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Vitajte 

Ďakujeme Vám za zakúpenie našej sieťovej klávesnice! 
Pred nastavením si prečítajte nasledujúce bezpečnostné opatrenia a varovania! Prosím, 

majte to dobre uschované pre budúce použitie.  
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Dôležité bezpečnostné upozornenia a varovania 

1．Bezpečnosť  

Nepreberáme žiadnu zodpovednosť za požiare, alebo zásah elektrickým prúdom,

spôsobené nesprávnou manipuláciou, alebo inštaláciou  

2．Preprava

Pri preprave zábránte vibráciam. 

3．Inštalácia 

S výrobkom zaobchádzajte opatrne, neklaďte naň žiadne predmety. 

4．Servis 

Všetky opravy musia byť vykonané odborným pracovníkom. Nenesieme zodpovednosť 

za prípadné problémy spôsobené neoprávnenými úpravami, alebo pokusom o opravu.

5．Prostredie

Klávesnica môže byť použitá na suchom mieste mimo dosahu priameho slnečného 

svetla, horľavých, výbušných látok a atď.. 

6.  Príslušenstvo 
Uistite sa, že používate všetko príslušenstvo odporúčané výrobcom.
Pred inštaláciou, prosím, otvorte obal a skontrolujte všetky súčasti.
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1 Prehľad a ovládanie 

1.1 Predný panel

Popis ovládacích prvkov je popísaný nižšie, viď obr. 1-1 

Obázok 1-1 

SN Name  SN Name 
1 Dotykový displej 4 Shuttle (vonkajší krúžok) 

Jog (vnútorné koliesko)

koliesko)2 Indikačné Led diódy 5 Funkčné tlačidlá 

3 Prehrávanie záznamu PTZ ovládanie  
7 Joystick 

1.2 Zoznam funkčných tlačidiel  
V nasledujúcej tabuľke nájdete informácie pre funkčné tlačidlá 

SN Názov Symbol Funkcia 
Číslica alebo 

písmeno

0-9  Tlačidlá pre zadanie číslic, alebo písmen.

ESC  Zrušiť/odchod

ENTER  Potvrdiť

SHIFT  Prepnúť 

Funkčné 

tlačidlá

LOCK   Zamknutie/odomknutie zariadenia spolu s tl. SHIFT

Indikačná LED

napájania  
POWER LED svieti, ak je klávesnica pripojená k napájaniu.Indikačné 

LED 

diódy Indikačná LED 

siete 
LINK LED svieti, ak je klávesnica pripojená k sieti LAN 

6

jdocar
Stamp

jdocar
Stamp



6

Indikačna LED RX/TX LED svieti, ak sú odosielane, alebo prijímané dáta 

Indikačná LED  WIFI LED svieti, ak je pripojená WIFI sieť.  

PT PTZ tlačidlo  
GOTO Preset 
AUTO PAN Pan  
PATTERN Pattern  
ZOOM+ PTZ priblíženie 
ZOOM- PTZ oddialenie 
FOCUS+ PTZ doostrenie +

FOCUS- PTZ doostrenie -

IRIS+ Otvorenie clony objektívu

IRIS- Zatvorenie clony objektívu 
LIGHT Tlačidlo prísvitu  

PTZ 
control  

WIPER Tlačidlo stierača  

CAM 
Tlačidlo pre výber kamery

MON 
Tlačidlo pre výber monitora 

WIN 
Tlačidlo pre výber okna

MULT 
Tlačidlo pre výber zobrazenia

CAM-G 
Tlačidlo pre výber skupiny kamier 

Decoder 

MON-G 
Tlačidlo pre výber skupiny monitorov  

TOUR   Tlačidlo pre vyber túry 

MULT  Tlačidlo pre výber zobrazenia  

DEVC Tlačidlo pre výber zariadenia

Record    Záznam/prehrávanie.  
Stop record   Zastavenie nahrávania / prehrávania. 
Play/pause  Prehrávanie dopredu / pozastavenie  

Backward/Pau
se 

 Prehrávanie späť / pozastavenie

DVR 
Buttons   

Play previous Preskočenie na predchádzajúci snímok / súbor
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Play next  Preskočenie na další snímok / súbor.  

AUX  Zopnutie výstupu AUX 
tlačidlá 

MAC  Makro nastavenie  

Dotykový displej  OSD displej Ostatné 

Jog   Funkčné tlačidlá ovládania  

1.3 Zadný panel
Popis konektorov je popísaný nižšie viď obrázok 1-2 

Obrázok 1-2  

V nasledujúcej tabuľke nájdete podrobné informácie 
1 WIFI anténa 
2 Skrutka pre uzemnenie

3 RS422/RS485 port  
4 Sieťový port  
5 VGA port  
6 USB port  
7 HDMI port  
8 Audio výstup  
9 Audio vstup 
10 RS232 port

11 Napájací port 
12 Prepínač Zapnúť / Vypnúť 
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2 Prehľad navigácie a ovládacie prvky

2.1 Prihlásenie, odhlásenie a vypnutie 
2.1.1 Prihlásenie  
Pripojte napájanie ku klávesnici, LED POWER svieti. Na LCD panely vyberte režim 

ovládania. Viď obrázok 2-1 

Obrázok 2-1 

2.1.1.1 General Mód  
Vyberte General mód, s ktorým môžete vykonávať nastavenia systému. Predvolené meno 

je admin, heslo je admin.  

Účet správcu admin je iba jeden a meno nieje možné zmeniť.  
2.1.1.2 Matrix Mode 
Vyberte Matrix mód, s ktorým môžete vykonávať nastavenia matice. Podrobné 

informácie v kapitole 2.4 

2.1.2 Vypnutie 
Po prihlásení sa do systému, môžete stlačit ikonu napájania pre vypnutie klávesnice.   
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2.2 Administrátorske menu  
2.2.1 Hlavné menu  
Po prihlásení môžete vidieť hlavné rozhranie obsahuje šesť tlačidiel: Nastavenie sys-
tému, Správca zariadení, Nastavenie vstupov, Nastavenie výstupov, Účet a Vypnutie  
Tipy: 
 

Zariadenie môžete ovládať pomocou dotykového displeja. 
Zariadenie môžete ovládať pomocou joysticku, pre výber položky stlačte ENTER, pre 

návrat stlačte ESC.  
Zariadenie môžete ovládať pomocou pripojenia externej myši. 

2.2.2 Systémové nastavenia 
V systémových nastaveniach sú nasledovné ikony Hlavné nastavenia, Sieť, Hardvérové 

nastavenia, Výrobné nastavenia, Kalibrácia displeja, Záloha a Verzia.  
2.2.2.1 Hlavné nastavenia 
V tomto nastavení, môžete nastaviť systémový čas, dátum, jazyk, názov zariadenia atď. 

2.2.2.2  Sieť  
Môžete vybrať spôsob pripojenia klávesnice LAN, alebo WLAN.  
2.2.2.2.1 LAN 
Vtomto nastavení môžete nastaviť IP adresu manuálne, alebo automaticky (DHCP).  
Pri použití DHCP musite mať v sieti router na ktorom je zapnuté DHCP.  

2.2.2.2.2 WLAN 
Postup pre nastavenie bezdôtovej siete: 
1) Kliknite na ikonu Obnovit, systém automaticky vyhľadá dostupné WIFI siete. 
2) Vyberte sieť na ktorú sa chcete pripojiť, zadajte doplnujúce informácie ako kryptovanie, 

heslo atď.  
3) Kliknite na OK, systém načíta informácie a po úspešnom pripojení zobrazi stav 

pripojenia.  
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2.2.2.3 Hardvérové nastavenia  
Tu si môžete nastaviť zvuk pri stlačení tlačidla, podsietenie kláves, čas automatického 
uzamknutia klávesnice a čas automatického vypnutia displeja.  

2.2.2.4 Výrobné nastavenia  
Tu si môžete obnoviť výrobné nastavenia. 

2.2.2.5 Kalibrácia displeja  
Tu môžete kalibrovať displej pokiaľ nie je presne nakalibrovaný.” 

2.2.2.6 Záloha  
Tu môžete spraviť zálohu nastavení systému  

Import: pre nahratie nastavenia systému z USB flash disku do klávesnice.  
Export: pre nahratie nastavenia systému z klávesnice na USB flash disk.  

Dôležité 
Uistite sa, že názov konfiguračného súboru je “config”, v opačnom prípade nemusí 

byť nahraný do systému. 

2.2.2.7 Verzia  
Tu môžete vidieť verziu systému, dátum vytvorenia firmvéru a sériové číslo.  
Dôležité 
Pre zistenie aktuálnej verzie, kontaktujte technickú podporu. 

2.2.3 Spávca zariadení  
Tu môžete pridať, upraviť a odstrániť zariadenia. Tu môžete vidieť stav zariadení 

(pripojené, odpojené). 

IP Vyhľadávanie  
1) Kliknite na IP vyhladávanie.  
2) Kliknite na Obnovit, systém vyhľadá dostupné zariadenia.  
3) Začiarknite políčko, ktoré zariadenie chcete pridať a zadajte uživateľské meno a 
heslo pre zariadenie.
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Dôležité 
 Uistite sa, že zariadenia a klávesnica sú v rovnakej sieti.

  

Pridanie zariadenia 
1) Kliknite na ikonu Pridať.  
2) Vyberte výrobcu, zadajte názov zariadenia, IP adresu, komunikačný port, uživ-

ateľské meno a heslo.
3) Kliknite na ikonu OK.  

Upraviť: 
Vyberte zariadenie a potom kliknite na ikonu Upraviť.V tomto rozhraní môžete zmeniť IP 

adresu komunikačný port, uživateľské meno a heslo.  
Dôležité 
Uživateľské meno a heslo platí pre zariadenie, ktoré chcete pridať, alebo upraviť. Nie je 

to uživateľské meno a heslo pre klávesnicu.  
Vymazanie

Vyberte zariadenie a potom kliknite na ikonu Vymazať. Zariadenie bude vymazané zo 

zoznamu zariadení.  

2.2.4 Nastavenie vstupov 
V týchto nastaveniach môžete zmeniť, názov zariadenia, pozíciu vstupu, hlavný alebo 

vedlajší tok a protokol.

2.2.5 Nastavenie výstupov 
V týchto nastaveniach môžete upravit výstupné zariadenia” 

2.2.6 Účet  
Účet má dve úrovne. Jeden z nich je admin a druhý bežný užívateľ. Admin môže 

pridať max. 20 užívateľov 
Zmena hesla 
V týchto nastavenia možete upravit heslo  
Pridať užívateľa 
Po kliknutí na ikonu Pridať, môžete zadať nového užívateľa. 
Upraviť užívateľa 
Po výbere užívateľa, môžete upravit práva pre zariadenia.  

2.2.7 Vypnutie  
Po kliknutí na ikonu Vypnúť sa zobrazí ponuka pre: Odhlásenie, Vypnutie, Reštart 

systému. 
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2.3 Uživateľské menu  
2.3.1 Hlavné menu  
Užívateľské menu obsahuje: zoznam zariadení, zoznam vstupov, zoznam výstupov, 

vzdialené ovládanie.  

2.3.2 Zoznam zariadení  
V tomto zozname vidíte, ktoré zariadenia môžete ovládať.  

2.3.3 Zoznam vstupov  
V tomto zozname vidíte, všetky vstupy zo zariadení.

Sync  
Kliknutím na tlačidlo Sync zosynchronizujete meno zo zariadenia.  
Skupina 

V tomto nastavení môžete vytvárať skupiny zariadení. Maximálny počet skupín je 16.  

2.3.5 Vzdialené ovládanie (sieťové pripojenie) 

 Zámok klávesnice: klávesnicu je možné uzamknúť. Tlačidlá, joystick, dotykový 

panel nie sú aktívne,  

Zamknutie/odomknutie klávesnice sa vykonavá stlačením kláves LOCK + SHIFT 

počas 3 sekúnd  
.  

Dôležité
Klávesnica sa uzamkne po automatickom vypnutí displeja.  

2.3.5.1 Ovládacie menu  
Vzdialené ovládanie 
V ľavej časti si možete zobrazit výstupný kanál.(0 + MON)    

2.3.5.2 Živý náhľad

V živom náhľade možete zobrazit jednotlivé zariadenia ku ktorým máte oprávnenia.  
1) Zadajte 0+MON 
2) Pre výber zobrazenia zadajte i+MULT, systém podporuje zobrazenia 1/4/8/9/16 
3) Zadajte číslo okna, alebo kliknite do okna kam chcete vložiť kameru j+WIN 
4) Zadajte číslo kamery (vstupu), ktorú chete vložiť do vybraného okna k+CAM 
Napríklad, 0+MON+4+MULT+2+WIN+1+CAM znamená: Zobrazenie 4-okien; kamera 
1 v okne 2.

jdocar
Stamp

jdocar
Stamp



13

2.3.5.4 Prehrávanie záznamu  
Pre prehratie záznamu kliknite na ikonu Prehrávanie.  
Postupujte podľa pokynov nižšie. 
1) Vyberte zariadenie USB, alebo vzdialené prehrávanie
2) Pri vzdialenom prehrávaní vyberte zariadenie zo zoznamu, kanál, dátum a čas
3) Kliknite na ikonu Prehrávanie

   

2.3.5.5 PTZ  
Na ovládanie PTZ kamery môžete použit joystick, alebo funkčné tlačidlá  

Button  Function  

Number  Input step, preset and etc.   
Joystick  Control PTZ direction.  

Shuttle (Outer ring)/ /  Zoom +/- 

Jog(Inner dial)/ / Focus +/- 

/  
Aperture+/- 

Light 

Wiper  

GOTO Preset 

PATTERN Pattern start /Stop 
TOUR Tour start /Stop 
AUTOPAN Pan start /Stop 
ESC Esc 

2.3.5.6 Audio komunikácia  
Túto funkciu môžete využiť na obojsmernú komunikaciu, medzi zariadením a klávesnicou. 
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V režime miestneho náhľadu, môžete postupovať podľa nižšie uvedených krokov. 
1) Vyberte vstup kde chcete spustiť audio komunikáciu

2) Zadajte 1+AUX pre zapnutie audio komunikácie.

3) Pre vypnutie komunikácie kliknite na AUX.  

2.3.5.7 Snapshot (Momentka) 
Momentku môžete vytvorit v náhľadovom okne, USB flash disk musí byť vložený do 
zariadenia (klávesnice)  
1) Vyberte okno i+WIN z ktorého chcete urobiť momentku, alebo kliknitne na príslušné 
okno na dotykovom displeji. 
2) Zadajte 2+AUX pre vytvorenie momentky.  

2.3.5.8 Záznam  
Záznam môžete vytvoriť na USB flash disk. 

Pozri obrázok 2-5 and obrázok 2-6. 
V režime miestneho náhľadu, môžete postupovať podľa nižšie uvedených krokov.  

 Vyberte okno i+WIN z ktorého chcete spraviť záznam, alebo kliknitne na 

príslušné okno na dotykovom displeji.

Kliknite na REC pre záznam 

Pre zastavenie záznamu kliknite na ▀ (STOP)

Obrázok 2-5 
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Obrázok 2-6 

Dôležité

 Vždy môžete nahrávať iba jeden kanál v rovnakom čase.

Záznam môže byť vykonávany iba v režime miestneho náhladu, po prepnutí do iného 

režimu Vás systém upozorní o zastavení zźanmu. 

2.3.5.9 Vzdialený panel zariadenia 
Tento režim simuluje prácu na prednom paneli zariadenia (NVR,DVR...)

Podporuje SHUTTLE/JOG, záznam, prehrávanie, PTZ...

Postupujte podľa pokynov nižšie.

Zadajte číslo zariadenia i+DEVC+ENTER, i-je číslo zariadenia v Správcovi zariadení.

Viď obrázok 2-8

Obrázok 2-8 
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V nasledujúcej tabuľke sú uvedené podrobné informácie pre tlačidlové 
skratky.  Button  Function  

ENTER
Hlavné menu  REC Ovládanie nahrávania

PT Pre vyvolanie ovládanie PTZ (i+PT)

Play/pause  

Prehrávanie dopredu, alebo pozastavenie.   

Backward 

play/pause  

Prehrávanie dozadu, alebo pozastavenie.

Play previous  Preskočenie o predchádzajúcu snímku, alebo o pred-
chádzajúci súbor. 
. 

Play next 
 Preskočenie na nasledujúcu snímku, alebo na nasle-

dujúci súbor.

2.3.6 Vzdialené ovládanie (RS232) 
2.3.6.1 Nastavenie klávesnice pre pripojenie COM  
portu     Pred operáciou skontrolujte či. 
1) Klávesnica je správne pripojená  
2) V nastavení DVR Hlavné menu-Nastavenie-RS232 nastavte nasledovné:  

NET keyboard

Baud rate:9600: 
Data bit:8, 
Stop bit:1, 
Parity: none.  

2.3.6.2 Ovládanie  
V tomto menu môžete použiť klávesnicu na ovládanie DVR.

Prosím, postupujte podľa pokynov uvedených nižšie.

Zadajte číslo n+DEVC+ENTER. Kliknite na tlačidlo DEVC pre ukončenie. 
Dôležité 
Pred ovládanim DVR zariadenia z klavesnice, odhláste lokálneho užívateľa z DVR 

zariadenia, pretože lokálny užívatel má vyššiu prioritu ako užívatel na klávesnici.
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2.3.7 Vzdialené ovládanie (RS485) 
2.3.7.1 Nastavenie klávesnice pre pripojenie 485
Pred operáciou skontrolujte či.: 
1) Zbernica 485 (AB) je spávne zapojená.  
2) Zapnite speed dome kameru a pripojte video kábel k monitoru.  
3) Nastavte adresu, protokol, buad rychlost atď kamery v ponuke Pokročilé-PTZ 
4) Uložte nastavenia  

2.3.7.2 Ovládanie 
V tomto režime môžete použiť klávesnicu pre ovládanie PTZ kamery

zadajte n+PT 

2.3.8 Vzdialené ovládanie 
Vzdialené ovládanie je zobrazené na obrázku 2-9 

Obrázok 2-9 

jdocar
Stamp

jdocar
Stamp



18

V nasledujúcej tabuľke nájdete podrobnejšie informácie. 
SN Name  Function  

①  Náhľad  Panel na prezeranie vstupov.  

②  Vstupy Okno pre výber vstupov.  

③  Zobrazenie  Výber zobrazenia  

④  Celá obrazovka  Kliknite pre náhľad na celú obrazovku.  

⑤  PTZ ovládanie  Kliknite pre ovládanie PTZ kamery.  

⑥  Menu  Kliknite pre vyvolanie Menu.  

⑦  Informácie  Kliknite pre vyvolanie informácií 

Dôležité  
V tomto menu je možné ovládať PTZ iba pomocou joysticku. 

2.3.8.1 Režim miestneho náhľadu  
Prosím, postupujte podľa pokynov uvedených nižšie.  
1) Vyberte NETkeyboard, dva krát kliknite na miestny náhľad  
2) Vyberte režim zobrazenia.  
3) Vyberte okno a dva krát kliknite na vstup ktorý chcete pridať.
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2.3.9 Pokročilé 
Pokročilé nastavenia zahŕňa nastavenie RS232, zmena hesla, AUX, Makro, momentku a 

zálohovanie

2.3.9.1 RS232 
Kliknite na RS232 pre nastavenie adresy, prenosovej rýchlosti...   

2.3.9.2 Heslo  
Kliknite na Heslo pre zmennu hesla. 

2.3.9.3 AUX Settings 
Tlačidlo AUX môžete využiť pre Momentku alebo pre obojsmernú komunikáciu, voľba 

tlačidiel 0 až 9.

2.3.9.4 Nastavenie dekódovania  
V tomto menu môžete nastavit zobrazenie daného kanála (názov kanálu, IP adresa), 

prípadne nastavit zobrazenie streamu (hlavný, vedlajší)  

2.3.9.5 Makro  
V tomto menu si viete nastavit rad operácií.

Príklad pre makro, 0+MON+1CAM+2GOTO, znamená, že v operačnom menu sa kamera 

1 nastaví na dotykový displej a vyvolá sa preset 2 

2.3.9.6 Momentka (Snapshot)  
V tomto nastavení môžete nastaviť FTP server pre momentky.  
1) Nastavte IP adrersu FTP servera
2) Uživateľské meno a heslo
3) Priečinok kam sa momentky majú ukladať

2.3.9.7 Záloha  
V tomto nastavení možete nastaviť čas preudalostného nahrávania. 
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