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Děkujeme, že jste si zakoupili klávesnici Dahua.  

Tento manual je vytvořen pro snazší orientaci při využívání tohoto produktu.  

Najdete zde informace o funkcích klávesnice podrobně rozepsaných do stromé struktury. 

Předtím, než započnete samotnou práci se zařízením si prosím pečlivě prostudujte zasady 

bezpečného zapojení a užívání zařízení.  

Doporučujeme si tento manual uchovat I pro budoucí využití.  
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Důležitá bezpečnostní opatření a varování  

Veškerou instalaci a manipulaci provádějte v rámci zásad bezpečného užívání elektrických 

zařízení. Naše společnost nenese žádnou odpovědnost za případné úrazy elektrickým proudem 

spojené s neodbornou, nebo nesprávnou manipulací. Veškerý záruční a pozáruční servis svěřte 

autorizovanému servisu.  
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1 Funkce a specifikace 

1.1 Funkce 

Tato série klavesnic umožňuje následující funkce  

 Jedna klávesnice může ovládat vice DVR, ale je tale možné využít vice klávesnic k ovládání 

jednoho DVR. 

 Podporuje protocol RS485 a RS232. 

 Podporuje  PTZ operace skrze joystick 

 Podporuje všechny operace, které můžete využít na předním panelu DVR 

 Podporuje Support keyboard lock function  

 Podporuje práva pro víceúrovňové operace 

 Support level-link  

 Podporuje nastavení jednoho, nebo vice DVR 

 Umožňuje uživatelsky přívětivé menu přímo na LCD displeji. Mimo již zmíněné funkce má 

síťová klávesnice tyto funkce: 

 Umožňuje síťový video server a síťový video decoder. 

 Podporuje připojení přes síťové porty 

 Podporuje příjem alarmových informací z DVR. Podporuje aktivaci alarmu na jednom kanálu.   

 Podporuje zálohu dat z DVR přes USB port klávesnice.  

1.2 Specifikace 

Pracovní Teplota 0 - 55℃ 

Váha 2．5Kg 

Rozměry  320mmx190mmx50mm（Včetně 

výšky joysticku 100mm） 

Napájení  12VDC 1200mA 
Rozměry LCD  84mm x 31 mm 
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2 Funkce klávesnice 

2.1 Keyboard Appearance – klávesnice vzhled 

Na obrázku jsou znázorněné všechny důležité funkční oblasti klávesnice  

obr. Figure 2-1. 

 

Figure 2-1 

① Funkční klávesy: Zde jsou tři funkční klávesy: SETUP/ALARM/SHIFT 

② LCD displej: Zde naleznete zobrazené menu. 

③ Stavové diody: Zde je umístěno šest kontrolek DVR/DOME/ALT/COM/ALARM/POWER. 

④ DVR funkce: Zde naleznete ovládací prvky pro DVR 

⑤ Číselná klávesnice: Zde je umístěná číselná klávesnice, klávesy pro navigaci, ESC/ENTER a 

ID/CAM. 

⑥ PTZ/Matrix funkční klávesy: operační klávesy pro kontrolu otočných kamer a Matrixu.  

⑦ Joystick  

⑧ Pomocné klávesy: AUX1 až AUX 6, log a tlačítko lock.  

2.2 Seznam funkčních kláves  

 Název Symbol Funkce 

Funkční  
klávesy 

Setup SETUP Klávesa pro vstup do nastavení 

Alarm ALARM Klávesa pro vstup do alarmového menu 

Shift SHIFT Přepíná mezi možnostmi připojení 

LCD Liquid crystal 
displayer 

 Display pro zobrazení menu  

Stavové  
diody  

DVR indication 
 light  

DVR Kontrolka se rozsvítí při spojení s DVR  

Dome 
indication 
 light  

DOME Kontrolka se rozsvítí při spojení s PTZ 
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Ostatní 
indikace 

ALT Kontrolka se rozsvítí při spojení se zařízením 

Indikace  
Seriového   

portu  

COM Kontrolka se rozsvítí při spojení se zařízením skrze 
seriové připojení 

Indikace  
Alarmu  

ALARM Kontrolka se rozsvítí při spojení s alarmovým zařízením  

Indikace 
napájení  

POWER Kontrolka se rozsvítí při připojení klávesnice k napájení  

DVR funkce 

Pomocná 
klávesa 

Fn1 

Při připojení jednoho DVR stisknutím klávesy zobrazíte 

PTZ a nastavení nastavení barev 

V nastavení detekce pohybu, funguje s kombinací dalších 
kláves  

Při přehrávání záznamu umožní zobrazení, nebo skrytí  
časové osy.  

Pomocná 
klávesa 

Fn2 V menu DVR po stisknutí klávesy Fn2 zvolíte metodu 
přístupu.  

Tour  Aktivuje funkci tůry 

Zobrazení  
jednoho  
okna 

 Zobrazení modu jednoho okna na obrazovce 

Zobrazení  
čtyř oken 

⊞ Zobrazení modu čtyř oken na obrazovce 

Zobrazení 
modu devíti 
oken 
 

▦ Zobrazení modu devíti oken na obrazovce 

Zobrazení 
modu devíti 
oken 

▦ Zobrazení modu šestnácti oken na obrazovce 

Record   Record/play  

Přehrávání 
zpět 

/Pauza 

/ Přehrává video pozpátku, nebo vyvolá pauzu  

Přehrávání 
snímek po 
snímku 

→ Přehrávání snímek po snímku 

Play/Pause II 

Play/pause  

Když je DVR v dohledovém režimu system se přepne do 
režimu přehrávání. 

Rychlé 
přehrávání 
zpět 

 
Rychlé přehrávání zpět 

Zpomalené 

přehrávání 

► Přehrává zpomaleně v různých rychlostech 

Zrychlené 
přehrávání 

 Zrychlené přehrávání 

Předchozí   Přehraje předchozí video  

Následující  Přehraje následující video  

Zpětné 
přehrávání  
po snímku 

← 
Zpětné přehrávání po snímku 

Číselná 
klávesnice  

Čísla a 
písmena 

0-9 
Přepínání mezi čísly a písmeny se provádí za pomocí 
klávesy SHIFT  

ID zařízení 
ID 

Klavesa pro vyvolání spojení mezi klavesnicí a zařízením 

za pomocí zadání ID zařízení  

Kanál DVR CAM Za pomocí klávesy CAM zvolíte daný kanál na DVR. 

Zrušit  ESC Klávesa pro zrušení dané operace.  
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Umožňuje navrat z přehrávání do živého obrazu kamer.  

Potvrdit ENTER Potvrzení konkrétní informace/příkazu 

Navigační 
šipky up  

 down  

Při připojení na jedno DVR přepíná mezi kanály  

Umožňuje změnu číslic o jednotky naroru/dolu  

Mění nastavení hodnot v menu 

Přepínání kontroly mezi PTZ  

 left  
right  

V dohledovém modu šipky přepínají rozložení obrazovky 
na jedno až šestnáct kanálů na obrazovce 

PTZ control switch  

 
PTZ/ 
Matrix  
funkční  
klávesy  

Předchozí 
stránka  

PREV 
V PTZ menu funguje v dalších kombinacích kláves  

PTZ  
menu  

MENU 
V PTZ menu umožňuje vstup do menu.  

Další strana NEXT V PTZ menu funguje v dalších kombinacích kláves 

Sken  SCAN Systém zobrazí menu skenování(hledání)  

Tůra AUTO-PAN Systém zobrazí menu pro automatickou pochůzku  

Pattern  PATTERN Systém zobrazí menu pro Pattern(šablonu)  

Set  
preset 

SET 
Systém zobrazí menu pro prepozice  

Jdi na 

prepozici 
GOTO 

Systém zobrazí menu jdi na pozici 

Vymazat 
prepozici 

REMOVE 
Systém zobrazí menu pro vymazání prepozice  

Iris  
přiblížení 

TELE 
PTZ iris přiblížení 

PTZ P/T Klávesa pro vyvolání PTZ funkcí  

Iris  
oddálení 

WIDE 
PTZ iris oddálení 

Focus  
přiblížení  

NEAR 
PTZ focus přiblížení 

Stěrač WIPER Klávese pro ovládání stěrače kamery  

Focus  
oddálení  

FAR 
PTZ focus oddálení  

Objektiv 
oddálení 

CLOSE 
PTZ lens oddálení 

Objektiv  
přiblížení  

OPEN 
PTZ lens přiblížení  

Přisvícení  LIGHT Kontrlola přisvícení na Dome kameře 

 Joystick 
 

Pomocné menu a další operace v kombinaci s jiným 
funkčním menu 

Assistant 
function  

key 

AUX1----- 
AUX6 

 
Pomocné klávesy 

LOG LOG Klávesa umožní rychlé vyhledávání logů 

LOCK LOCK Klávesa určená pro uzamčení klávesnice 
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2.3 Části klávesnice 

Obrázek 2-2  Dostupné porty na klávesnici.  

 

Obrázek 2-2 

① RJ45 síťový port      ② RS485 port      ③ RS232 port       ④ Konektor napájení  

2.4 Funkce Portů 

RS232 umožňuje navázat spojení pouze primo na DVR na vzdálenost 10m. Jeden port RS232 

dokáže připojit pouze jedno DVR. Musíte použít převodník 485-> 232 pro připojení vice DVR. 

Přenos po RS-485 lze uskutečnit až na 1200 m při rychlosti 9600bps，maximum je  3000 m.  

V level-link modu, jeden RS-485 port dokáže připojit až 16 klávesnic.  

Můžete se připojit přes RJ45 k DVR a zrealizovat ovládání předního panelu na vice zařízeních 

současně.  

2.5 Napájení 

Klávesnice využívá napájení 12V DC. Využijte prosím adapter, který je přibalený v balení. 

      

 

 

Obrázek 2-3 
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3   Menu Tree – struktura menu 

Stromová struktury menu klávesnice. 
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Net setting 

Time setting 

Address setting 
Local  

CTL Point  

ID  

Device name 

Device type 

Connection type 

Password 

 
User management 

Default  

Empty point  

Version  

Date 

Connection type 

Point Information  

Menu operation  

Advanced 

Assistant 

System Info 

Control point 

Machine 

ID 

IP 

RS232 

RS485 

Alarm setup  

 
Language 

 

Backlight  

 

Network connection 

RS232 

 
RS485 
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3.1 Zadávání znaků a číslic 

Stisknutím klávesy SHIFT přepínáte mezi vkládáním číslic, mavých a velkých písmen.  

 : Číslice 

 A: Velká písmena 

 @ Malá písmena 

3.2 Přihlášení  

Připojte napájení. Kontrlovní LEDka signalizuje zapnutí klávesnice a LED LCD zobrazuje datum 

a čas. 

 

 

 

 

Stiskněte Enter nebo SETUP, systém zobrazí dialogové okno. Nyní můžete zadat uživatelské 

jméno a heslo. Výchozí nastavení je uživatel admin a heslo 888888. 

 

Network keyboard 

2006-12-20     14.00.00 

User name: 

Password: 
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4 Menu Operation – obsluha menu 

Menu operation includes five items: 

 Local setup – Místní nastavení 

 CTL point – přidání zařízení 

 Advance –  změna heslo, přidání uživatele, výchozí nastavení, vymazání kontrolních bodů 

 Assistant – nastavení podsvícení displeje a automatického uzamčení klávesnice 

 System information – vypíše informace o systému 

4.1 Local Setup – místní nastavení 

Local setup obsahuje tyto položky  

 Network setup – Nastavení síťového nastavení klávesnice IP adresa… 

 Time setup – změna času na klávesnici 

 Address setup – nastavení adresy(ID) klávesnice 

4.1.1 Network Setup  nastavení site (dostupné pouze na síťových klávesnicích) 

Network setup dovoluje nastavit následující položky 

 IP 

 Sub mask 

 Net gate 

 Port 

K navigaci využijte navigační klávesy a poté zadejte číselné hodnoty za pomocí číselné 

klávesnice. 

 

 

 

 

 

 

4.1.2 Time Setup – nastavení času 

Zde lze nastavit nový čas do zařízení. 

 

 

 

 

4.1.3 Address Setup – nastavení adres 

Nastavení adresy(ID)klávesnice v rozsahu 0-255. Tovární nastavení je na hodnotě 0. Továtní 

hodnota má nejvyšší prioritu, v případě připojení vice zařízení. 

 

 

 

 

IP ADD: 192.168.000.118 

Sub Mask: 255.255.255.000 

Net Gate: 192.168.000.001 

Port:: 377 

YY: 2006    Mo: 12 DD31 

HH: 14        MI: 13 SE: 22 

Address setting: 0 
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4.2 CTL Point  - připojení zařízení 

CTL point obsahuje následující položky: 

 ID 

 Device name 

 Device type 

 Connection type 

 Network connection  

 RS232 

 RS485 

 

 

 

 

 

 

4.2.1 ID 

Zde zadáte ID vašeho zařízení. 

If there is a * before the ID number (such as *3), it means that front device has control point 

setup. You can view device *3 corresponding type and name. 

4.2.2 Device Name – jméno zařízení 

Zde můžete vyplnit jméno zařázení.  

4.2.3 Device Type – typ zařízení 

Zde je mnoho možností na výběr typu zařízení: DVR/dome/matrix/NVS.  

4.2.4 Connection Type – typ připojení 

Možnost výberu typu připojení: network/RS232/RS485. Po vyplnění potvrďte klávesou enter a 

přejdete do nastavenípřipojení.  

4.2.4.1 Network - síť 

Při výběru typu připojení network stiskněte enter a zobrazí se obrazovka, která Vás vyzve k 

zadání potřebných informací.  

 IP 

 Port 

 Protocol 

 

 

 

 

 

ID:*3 

Dev name: DVR-1                   

Dev Type: DVR 

Connection type: RS232 

IP: 000.000.000.000 

Port::00000 

Protocol: DH--1 
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4.2.4.2 RS232 

Při výběru typu připojení RS232 stiskněte enter a zobrazí se obrazovka, která Vás vyzve k 

zadání potřebných informací.                                                    

 232ADD 

 PRTCL 

 Baud 

 D-bit 

 O_E VFY 

 S-bit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.4.3 RS485 

Při výběru typu připojení RS485 stiskněte enter a zobrazí se obrazovka, která Vás vyzve k 

zadání potřebných                                                    

 232ADD 

 PRTCL 

 Baud 

 D-bit 

 O_E VFY 

 S-bit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Potvrzení aktuálního nastavení. 

 

 

 

 

 

232ADD: 

PRTCL: 

Baud: 

D-bit: 

O_E VFY: 

S-Bit: 

485ADD: 

PRTCL: 

Baud: 300 

D-bit: 8 

O_E VFY: None 

S-Bit: 1 

Save current setup? 

YES: ENTER NO: ESC  
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Advanced - Pokročilé 

4.2.5 Password - Heslo 

Zde je možné změnit heslo. Doporučujeme vyplnit sestimístné heslo, které bude obsahovat 

číslice I písmena. Administrátor má práva modifikovat hesla všech uživatelů. Běžný uživatel má 

právo měnit heslo pouze na své přihlášení.  

 

 

 

 

 

4.2.6 Account – správa uživatelů  

Správa uživatelů je možná jen pod administrátorským účtem. Administrátor může uživatele 

přidávat, mazat nebo modifikovat.  

Obyčejný uživatele mohou nastavovat poze vlastní heslo a  využívat pouze jemu přidělené 

funkce.  

 

 

 

 

 

 

4.2.6.1 Add User – přidání uživatele 

Zde lze přidat nového uživatele. Vložte nové uživatelské jméno a heslo. Za pomocí šipek se 

pohybem v menu postavte na položku PWR a zvolte typ uživatele uživatel/návštěvník 

(User/guest). Pro uživatele je nutné nastavit oblasti, které bude moct ovládat.  

 PTZ – ovládání kamer 

 System  

 Backup - záloha 

 Advan - pokročilé 

 

 

 

 

 

 

User: admin  

Password:                        

Confirm  

Add user 

Delete user 

Power setting  

User 

Password 

Confirm  

Pwer:User  
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4.2.6.2 Delete user – vymazání užvatele 

Zde zvolíte uživatele, který má být smazán a potvrdíte ENTER. 

4.2.6.3 Power setting  

Zde se nastavují práva pro uživatele. K navigaci použijte směrových kláves a potvrďte klavesou 

enter. Ikona   znamená, že daná možnost není zpřístupněna.  

Ikona  ,že uživatel má dané pravomoci povolené.  

 

 

 

 

 

 

 

4.2.7 Default – Tovární nastavení  

Nastaví klávesnici na výchozí tovární hodnoty a veškeré nastavení se smaže.  

 

 

 

 

 

4.2.8 Clear Control Point – vymazání ovládacích bodů 

Zde vymažete všechny informace o kontrolních bodech.  

Stisknutím klávesy enter potvrdíte tuto volbu.  

 

 

 

 

 

4.3 Assistant Setup – pomocné nastavení 

Obsahuje následující položky v následujícím pořadí: Podsvícení displeje a utomati  

 

4.4 System Information – systémové informace 

Zobrazení systémových informací 

 Verze systému 

 Datum 

 Typ připojení - zde vidíte typ připojní klávesnice.  

 Point info  

 

 

 

 

 

 

 

 

Set Local as Default? 

Yes: ENTER No: Esc  

Clear ALL CTL Point? 

 Yes: ENTER No: Esc  

 

Version: 1.10 

Date: 2006-12-29 

Connection type: Network  

Point Info: 0 

User:1                     Pan Ctrl      

Pwer:User               System       

                                BAK           

                                Senior        
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Current Dev：Dome 

RS232：3 

 

ID：3 

4.5  Control Point – kontrolní body 

Zde se zadávají informace potřebné k připojení zařízení pro kontrolu klávesnicí. Systém zařízení 

automaticky propojí s klávesnicí.  

 

 

Schéma stromové struktury menu: 

 

Pro zadání potřebných informací stiskněte klávesu enter a zadejte hodnoty.  

 

 

 

 

 

 

 

Note:  

 Při použití klávesnice k ovládání DVR, klikněte prosím ID a potom klepněte na tlačítko ESC 

pro návrat do předchozí nabídky. 

 Když používáte klavesnici pro kontrolu dalšího zařízení stiskněte ESC pro návrat do 

předchozí nabídky.  

Control point obsahuje následující položky.  

 ID - ID zařízení 

 Machine name – Název zařízení 

 IP address – IP adresa zařízení 

 RS232 – adresa na sběrnici 

 RS485 - adresa na sběrnici 

 

 

 

 

 

 

 

ID 

Machine 

IP 

RS232 

RS485 
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4.5.1 ID 

Použijte navigační klávesy pro výber položky a stisknete enter.  

Zde je zapotřebí vložit ID zařízení. 

4.5.2 Machine Name – název zařízení 

Použijte navigační klávesy pro výber položky a stisknete enter. 

Zde je zapotřebí vložit název zařízení. 

4.5.3 IP Address – IP adresa 

Použijte navigační klávesy pro výber položky a stisknete enter. 

Zde je zapotřebí vložit IP adresu. 

4.5.4 RS232 

Použijte navigační klávesy pro výber položky a stisknete enter. 

Zde je zapotřebí vložit adresu RS 232. 

4.5.5 RS485 

Použijte navigační klávesy pro výber položky a stisknete enter. 

Zde je zapotřebí vložit adresu RS485. 
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5 Keyboard Control DVR – ovládání DVR 

5.1 Serial Port Connection – Připojení přes Seriový port 

5.1.1 RS232 Serial Port Connection  

Lze využít jeden kabel pro připojení DVR přes seriový port RS232.  Rozsah adres pro DVR je 1-

255，pro vice informací prosím prostudujte manual k DVR. 

 

 

 

 
  

Obrázek 5-1 

5.1.2 Připojení přes RS485   

Pro připojení přes RS232 lze využít pouze jeden pro připojení jednoho DVR. You can use one 

RS232 port can only connect with one DVR. See Obrázek 5-2. 

Je nutné využít port RS 485 pro ovládání vice vice než jednoho DVR. Mužete použít jeden 

standard RS 485 pro přípojení RS 232 box pro připojení DVR 232 portu： 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 5-2 

 

    PIN1 ：RS485 B1 line   

    PIN2 ：RS485 A1 line   

    PIN3 ：RS485 B2 line 

    PIN4 ：RS485 A2 line   

    PIN5 ：RS485 B3 line 

    PIN6 ：RS485 A3 line   

 

Lze využít jestliže používáte připojení RS485 skrze konektor. Viz. Obrázek 5-3. 

 

 

 

DVR 

RS232 cable 

PIN9 PIN6 

PIN1 PIN2

1 

PIN3

21 

PIN4

21 

PIN5

21 

PIN6

21 
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……  

Obrázek 5-3 

Jedna sběrnice 485 může připojit 32 RS485->232 konvertorů，přes jeden RS485->232 

konvertor lze připojit 12 DVR.  

 

5.1.3 Multi-keyboard link via RS485 – připojení vice klávesnic po RS485 

Můžete využít zapojení, které je znázorněno na obrázku. Figure 5-4. 

 

   ……     

 

 

Figure 5-4 

Multi-converter connection – připojení vice konvertorů 

Poslední konvertor můsí být ukončený podle návodu na obrázku Figure 5-5. 

Je zapotřebí provést změnu umístění jumper z pozice [1-2] do pozice [2-3]. 

Poznámka: 

Nastavení v menu by mělo odpovídat připojenému zařízení, jinak klávesnice nebude schopna 

ovládat zařízení. .  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 5-5 

Krátký okruh 

1 2 3 

A 

B 

Other 485 devices 

485->232 converter 485->232 converter 

 

A B 

485->232 converter 

 

…… 
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5.2 Network Connection – připojení skrze RJ45 

Připojte RJ45 port do site pro navázání komunikace a upgradu. 

5.2.1 RJ45 port connection – připojení přes RJ45 

5.2.1.1 Direct connection – prime zapojení 

Please refer to the Figure 5-6.for direct connection information.  

 

 
 

 

 
Figure 5-6 

5.2.1.2 Connect via HUB –ovládání přes rozbočovač  

Prosím prostudujte si následující obrázek, jestli chcete propojit zařízení skrze HUB. 

  

……  

 

 

 
 

 

 

……  

Figure 5-7 

Křížený kabel 

Přímý kabel 

Switch 
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5.3 DVR and Keyboard Setup – nastavení DVR a klávesnice 

5.3.1 DVR Setup – nastaveni zaznamu 

Před zahájením provozu se prosím ujistěte, že je kabel správně připojen.  

V menu DVR v nastavení RS232 zadejte potrebne hodnoty viz. Obr. 5-8. 

The default setup is shown as below. 

 Function: network keyboard 

 Baud rate: 9600 

 Data bit: 8 

 Stop bit: 1 

 Parity: none. 

Prosím vemte na vedomí, že nastavení klávesnice a DVR se musí shodovat.  

 

Obr. 5-8 

5.3.2 Keyboard Setup after Serial Port Connection –nastavení klavesnice přes 

seriový port 

V menu zvolte control point setup. Zde je zapotřebí vyplnit následující informace 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ID: 

Jestliže vyplníte * před ID (např.*3) znamená, že toto zařízení má nastavení. Můžete vidět 

zařízení *3 odpovídající pod jménem. 

 Device name – jméno zařízení: 

Here is for you to give a name to the front device.  

 Device type – typ zařízení 

Zde je několik možných voleb, jako DVR/Dome/CMS/NVS. Vybírat můžete za pomocí 

navigačních kláves.  

ID: *3 

Dev name: DVR-1 

 Dev type: DVR 

Connection type: RS232 
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 Connection type – typ připojení  

Pro zvolení typu připojení využijte směrové klávesy.  

Stiskněte “ENTER” pro nastavení následujících položek: 

 232 address 

 Parity 

 Protocol 

 Stop bit 

 Baud rate 

 Data bit 

 

 

 

 

 

 

5.3.3 Keyboard Setup after Network Connection – Nastavení klávesnice po 

připojení k síti  

Nastavení ID, device name a device type je uvedeno v kapitole 6.3.2. 

Využijte navigační klávesy pro volbu a změnu parametrů.Klávesou enter  

Click “ENTER” to go to setup. 

Po kompletním nastavení stiskněte enter ESC pro odchod. System zobrazí dialogové okno pro 

potvrzení uložení dat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

232 Add: 8           Parity: None 

Protocol: DH2       Stop bit: 1 

Baud rate: 9600 

Data bit: 8 

 

CTL point IP”192.168.090.111 

CTL port: 3777 

Protocol”DH-2 

Save data? 

YES: ENTER   NO: ESC 
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ID                  485 Add 

Dev name 

IP ADD 

232 ADD 

Date：Year：2006 Month：09  Day：20 

Start：H：08   M：30  S：00 

End：H：17   M：30  S：00 

Ch：1       Type：Recording 

5.4 Operation - Obsluha 

5.4.1 Login  

Můžete využít následující cesty pro zalogování: ID, device name, IP, 232 address, 485 address. 

Stiskněte ENTER pro vstup do nabídky, zadejte informace a opětovně stiskněte ENTER pro 

započetí vyhledávání. Vyhledá-li klávesníce požadované zařízení systém automaticky započne 

přihlášování. V případě, že se vyhledání nezdaří, tak system zobrazí informaci o neúspěšném 

hledání.  

Poznámka: 

Před přihlášením odlogujte místního uživatele DVR, ten má totiž vyšší pravomoci, než vzdálený 

uživatel klávesnice. 

 

 

 

 

 

 

 

5.4.2 Logout - odhlášení 

Klikněte na klávesu ID a poté stiskněte ESC, můžete odhlásit aktuální ovládací menu.  

5.4.3 Record - nahrávání 

Stiskněte klávesu nahrávání（）pro vstup do nahrávacího rozhraní. Ke změně názvu kanálu a 

status využijte navigační klávesy. Stiskněte ENTER pro uložení změny, nebo ESC pro odchod 

bez uložení.  

5.4.4 PTZ Control and Image Color – ovládání PTZ a barevnosti obrázu 

Při zobrazení pouze jednoho kanálu stiskněte Fn1, system zobrazí menu PTZ a obrazu. In single 

window display mode, click Fn1, system pops up PTZ and image color menu. Je take možné 

kliknout P/T na klávesnici pro vstup do ovládací menu DVR.  

5.4.5 Tour and Single/Multiple Window Switch – tůra a přepínání pohledů  

Pamatujte: než stisknete klávesu tůry ujistěte se, že Vaše DVR tuto funkci podporuje.  

Pro započetí tůry stiskněte klávesu ().  

、⊞、▦、▦  odpovídá:jednomu/čtyř/devíti/šestnácti zobrazeným pohledům. 

Můžete stisknout číselnou klávesu pro zvolení kanálu.  

Pro navolení dvoumístného kanálu je zapotřebí stisknout např. CAM+12+CAM. 

5.4.6 Network keyboard backup (USB backup) – síťová záloha za pomocí USB 

klávesnice 

Propojte UTP kabelem klávesnici a DVR. Prosím prostudujte kapitolu 6.2 Network Connection – 

Síťová připojení. 

Můžete následovat tento postup： 

 Zapojte externí USB disk do USB portu na klávesnici.  

 Po úspěšném přihlášení stiskněte AUX1 na klávesnici. Uvidíte následující rozhraní, 
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NO.1-0  08:30:01   09:30:30 

NO.1-1  09:30:01   10:30:00 

NO.1-2  10:30:00   11:30:00 

NO.1-3  11:30:00   12:30:00 

NO.1-4  12:30:00   13:30:00 

Download  NO.X  file ？ 

YES：ENTER， NO：ESC 

No USB device connected 

OK 

 

 

 Date - datum 

 Start time – čas započetí 

 End time – čas ukončení 

 Channel name – název kanálu 

 Video type: recording/alarm/motion detection/card number – typ události: 

záznam/alarm/detekce pohybu/číslo karty 

 Po nastavení klikněte na klávesu ENTER. Klávesnice zašle počadavky vyhledávání do DVR. 

Pokud se na DVR budou shodovat záznamy s požadavky, které jste zadali na klávesnici, tak 

uvidíte např. následující shodu hledání. Viz následující obr.  

 

 

 

 

 

 Za pomocí šipek nahoru/dolu vyberte jeden z vyhledaných výsledků pro uložení video 

souborů.  

X představuje rozmezí 0 až 4. Stiskněte ENTER pro uložení videosouborů a systém zobrazí 

průběh stahování.  

 

 

 

Jestliže není připojené USB zařízení system zobrazí tuto zprávu.  
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ID:0  

Device name: qiuji     ① 

Device type: dome 

Connection type: RS485 

485 Add: 1            O_E VFY: None 

PRTCL: DH-SD    S-bit: 1 

Baud: 9600 

D-bit: 8 

6 Network Keyboard Control Dome – ovládání Dome kamer  

 

6.1 Cable Connection – připojení kabelu 

Prosíme ujistěte se, že připojení linky AB na klávesnici a Dome kameře je zapojen správně.  

Připojte napájení kamery a poté připojte video kabel k monitoru. Nejdříve je zapotřebí 

zkontrolovat v menu Dome kamery nastavení adresy a stejnou adresu nastavit na klávesnici pro 

RS 485.  

 

6.2 Keyboard Setup – Nastavení klávesnice 

V menu klávesnice jděte do nastavení control point. 

Zde zadejte ID a jméno zařízení.  

Ke zvolení typu zařízení využijte směrové klávesy doleva/doprava. 

Šipkou nahoru/dolu zvolte typ připojení a klávesou ENTER vstupte do nastavení RS 485. 

Standardně je nastavena adresa 485 na hodnotu 1 a protokol DH-SD. Nastavení lze upravit 

podle Vašich aktuálních potřeb.  

Po nastavení všech potřebných parametrů stiskněte klávesu ENTER pro uložení, nebo ESC pro 

zrušení úprav.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3 Operation - obsluha 

Před obsluhou prosím panatujte: 

 Hodnota X se liší vzhledem k různým protokolům.  

 Pro pohyb v menu obsluhy využijte směrové klávesy nahoru/dolu. 

 Klávesy vlevo/vpravo umožňují pohyb kurzoru.  

 Všechny operace jsou zde založené na HD-SD protokolu. Zde mohou být změny pro různé 

protokoly. 
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Speed：5 

     〈Zoom〉 

〈Direction〉  〈Focus〉 

      〈Iris〉 

Preset setup   ＞value：1 

GOTO 

Remove 

Nyní můžete stisknout klávesu ID a zadat ID konkrétního zařízení pro připojení rozhraní zařízení.  

 

 

 

 

 

Stiskněte MENU a zobrazí se obraz viz. níže. Toto menu by mělo spolupracovat s Dome 

kamerou. 

 

 

 

6.3.1 Direction Setup 

6.3.1.1 Speed - rychlost 

Toto nastavení je pro řízení směru.Hodnota je 1-8. Prosím, použijte číselná 

tlačítka na klávesnici, pro zadání vstupní hodnoty a stiskněte ENTERpro 

potvrzení. Toto nastavení je plane pouze pro ovládání za pomocí kláves. 

Joystickem můžete ovládat zařízení inhed.   

PTZ movement direction – ovládání směru PTZ 

 Joystickem: nahoru/dolu/vlevo/vpravo/nahoru vlevo/vpravo dolu/nahoru 

vlevo/vpravo dolu. 

 Klávesnicí: nahoru/dolu/vlevo/vpravo 

6.3.1.2 Zoom/focus/Iris 

 Zoom: pro přiblížení použijte klávesy WIDE a TELE. 

 Focus: pro nastavení ostrosti použijte klávesu FAR a NEAR. 

 Iris: Pro nastavení správné hodnoty světelnosti využijte CLOSE a OPEN. 

Můžete využít joystick pro ovládání objektivu. Po směru hodinových ručiček je funkce zoom out 

(oddálení) a proti směru hodinových ručiček je funkce zoom in (přiblížení). 

 

6.3.2 Preset - Prepozice 

6.3.2.1  Preset setup – nastavení prepozic 

Po nastavení přiblížení a natočení kamery zadejte číselnou hodnotu a potvrďte 

nastavení klávesou ENTER. Nyní mate nastavený jednu prepozici.  

6.3.2.2 GOTO – Jdi na pozici 

Přesuňte kurzor na funkci GOTO. 

Zadejte hodnotu prepozice a potvrďte klavesou ENTER.  

 

6.3.2.3 REMOVE – Vymazání prepozice 

Nastavete kurzor na funkce REMOVE a zadejte číslo prepozice, kterou chcete 

vymazat.  

Poznámka: Některé protokoly nepodporují funkci odebírání prepozic. Můžete nahradit 

předcházející prepozici.  

 

Current device：Dome 

RS485 ADD：1 

ID：0 

1. up               5.Previous menu  

2. down            6.Next menu  

3. Left              7.Confirm  

4. Right             8.Exit 

Preset setup    ＞Value：1 

GOTO 

Remove  
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Scan                   Value ：1 

Scan setup       ＞Left limit 

Versatile scan     Right limit 

Random scan      Speed 

Scan                       Value ：1 

Scan setup         ＞ start 

Versatile scan         Stop 

Random scan         Speed 

Scan                  Value ：1 

Scan setup       ＞ Begin 

Versatile scan      Stop 

Random scan 

6.3.3  Scan 

6.3.3.1 Scan setup - nastavení 

①、 Zadejte hodnotu a poté nastavete kurzor na zvírazněné políčko left 

limit(levá mez).  

Nebo můžete použít joystick pro pohyb kamerou do maximální polohy 

vlevo a stiskněte ENTER.                                                                                        

②、Zopakujte tuto proceduru i pro nastavení pravého limitu (right limit). 

③、Přesuňte kurzor na zvýrazněné políčko speed(rychlost). Zde zadejte 

požadovanou hodnotu pro rychlost a potvrďte klávesou ENTER. 

6.3.3.2  Scan operation – Scan obsluha 

④、Použijte směrové klávesy nahoru/dolů k označení funkce Scan. 

Zadejte číselnou hodnotu a potvrďte klávesou ENTER pro započetí 

skenování. .  

⑤、Použijte směrové klávesy vlevo/vpravo pro označení funkce Stop. 

Stiskněte klávesu ENTER pro zastavení skenování. 

Note: pro náhodné skenování, budete potřebovat odpovídající 

protokoly. 

6.3.4  Tour - tůry 

6.3.4.1 Tour setup – tůry nastavení 

Použijte navigační klávesy nahoru/dolu pro označení add to tour(přidání do 

tůry). Zadejte hodnotu pro skupinu tůry. 

Příklad: Zde chceme přidat bod 2 a 3 do tour group 1(tůry). 

 Zaprvé zadejte 1 do tour group (tůra). 

 Zadruhé zadejte 2 pole tour a stiskněte ENTER. 

 Nyní jste přidali bod 2 do tůry 1 (tour group). 

 Zatřetí zadejte 3 do pole  tour a stiskněte ENTER.  

Nyní jste přidali bod 3 do tůry 1 (tour group). 

Tímto způsobem můžete přidávat další body pro nastavení tůry.  

6.3.4.2  Tour operation – provoz tůry 

 Speed - rychlost 

Využijte navigační klávesy nahoru/dolu pro označení tour setup(nastavení).  

Když je kurzor pře speed (rychlostí) můžete zadat rychlostyou can input speed value. 

 Duration - trvání 

 Využijte navigační klávesy vlevo/vpravo pro označení duration(trváí)a poté 

Můžete zadat hodnotu pro interval . 

 Begin touring – zahájení tůry 

Využijte navigační klávesy nahoru/dolu pro označení tour a zadejte  

hodnotu. Nyní po stisknutí klávesy ENTER začne tůra.  

 Stop touring – zastavení tůry 

Přesuňte kurzor na položku spot a stiskněte ENTER.  

6.3.4.3 Remove - odebrání 

6.3.4.3.1 Remove tour – odebrání tůry 

Posuňte kurzor na remove tour (odebrat tůru) a zadejte odpovídající  

hodnotu. Stisknutím klávesy ENTER vymažete zvolenou tůru. 

Tour        

Tour setup     ＞ Tour group：1 

Add to tour          Tour： 

Remove tour 

Tour                  Value ：1 

Tour setup    ＞ Start 

Add to tour        Stop 

Remove tour 

Tour                 Value ：1 

Tour setup    ＞ Speed 

Add to tour      Duration 

Remove tour     Remove tour group 

Tour                    Value ：1 

Tour setup            Speed 

Add to tour          Duration 

Remove tour   ＞ Remove tour group 
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Pattern               Value：1  

Patter setup    ＞ Start 

Rotation              Stop 

Pattern                    Value：1 

Pattern setup           Start 

Pan rotation             Stop 

                              ＞Speed 

6.3.4.3.2 Remove tour point – vymazání bodu tůry 

 Přesuňte kurzor na tour group a zadejte odpovídající hodnotu.  

 Potvrďte klávesou Enter a aktivujete zvolenou tůru.  

 Přesuňte kurzor na tour point (bod tury) a zadejte požadovaný 

bod tůry. Např 2.   

 Nyní stiskněte ENTER pro vymazání. 

Např. chcete smazat point(bod) 5 a 6 z tour group(tůry) 2. 

 Zaprvé zadejte 2 do tour group a stiskněte ENTER. 

 Zadruhé zadejte 5 do tour point(bod tůry) a stiskněte ENTER. 

Nyní jste vymazali bod 5. 

 Zatřetí zadejte 6 do tour point(bod tůry) a stiskněte ENTER. Nyní 

jste vymazali bod 6. 

6.3.5 PATTERN - vzor 

6.3.5.1  Pattern setup - nastavení 

 Přesuňte kurzor na pattern a poté zadejte hodnotu(Value).  

Zadaná hodnota je cesta pattern, kterou chcete nastavit (Podporováno je max. 5 cest).  

Potvrďte klávesou ENTER. 

 Posuňte kurzor na označené start a a poté zadejte hodnotu patternu.  

 Potvrďte klávesou ENTER. 

 Posuňte kurzor na zvýrazněné stop. Zadejte hodnotu patternu a stisknutím 

klávesy ENTER pro zastavení patternu.  

Dome kamera si automaticky zapamatuje všechny operace, které jste 

zadali.  

6.3.5.2 Pattern operation – obsluha 

 Použijte navigační klávesy nahoru/dolů pro označení patternu. Když je 

kurzor před položkou start, zadejte hodnotu patternu a stiskněte 

klávesu ENTER pro vykonání patternu.  

 Move cursor to highlight stop and then click ENTER. System stop pattern. 

6.3.6 Pan Rotation – rotace kamery 

Posuňte kurzor na označenou možnost speed. Zadejte hodnotu pro rychlost, 

kterou chcete navolita stiskněte ENTER. Poté přesuňte kurzor na volbu start start 

a stiskněte ENTER. Dome kamera se začne otáčet. Přesunem kurzoru na stop a 

stisnutím klávesy ENTER zastavíte rotaci kamery. 

 

 

Pattern                Value：1  

Pattern setup    ＞Start 

Rotation               Stop 

Tour        

Tour setup                ＞ Tour group：1 

Add to tour point           Tour point： 

Remove tour point 
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7 Keyboard Upgrade – novější verze software klávesnice 

7.1 Network Keyboard Upgrade – upgrade síťové klávesnice 

Před upgradováním se ujistěte, že je klávesnice řádně připojená. Lze k ověření využít příkaz 

ping “PING” k otestování konektivity. Hodnota TTL pro zpětnou vazbu by měla být nižší 255. 

Stáhněte si soubor pro upgrade do svého PC. Tento soubor lze stáhnout ze stránek výrobce 

www.dahuasecurity.com. Dvojklikem spustíte RECUpgrade.exe viz  Figure 7-1. 

 

Figure 7-1 

Zadejte IP adresu a port klávesnice. Poté stiskněte tlačítko open files viz. Figure 7-2. 

 

Figure 7-2 

Po výběru klikněte na ikonu Open pro přidání souboru do řádku s adresou souboru.  

Systém automaticky rozezná upgradovací soubory. Nyní můžete kliknout na tlačítko Bios pro 

začátek upgrade. Systém zoprazí časový průběh procesu upgrade.  

Po uspěšném upgrade se zobrazí ukončení operace viz. Figure 7-3. 

 

Figure 7-3 

http://www.dahuasecurity.com/
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8 Make COM Cable – příprava COM kabelu 

Příslušenství klávesnice obsahuje následující: 

 One DB9 

 Seven DB9 

 One six-pin crystal port 

 One 25-pin (DB25) 

 One 485 transmission box. (Including one power source.)  

8.1 Make RS232 COM Cable  - příprava kabelo pro RS232 

Postupujte podle následujícího schemata zapojení viz. Obr. 8-1. 

 

RS232 serial port                            RS232serial port  

（DB9）                                      （DB9） 

Obr. 8-1 

8.2 Make RS485 COM Cable – příprava kabelu RS485 

Postupujte podle přiloženého Obr. 8-2 Když připojíte klávesnici přes switch box.  

                                             

RS485  port of keyboard                      RS485 switch  box port 

                                                                                                                                                

（Green alarm socket）                      （6-pin crystal ） 

 

Obr. 8-2 

PIN1 ： RS485 B line 

    PIN2 ：RS485 A line   

    PIN3 ：RS485 B line 

    PIN4 ：RS485 A line   

    PIN5 ：RS485 B line 

PIN6 ：RS485 A line   
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8.3  25-pin Port and Switch Box Connection –  Připojení 25-pin 

 

Připojení s switch 25-pin box RS232 portu s DVR RS232 portem. (25-pin konektor podporuje 

maximum dvanáct RS232 portů. Konektor je jen pro odesíláná. Není určen pro jíjímání informací, 

proto můžete využít jen dva kabely GND a TXD)  

Pro připojení switch boxu prosím postupujte podle následujícího Obr. 8-3  pro připojení do DVR. 

 

 RS485switch box 25-pin port                                   RS232 port 

                              （DB25）                                             （DB9） 

 

Obr. 8-3 

 

Poznámka: Pro připojení klávesnice do DVR můžete použít standardní RS232 port. 

 

Upozornění: 

 Toto je pouze referenční manual. Mohou se vyskytnout mírné odlišnosti.  

 Všechyn části system se mohou vývojem měnit, bez předchozího upozornění.  

 Jestliže se vyskytnou nějaké nejasnosti neváhejte kontaktovat svého dodavatele.  

 Pro vice informací neváhejte navštívit naše webové stránky. 


