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  :DVRاتصاالت سخت افزاري كيبورد و 

  

 از اين ويژگي استفاده نمي كند) FAK1000پورت شبكه (مربوط به كيبوردهاي تحت شبكه،  .1

 فقط جهت اتصال دوربين RS485پورت  .2

 DVRفقط جهت اتصال به  RS232پورت  .3

 ولت12پورت اتصال برق  .4

مناسب استفاده نماييد. در غير اينصورت راهنماي اتصال كيبورد به  RS232بايد از يك كابل  DVRجهت اتصال كيبورد به 

DVR .با استفاده از مبدل را مطالعه و طبق آن عمل نماييد  

 



 

  : DVRتنظيمات 

  را انتخاب كرده،  Setting در ابتدا 

 

 

  

  

  

  

  

  

 



 

  را به شما نشان مي دهد.  DVRرفته، اين قسمت تنظيمات و مشخصات دستگاه  General و به قسمت 

  

  



 

 

Device No.  همانID  دستگاه وDevice ID   نيز همانDevice Name  .مي باشد  

 :مانند  DVRبرويد كه شامل  مشخصات كلي   RS232مجدد به منوي اصلي بازگشته و به قسمت   سپس

Baudrate, Data Bit, Stop Bit, Parity, Function  مي باشد. توجه داشته باشيد كهFunction  را در

به  هنگام استفاده از كيبورد، مشخصات زير كه در حالت پيش فرض كارخانه قرار  قرار دهيد. Keyboardحالت 

  داده شده است را تغيير ندهيد. 

  



 

  :DVRجهت فعالسازي تنظيمات كيبورد 

  وصل كنيد.    DVRبه دستگاه   RS232 ابتدا كيبورد را بوسيله  كابل 

  استفاده كنيد. ESCو براي خروج از آن از كليد  ENTERبراي ورود به تنظيمات دستگاه، از كليد 

  مي باشد) 888888را وارد نماييد. (رمزعبور به صورت پيش فرض   Passwordو  User Nameسپس 

  

  تخاب نماييد.مي توانيد حروف و يا اعداد را ان SHIFTبا كمك كليد 

Menu Operation  رد را انتخاب نماييد. براي تنظيمات وا Ctl Point  .شويد  

ID  دستگاه ضبط را مي خواهيد  1دوربين و  3شماره دستگاه مي باشد (به ترتيب انتخاب شود) مثال اگر

  را انتخاب نماييد. 4و براي دستگاه ضبط عدد  3، 2، 1مديريت كنيد به ترتيب اعداد 

Dev Name  به صورت دلخواه پر مي شود، كه معادلDevice ID   كه در تنظيماتDVR   نوشته شده است

  مي باشد. 

Dev Type   نوع دستگاه متصل به كيبورد را به شما نشان مي دهد. براي استفاده از دستگاهDVR آن را بر ،

  قرار دهيد. Domeو براي استفاده از دوربين، آن را بر روي  DVRروي 

Connection Type  را بر رويRS232  قرار دهيد و سپس كليدENTER .را انتخاب نماييد  



 

  

مشخص  DVRاست كه در منو   .Device Noهمان  RS232 (Addressدر قسمت وارد شده (تنظيمات 

  شده است.

Prtl  نشانگر تعداد و شمارهDVR  ايست كه به آن وصل مي باشيد. در هنگام استفاده از يكDVR ،Prtl 

  قرار دهيد. DVR-1كيبورد را بر 

Baud  داده شده در كيبورد، در منو دستگاهDVR در قسمت ،RS232 .موجود مي باشد  

D-Bit  داده شده در كيبورد، در منو دستگاهDVR در قسمت ،RS232 .موجود مي باشد  

ده است را تغيير ش فرض كارخانه قرار داده شبه  هنگام استفاده از كيبورد، مشخصات زير كه در حالت پي

  ندهيد. 

Baud : 9600                     

D-Bit : 8 

O-E Vfy : None 

S-Bit : 1 



 

  

  ENTERقرار مي گيرد كه با زدن دكمه  ? Save Dataكيبورد، دستگاه در حالت   ESCبا فشار دادن دكمه 

  مي توانيد مشخصات مورد نظر خود را ذخيره نماييد.

  دستگاه ضبط متفاوت است). ID، شماره دستگاه را وارد نماييد (شماره دستگاه با IDحال با فشار دادن دكمه 

  استفاده مي شود. Escو جهت خروج از منو ها از دكمه  Enterاز دكمه  DVRجهت ورود به تنظيمات 

تايي را به دلخواه خود  16تايي،  9تايي،  4به صورت  (Windows)از طرفي مي توانيد حالت هاي مانيتورينگ 

  از كيبورد انتخاب كنيد.

 

  جو استفاده نماييد:همچنين جهت جستجوي تصاوير ضبط شده از كليد هاي جستو 

  

    



 

  اتصاالت سخت افزاري كيبورد و دوربين:

  

 از اين ويژگي استفاده نمي كند) FAK1000پورت شبكه (مربوط به كيبوردهاي تحت شبكه،  .5

 فقط جهت اتصال دوربين RS485پورت  .6

 DVRفقط جهت اتصال به  RS232پورت  .7

 ولت12پورت اتصال برق  .8

و  Aدوربين را به قسمت  +در نظر بگيريد و پورت  –را منفي  Bرا مثبت + و  A ،به كيبورددوربين  RS485جهت اتصال كابل 

  متصل نماييد. Bدوربين را به  RS485پورت منفي 

 



 

  :جهت فعالسازي دوربين گردان تنظيمات كيبورد

براي تعيين  بعد از اتصال دوربين به كيبورد بايد تنظيمات مربوط به مديريت دوربين در كيبورد تعيين شود.

تعريف  IDمراجعه كرده و يك  Menu Operation -> Ctl Pointتنظيمات در منوي كيبورد به قسمت 

دستگاه ضبط را مي خواهيد  1دوربين و  3به ترتيب انتخاب شود). مثال اگر دستگاه مي باشد (ه شمار IDكنيد، 

  را انتخاب نماييد. 4و براي دستگاه ضبط عدد  3، 2، 1مديريت كنيد به ترتيب اعداد 

Dev Name  به صورت دلخواه پر مي شود وDev Type  نوع دستگاه متصل به كيبورد را به شما نشان مي

را بر  Connection Typeقرار دهيد.  Dome، آن را بر روي گردان ر اينجا براي استفاده از دوربيندهد. د

  را انتخاب نماييد. ENTERقرار داده و سپس كليد  RS485روي 

دوربين خود  IDدوربين است. در صورتي كه  IDهمان  RS485 (Addressدر قسمت وارد شده (تنظيمات 

را نميدانيد كافي است يكبار برق دوربين را قطع و وصل نماييد، هنگامي كه دوربين روشن مي شود در گوشه 

 Baudپروتكل دوربين و نشانگر  Prtlو پروتكل آن نوشته مي شود.  Baudrateو  IDتصوير دوربين شماره 

   مي باشد. 9600به صورت پيشفرض 

، مشخصات زير كه در حالت پيش فرض كارخانه قرار داده شده است را تغيير به  هنگام استفاده از كيبورد

  ندهيد. 

Baud : 9600 

D-Bit : 8 

O-E Vfy : None 

S-Bit : 1 

  دستگاه كه ساخته ايد را وارد نماييد. IDدر صفحه كيبورد، شماره  IDحال با فشار دادن كليد 



 

  

  ليد كيبورد استفاده مي نماييد:و غيره از صفحه ك Pattern، تور، Presetجهت انجام تنظيمات مربوط به 

  

Preset:  

ها را انجام دهيد. لنز دوربين را بر محل  Presetمي توانيد تنظيمات مربوط به  SETبا فشار دادن دكمه 

را فشار دهيد تا اين محل ذخيره  Enterدكمه  Valueمورد نظر قرار داده و با انتخاب يك عدد در قسمت 

  شود.

  استفاده نماييد. GOTOاز قبل تعيين شده بايد از  Presetبراي رفتن به 



 

  

Tour:  

ها در Presetمشخص كنيد كدام   Add Tourو در قسمت در صفحه كيبورد  TOURبا فشار دادن دكمه 

كنيد. در قسمت  ENTERوارد كرده و  Pointهاي مورد نظر را در بخش Presetاين تور وجود دارند. 

Tour Setup  برخي تنظيمات مربوط به تور وجود دارند. از طرفي براي پاك كردنTour  مورد نظر به

  مراجعه نماييد. Del Tourقسمت 

را  1نيز عدد  Pointو به  1عدد  Groupرفته و به  Add Tourبه عنوان مثال براي اجرا كردن يك تور به 

 و...  2اضافه مي كنيم (عدد  Pointيز در ادامه به ها را نPresetمي كنيم). ساير  Enterاختصاص مي دهيم (

مي  Startرفته و  Auto Tour). در نهايت با خارج شدن از اين قسمت به بخش Enterو سپس دكمه 

 Group، شماره تور را در Del Tourاز يك تور، در بخش  Presetنماييم. همچنين براي پاك كردن يك 

 Enterقرار مي دهيم. با فشار دادن دكمه  Pointرا نيز در  مورد نظر Presetوارد كرده و همچنين 

  مورد نظر پاك مي شود. Presetمشخصات 

  



 

Pattern:  

تمام مدت از آن دوربين يك الگوي تصويري براي دوربين مشخص نماييد كه مي توانيد  Patternدر قسمت 

 Pattern، در قسمت Patternالگو پيروي كرده و در محل هاي مورد نظر شما بچرخد. با فشار دادن دكمه 

Setup  شماره الگو را درValue ) الگو مي توان تعريف كرد) با فشار دادن دكمه  5وارد كنيدStart  الگوي

كند كه شما يكبار محلهايي را كه در نظر داريد  تصويري خود را ضبط نماييد (اين الگو به اين صورت عمل مي

ا پيروي كرده و آن را دائم اجرا مي كند) دوربين مشاهده كند ضبط مي كنيد و پس از آن دوربين از الگوي شم

  اين الگو را اجرا مي نماييد.  Patternاين الگو ذخيره مي شود. حال در قسمت  Stopدر نهايت با زدن دكمه 

  


