือลงเพื่อต้ังคา

การสองสวาง 

E1.Exposure mode (โหมดการปรับแสง) 

เลื่อนเคอรเซอรไปท่ีโหมด “exposure mode” และกด iris on กับการต้ังคาไปท่ีโหมด ยายจอยสติกข้ึนและ

ลงเพื่อเลือกพารามิเตอรซึ่งสามารถกําหนดใหเปน"ความสําคัญ “Auot/Manual/Sutter priority/iris 

priority/Illumination priority” 

หมายเหตุ : สําหรับกลองท่ีแตกตางกันมีตัวเลือกโหมดท่ีอาจจะแตกตางกัน 

F1.Shutter Speed (ความเร็วในการจับภาพ) 

    เลื่อนเคอรเซอรไปท่ี “Shutter speed” และกด iris on กับเพื่อเขาสูโหมดการต้ังคา ยายจอยสติกข้ึนและลง

เพื่อต้ังคาความเร็วชัตเตอร 

G1.Wide Dynamic (ความกวางของไดนามิก) 

   เลื่อนเคอรเซอรไปท่ี “wide dynamic”, และกด iris on กับเพื่อเขาสูโหมดการต้ังคา ยายจอยสติกข้ึนและลง



 

เพื่อเลือกพารามิเตอรท่ี “Low/Moderate/high” 

หมายเหตุ : สําหรับกลองท่ีไมมีฟงกช่ันแบบ wide dynamic, การต้ังคาตัวเลือกนี้จะไมสามารถใชได 

H1. Initiation Setup (การติดต้ังเริ่มตน) 

    ยายจอยสต๊ิกเพื่อ “initiation setup" และกด iris on กับการกูคืนคากลองเปนคาเริ่มตน 

 

Operation Setup (การดําเนินการติดต้ัง) 

  

 

A: Preset (ตําแหนงลวงหนาของกลอง) 

  

A1. Preset Position Number (จํานวนตําแหนงท่ีกําหนดไวลวงหนา) 

ยายจอยสต๊ิกเพื่อ “preset position number”, และกด iris on กับการต้ังคาโหมดการยายจอยสติกข้ึนและลง

เพื่อกําหนดจํานวน โดมรองรับ 220 ตําแหนงท่ีกําหนดไวลวงหนา ,1 - 64 ,100 - 255 



 

 

B1. Title Setup (การต้ังคากมเงย) 

เลื่อนเคอรเซอรไป “title setup” และกด iris on เพื่อการต้ังคาเมนูยอยท่ีจะทําใหตําแหนงการต้ังคาท่ีต้ังไว 

C1.Call (เรียก) 

เลื่อนเคอรเซอรไปท่ี “call” และกด iris on กับเพื่อเรียกไปยังตําแหนงท่ีกําหนดไวลวงหนาท่ีเกี่ยวของ 

D1.Setup (การต้ังคา) 

กด iris on ไปยังโหมดตําแหนงท่ีกําหนดไวลวงหนาการการติดต้ังและมันแสดงใหเห็น”Press iris on to 

confirm…” ผูใชสามารถทําใหการดําเนินการโดม, และกด iris on กับการบันทึกตําแหนงปจจุบัน 

E1.Delete (ลบ) 

เลื่อนเคอรเซอรไป “delete” และกด iris on กับไปยังตําแหนงท่ีกําหนดไวลวงหนาท่ีเกี่ยวของ 

B：Auto Scan (สแกนอัตโนมัติ) 

 

A1.Scan Number (จํานวนสแกน) 

เลื่อนเคอรเซอรไปท่ี “scan number” และกด iris on กับการต้ังคาโหมดการ ยายจอยสติกข้ึนและลงเพื่อ

กําหนดจํานวนการสแกน โดมนี้รองรับการสแกนอัตโนมัติ 8 

B1. Title Setup (กาต้ังคากมเงย) 

เลื่อนเคอรเซอรไป “Title Setup” และกด iris on กับเพื่อเขาสูเมนูยอยการต้ังคาการสแกนช่ือเรื่องการต้ังช่ือ

เรื่อง 



 

C1.Start Scan (เริ่มตนการสแกน) 

   เลื่อนเคอรเซอรไปท่ี “start scan” และกด iris on กับเพื่อเริ่มการสแกนท่ีเกี่ยวของ 

D1.Left Boundary Setup (การติดต้ังขอบดานซาย) 

เลื่อนเคอรเซอรไปท่ี “Set left boundary” และกด iris on กับไปท่ีโหมดการต้ังคาก็แสดงใหเห็น”press iris 

on to confirm…” ผูใชสามารถทําใหการดําเนินงานโดมไปยังตําแหนงท่ีคาดไวและกดมานตากับการบันทึก

ตําแหนงปจจุบันเปนขอบเขตทางดานซาย 

E1. Right boundary setup (การต้ังคาขอบเขตท่ีเหมาะสม) 

เลื่อนเคอรเซอรไปท่ี “set right boundary” และกด iris on กับเพื่อเขาสูโหมดการต้ังคาก็แสดงให

เห็น ”press iris on to confirm…” ผูใชสามารถทําใหการดําเนินงานโดมไปยังตําแหนงท่ีคาดไวและกด iris on กับ

การบันทึกตําแหนงปจจุบันเปนขอบเขตท่ีเหมาะสม 

F1.Scan speed (ความเร็วในการสแกน) 

เลื่อนเคอรเซอรไปท่ี “scan speed” และกด iris on กับเพื่อเขาสูโหมดการต้ังคา ยายจอยสติกข้ึนและลงใน

การต้ังระดับความเร็วเปน 10-30 

 

C：Sequence (ลําดับ) 

 A1.SEQ NO. 

เลื่อนเคอรเซอรไปท่ี SEQ NO และกดปุมบน IRIS (บนแปนพิมพการควบคุม) เพื่อเขาสูโหมดรุนของหมายเลข

ลําดับยายจอยสติกข้ึนและลงเพื่อเลือกหมายเลข แลวกด IRIS ON เพื่อยืนยัน 



 

B1. TITLE (กมเงย) 

เลื่อนเคอรเซอรไปท่ีช่ือและกด IRIS ON เพื่อเขาสูโหมดรุนของช่ือลําดับ 

C1.START (เร่ิมตน) 

เลื่อนเคอรเซอรไปท่ี START และกด IRIS ON เพื่อเริ่มตนการเรียงลําดับในปจจุบัน 

D1.<SEQUENCE SET> 

กด IRIS ON เพื่อเขาสูการต้ังคาลําดับท่ี 

 

เลื่อนเคอรเซอรไปท่ี EDIT และกด IRIS ON เพื่อเขาสูโหมดรุน ยายจอยสติกขวาและซายเพื่อเลือกรายการ 

a. เม่ือ < > ท่ีอยูในรายการ No. เลื่อนจอยสต๊ิกข้ึนและลงเพื่อเลือกจํานวนท่ีต้ังไวในลําดับท่ี มีถึง 32 สถานีท่ีต้ังไว

ในลําดับเดียวท่ีมี 

b. เม่ือ < > รายการท่ี PRESET ยายจอยสติกข้ึนและลงเพื่อเลือกไมมีท่ีต้ังไวลวงหนา ท่ีคุณตองการเพิ่มในลําดับท่ี 

c.เม่ือ < > เปนรายการท่ี INS ยายจอยสติกข้ึนและลงเพื่อเลือกโหมดรุนท่ีเปน“insert”, “ok” และ“delete” 

d. กด IRIS OFF เพื่อออกจากรุน 

 



 

E1. Delete (ลบ) 

เลื่อนเคอรเซอรไป“delete” กด Iris บนเพื่อลบลําดับท่ีเกี่ยวของ 

 

D. PATTERN (รูปแบบ) 

 

A1. PATTERN NO. (หมายเลขรูปแบบ) 

เลื่อนเคอรเซอรไปท่ี PATT และกดปุมบน IRIS (บนแปนพิมพการควบคุม) เพื่อเขาสูโหมดรุนของหมายเลขลําดับ

ยายจอยสติกข้ึนและลงเพือ่เลือกหมายเลข แลวกด IRIS ON เพื่อยืนยัน 

B1. TITLE (กมเงย) 

เลื่อนเคอรเซอรไปท่ีช่ือและกด IRIS ON เพื่อเขาสูโหมดรุนของช่ือลําดับ 

C1.START (เริ่ม) 

เลื่อนเคอรเซอรไปท่ี START และกด IRIS ON เพื่อเริ่มตนรูปแบบปจจุบัน 

D1. <SET> 

เลื่อนเคอรเซอรไปท่ี SET และกด IRIS ON กับโหมดการต้ังคารูปแบบการปอน แลวประโยค  “PRESS IRIS ON 

TO CONFIRM” จะปรากฏบนหนาจอ ยายจอยสต๊ิกเพื่อจะยาย PTZ และกด IRIS ON เพื่อยืนยัน 



 

E1.DELETE (ลบ) 

เลื่อนเคอรเซอรไปท่ี DELETE และกด IRIS ON เพื่อลบรูปแบบปจจุบัน 

E.<ZONES> 

 

A1.ZONE INFORMATION (ขอมูลโซน) 

B1.ZONE NO. 

เลื่อนเคอรเซอรไปยัง ZONE NO และกดปุมบน IRIS ON (บนแปนพิมพการควบคุม) เพื่อเขาสูโหมดรุนของโซน

เลขท่ียายจอยสติกข้ึนและลงเพื่อเลือกหมายเลข แลวกด IRIS ON เพื่อยืนยัน 

C1. TITLE (กมเงย) 

เลื่อนเคอรเซอรไปท่ี TITLE และกด IRIS ON เพื่อเขาสูโหมดรุนของช่ือโซน 

D1.<LEFT LIMIT> 

เลื่อนเคอรเซอรไปท่ี <LEFT LIMIT> และกด IRIS ON เพื่อเริ่มตนการต้ังคา left limit ของโซนปจจุบัน แลว

ประโยค “PRESS IRIS ON TO CONFIRM”  จะปรากฏบนหนาจอ ยายจอยสต๊ิกและกด IRIS ON เพื่อยืนยัน 

E1. <RIGHT LIMIT> 

เลื่อนเคอรเซอรไปท่ี <RIGHT LIMIT> และกด IRIS ON เพื่อเริ่มตนการต้ังคาขีด จํากัด ทางดานขวาของเขต

ปจจุบัน แลวประโยค “PRESS IRIS ON TO CONFIRM” จะปรากฏบนหนาจอ ยายจอยสต๊ิกและกด IRIS ON 



 

เพื่อยืนยัน 

F1.DELETE (ลบ) 

กด IRIS ON เพื่อลบโซนท่ีปจจุบัน 

F.TIMING ACTION 

 

 

การกระทํา TIMING : ผูใชสามารถต้ังคาฟงกชั่นท่ีจําเปนตองใชในระหวางการ 

ชวงเวลาท่ีกําหนด ฟงกชั่นเหลานี้รวมถึงสถานีท่ีต้ังไวติดตามการลองเรือ , 

ทัวรรูปแบบและการสแกน 

 

ผูเสนอไปท่ีระยะเวลาท่ีจะต้ังคาและกด “ Iris Open” เพื่อเขาสูโหมดการต้ังคา ยายจอยสติก (ซาย / ขวา? 

ในการเลือกตัวเลือกของเวลาท่ีแนนอนของการเริ่มหยุดและการเคลื่อนไหว. เลื่อนจอยสต๊ิก (ข้ึน / ลง) ในการ

แกไขเนื้อหาและกด “ Iris On” เพื่อยืนยันการดําเนินการ 

 

 



 

A1. SCHEDULE NO. 

ตารางเวลาของการดําเนินการระยะเวลาท่ีครอบคลุม 7 วัน 1 สัปดาหและ 8 ระยะเวลา 1 วัน 

B1.START (เร่ิมตน) 

C1.STOP (หยุด) 

D1.MOTION (การเคลื่อนไหว) 

Timing action modes (โหมดการดําเนินการระยะเวลา): PRESET 1-8, SCAN 1-4, SEQUENCE 1-4, 

PATTERN 1-4 (รูปแบบ 1-4) 

E1：ON/OFF (เปด/ปด) 

กด IRIS ON เพื่อเปดหรือปดการดําเนินการระยะเวลา 

F1：COPY (คัดลอก) 

ผูใชสามารถคัดลอกตารางไปท่ีอื่น 6 วันในหนึ่งสัปดาห 

G1. BACK (กลับ)  

Go back to upper menu (กลับไปท่ีเมนูดานบน) 

Note (หมายเหตุ) 

การต้ังคาของแตละชวงเวลาท่ีไมสามารถซอนทับและระยะเวลาท่ีไมสามารถ 

ไดรับอนุญาตใหเกิน 00:00 

 

หากการใชพยายามท่ีจะควบคุมโดมในระหวางการดําเนินการกําหนดเวลาแลวการดําเนินการ 

จะถูกหยุดและหากมีการดําเนินการหลังจาก 25 วินาทีแลวโดมจะ 

ตอการดําเนินการระยะเวลา 

 

 



 

G：AUTO TRACKING (การติดตามอัตโนมัติ) 

 

A1.SENSITIVITY (ความไวตอบสนองตอแสง) 

เลื่อนเคอรเซอรไปท่ีตัวเลือกของ SENSITIVITY และยายจอยสติกข้ึนและลงเพื่อปรับความไวตอแสง ความไวตอ

แสงของ funtion การติดตาม อัตโนมัติขนาด from1 ถึง 1 5 เลื่อนเคอรเซอรไปท่ีตัวเลือกของความไวตอแสง

จอยสติกข้ึนและลงเพื่อปรับความไวตอแสง Sensitivity of auto tracking funtion ขนาด from1 ถึง 15  

 

B1.FRAME RATE (เฟรมเรต) 

การต้ังคาของอัตราการตรวจสอบเฟรม (Low(ตํ่า) / Mid(กลาง) / High(สูง)) 

C1. ENABLE (การใชงาน) 

เปดใชงานหรือปดใชงานฟงกช่ันการติดตามอัตโนมัติ 

* * * * หมายเหตุ : ฟงกช่ันการติดตามรถยนตเปนเพียงการโดมความเร็วท่ีมีโมดูลกลองท่ีรองรับการติดตาม

อัตโนมัติ 

 

 

 



 

RESTART  

 

กด “Iris Open” เพื่อเริ่มตนโดม  

FACTORY DEFAULTS (เริ่มตนจากโรงงาน) 

 

กด “Iris Open” เพื่อดําเนินการตอทุกการต้ังคาการต้ังคาเริ่มตนจากโรงงาน  

 
 
 
 

 

 



 

HELP(ชวยเหลือ)

 

กด “Iris Open” เพื่อตรวจสอบ HELP ขอมูลท้ังหมดเกี่ยวกับวิธีใชการต้ังคาเมนู  
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