DVY22
กลอง 4K AI
คูมือผูใช

คําประกาศเกี่ยวกับความรับผิดชอบ
BenQ Corporation จะไมขอรับผิดชอบหรือรับประกันใดๆ ไมวาจะระบุไวอยางชัดแจงหรือ
โดยนัย อันเกี่ยวของกับเนื้อหาในที่นี้ BenQ Corporation ขอสงวนสิทธิ์ที่จะแกไขเอกสาร
ฉบับนี้และทําการเปลี่ยนแปลงในเนื้อหาไดตลอดเวลา โดยไมจําเปนตองแจงตอบุคคลใดก็
ตามถึงการปรับแกหรือการเปลี่ยนแปลงตางๆ

ลิขสิทธิ์
ลิขสิทธิ์ 2020 BenQ Corporation สงวนลิขสิทธิ์ หามนําสวนหนึ่งสวนใดของเอกสารนี้ไป
ทําซ้ํา สงออกเผยแพร คัดลอก จัดเก็บในระบบที่เรียกใชขอ
 มูลได หรือแปลเปนภาษา
อื่นๆ หรือภาษาทางคอมพิวเตอร ไมวาดวยวิธก
ี ารใดหรือรูปแบบใดก็ตาม เชน วิธีทาง
อิเล็กทรอนิกส ทางระบบกลไก ทางสื่อแมเหล็ก ทางภาพ ทางเคมี ทําเอง หรือวิธีอื่นๆ
โดยไมไดรับอนุญาตเปนลายลักษณอักษรจาก BenQ Corporation
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หมายเหตุสําคัญ

หมายเหตุสําคัญ
คูมือนี้จะแนะนําฟงกชันของกลอง การติดตั้งและการใชงานกลองโดยละเอียด โปรดอานคู
มือนี้อยางละเอียดกอนการติดตั้งและใชงาน

วิธีใช
เพื่อปองกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผลิตภัณฑนี้หรือผลิตภัณฑใดๆ ที่เชื่อมตอ
อยู สามารถใชผลิตภัณฑนี้ไดภายในชวงที่ระบุเทานั้น:
1. หามใหกลองนี้สัมผัสน้ําหรือความชื้น
2. เพื่อปองกันความเสี่ยงในการเกิดไฟฟาช็อต หามถอดเคสออก การติดตั้งและบํารุง
รักษาควรดําเนินการโดยชางผูชํานาญเทานั้น
3. หามใชผลิตภัณฑน้ีเหนือกวาอุณหภูมิ, ความชื้นที่ระบุหรือแหลงจายไฟเกินขอกําหนดที่
จํากัด
4. เช็ดดวยผาแหง, นุมเมื่อทําความสะอาดเลนสกลอง เช็ดเบาๆ ดวยสารซักฟอก
ออนๆ หากจําเปน หามใชสารซักลางที่มีฤทธิ์รุนแรงหรือมีฤทธิ์กัดกรอนเพื่อหลีกเลี่ยง
การขีดขวนเลนสและสงผลตอภาพได

ความปลอดภัยทางไฟฟา
การติดตั้งและการใชงานผลิตภัณฑนี้ตองปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยทางไฟฟาใน
ทองถิ่นอยางเครงครัด

จัดการดวยความระมัดระวัง
หลีกเลี่ยงความเสียหายตอผลิตภัณฑที่เกิดจากแรงกดหนัก, การสั่นสะเทือนหรือการแชตัว
ระหวางการขนยาย, การจัดเก็บและการติดตั้ง

ติดตั้งดวยความระมัดระวัง
1. หามหมุนหัวกลองอยางรุนแรง มิฉะนั้นอาจทําใหกลไกลมเหลวได
2. ควรวางผลิตภัณฑนี้บนโตะที่มั่นคงหรือพื้นผิวแนวนอนอื่น ๆ หามติดตั้งผลิตภัณฑนี้ใน
แนวเฉียง มิฉะนั้นผลิตภัณฑนี้อาจแสดงภาพเอียงได
3. หากติดตั้งกลองบนจอแสดงผล ฐานสามารถยึดไดดวยถาดกาวสองหนาสี่ถาด
4. ตัวเรือนของผลิตภัณฑนี้ทําจากวัสดุอินทรีย หามใหสัมผัสกับของเหลว, กาซหรือของ
แข็งใด ๆ ซึ่งอาจทําใหภายนอกของผลิตภัณฑนี้สึกกรอนได
5. ตรวจสอบใหแนใจวาไมมีสิ่งกีดขวางภายในระยะการหมุนของที่ยึด
6. หามเปดเครื่องกอนการติดตั้งเสร็จสมบูรณ

หามถอดชิ้นสวนผลิตภัณฑโดยไมไดรับอนุญาต
ผลิตภัณฑนี้ไมมีชิ้นสวนใดที่ผูใชสามารถบํารุงรักษาเองได ความเสียหายที่เกิดจากการถอด
ชิ้นสวนของผลิตภัณฑนี้โดยผูใชโดยไมไดรับอนุญาตจะไมอยูภายใตการรับประกัน

คําแนะนําการติดตั้ง
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คําแนะนําการติดตัง้
อินเทอรเฟซผลิตภัณฑ

เลขที่

ชื่อ

1

เลนสกลอง

2

แทนยึด

3

ไมโครโฟนในตัว

4

รูยึดขาตั้งกลอง

5

รูกําหนดตําแหนง
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อินเทอรเฟซเอาตพุต USB 3.0

การใชงานกลอง
1. การติดตั้งผลิตภัณฑ: ยึดอุปกรณที่ดานบนของจอแสดงผล วางไวบนโตะโดยตรงหรือ
ยึดบนขาตั้งกลองและตัวยึดผนัง
2. เชื่อมตอกลองผานสาย USB เขากับจอแสดงผล ขัว้ ตอการประชุมทางวิดีโอหรือ
อุปกรณอินพุต USB อื่น ๆ, เขาสูระบบซอฟตแวรการประชุมทางวิดีโอและเลือกอุปกรณ
วิดีโอที่จะมีเอาตพุตภาพ

คุณลักษณะ
ผลิตภัณฑนี้เปนกลองสําหรับการประชุมทางวิดีโอ 4K ePTZ ใหม ผลิตภัณฑนี้สรางขึ้นดวย
ฟงกชัน AI ซึ่งสามารถจัดเฟรมผูคนทั้งหมดในการประชุมโดยอัตโนมัติและทําใหพวกเขา
อยูตรงกลางฉากได นอกจากนี้ยังมีฟงกชันที่ครบครันและมีประสิทธิภาพที่เหนือกวา, ซึ่งใช
อัลกอริธม
ึ การประมวลผล ISP ที่ล้ําหนาเพื่อใหไดภาพที่สดใสพรอมความสวางที่ชัดเจน
สม่ําเสมอ, การแบงเลเยอรสีที่ชัดเจน, ความละเอียดสูงและใหการแสดงสีที่ยอดเยี่ยม ติด
ตั้งและบํารุงรักษางายและสะดวก, มีเสถียรภาพและเชื่อถือได
• 4K: ใชเซ็นเซอร CMOS คุณภาพสูงขนาด 1/2.5 นิ้ว 8 ลานพิกเซล รองรับ 4K; ใหความ
ละเอียดวิดีโอ MJPG สูงสุด 4K@ 30fps และใหวิดีโอที่ชัดเจนและใหการแสดงผลสีสันสด
ใสและการเคลื่อนไหวที่ราบรื่น ในขณะเดียวกันก็เขากันไดกับความละเอียด 1080p และ
720p
• EPTZ: EPTZ และดิจิตอลซูม 4X
• ไมโครโฟนรอบทิศทางในตัว: ประกอบดวยไมโครโฟนรอบทิศทางในตัว 2 ตัว (ไมโครโฟน
รอบทิศทางอเนกประสงค) อัลกอริธม
ึ การลดเสียงรบกวนแบบดั้งเดิมชวยใหคุณไดเสียงที่
สมบูรณแบบ ระยะการทํางานของไมโครโฟนรอบทิศทางที่มีประสิทธิภาพคือ 5 เมตร
• เอาตพุตสตรีมคู: พอรต USB 3.0 รองรับเอาตพุตสตรีมหลักและเอาตพุตสตรีมยอยใน
เวลาเดียวกัน
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คําแนะนําการติดตั้ง

• การจัดเฟรมอัตโนมัติ: ดวยอัลกอริธึมการตรวจจับใบหนาที่ยอดเยี่ยม, ปรับการซูมโดย
อัตโนมัติตามจํานวนคนในการประชุม สามารถจัดเฟรมบุคคลที่เขาประชุมทั้งหมดและทํา
ใหบุคคลเหลานั้นถูกแสดงในฉากได
• มุมมองกวางโดยไมมีความผิดเพี้ยน: เลนสมุมมองกวางพิเศษ 120° เปนอุปกรณเสริม
• นอยซต่ําต่ําและ SNR สูง: CMOS นอยซต่ําชวยใหแนใจวาได SNR ของวิดีโอสูงอยางมี
ประสิทธิภาพ ภาพจะยังคงชัดเจนเสมอแมในสภาพแสงนอย
• การติดตั้งทําไดหลายรูปแบบ: มาตรฐานพรอมแคลมปหนีบ ติดตั้งงายบนอุปกรณทุกรูป
แบบ
• งายตอการใช: ไมจําเปนตองดาวนโหลดไดรเวอร เปนระบบ USB plug and play
• การใชงานที่กวาง: การประชุมทางวิดีโอสวนบุคคล, การประชุมทางวิดีโอระดับ
องคกร, การทํางานรวมกันแบบครบวงจรและอื่นๆ

คําแนะนําในการเชื่อมตอ
ภาพประกอบอินเทอรเฟซดังแสดงดานลาง
อินเทอรเฟซ USB3.0

ขั้นตอนการใชงาน

7

ขั้นตอนการใชงาน
รีโมทคอนโทรล

3

1

1

ปุมสแตนดบาย

• หลังจากกดเปนเวลาสามวินาที กลองจะอยูใน
โหมดสแตนดบาย
• กดคางไวสามวินาทีอีกครั้ง กลองจะทดสอบตัวเอง
อีกครั้งและจะกลับไปยังตําแหนง โฮม
หมายเหตุ: หากการกําหนดคาเบื้องตน 0 ถูกตั้งไวและไมมีการ
ทํางานใด ๆ ภายใน 12 วินาที หัวกลองจะชี้ไปที่ตําแหนง 0
ที่กําหนดไวลวงหนาโดยอัตโนมัติ
2

ปุมตัวเลข

ตั้งคาหรือเรียกการกําหนดคาเบื้องตน 0-9
3

2

3

3

4

5

6

6

4

7
8

9

ปุม *, #

การใชปุมผสม
• กด "SET" + "*" คางไวพรอมกันเปนเวลาหา
วินาที เมื่อไฟของรีโมทคอนโทรลไรสายสวางขึน
้
ใหปลอยมือ เปดกลองอีกครั้ง จากนั้นการคูกับ
รีโมทคอนโทรลไรสายจะสําเร็จ
• กด "SET" + "#" พรอมกันคางไวเปนเวลาหา
วินาที เมื่อไฟของรีโมทคอนโทรลไรสายสวาง
ขึ้น ใหปลอยมือ เปดกลองอีกครั้ง จากนั้นการจับคู
กับรีโมทคอนโทรลไรสายจะถูกยกเลิก
ปุมควบคุมโฟกัส

โฟกัสอัตโนมัติ: เขาสูโหมดโฟกัสอัตโนมัติ
โฟกัสดวยตนเอง: โหมดโฟกัสของกลองเปนแบบ
โฟกัสดวยตนเอง
เปลี่ยนโหมดโฟกัสของกลองเปนโฟกัสดวยตนเอง
โดยกด [focus +] หรือ [focus -] เพื่อปรับ
5

ปุมควบคุมการซูม

Zoom+: เลนสใกล
Zoom-: เลนสไกล
6

ปุมตั้งหรือลางการกําหนดคาเบื้องตน

กําหนดคาเบื้องตน: ตั้งคาปุมกําหนดคา
เบื้องตน + ปุมตัวเลข 0-9
ปุมลางการกําหนดคาเบื้องตน: ลางปุมที่กําหนดคา
เบื้องตน + ปุมตัวเลข 0-9

8

ขั้นตอนการใชงาน

7

3

1

8

ปุมควบคุม BLC

เปด/ปดแบคไลท: เปดหรือปดแบคไลท

2

9

3

3

4

5

6

6

7
8

ปุมควบคุมการแพน/เอียงอิเล็กทรอนิกส

กดปุม: 
กดปุม: 
กดปุม: 
กดปุม: 
ปุม "HOME": กลับไปที่ตําแหนงกลางหรือเขาสูเมนู
ยอย

9

การตั้งคาเมนู

เปดหรือปดเมนู OSD
เขา/ออกจากเมนู OSD หรือกลับไปยังเมนูกอนหนา

ขั้นตอนการใชงาน
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การใชงาน
เปดกลอง จากนั้นกดปุม "SET" และ "*" พรอมกันเปนเวลาหาวินาที ไฟแสดงสถานะจะติด
ขึน
้ จากนั้นปลอยปุมและเปดกลองอีกครั้งเมื่อไฟกะพริบ กระบวนการจับคูจะเสร็จสิ้นเมื่อไฟ
แสดงสถานะหยุดกะพริบ ผูใชสามารถควบคุมการแพน/เอียง/ซูม, ตั้งคาและเรียกตําแหนงที่
กําหนดไวลวงหนาผานรีโมทคอนโทรลไรสาย

คําแนะนําเกี่ยวกับปุม
1. ในคําแนะนํานี้ "กดปุม" หมายถึงการคลิกแทนที่จะเปนการกดคาง, และจะมีการระบุขอ
ความพิเศษหากจําเปนตองมีการกดคางนานกวาหนึ่งวินาที
2. เมื่อตองใชปุมผสม ใหกดตามลําดับ ตัวอยางเชน "* + # + F1" หมายถึงกด "*" กอน
แลวจึงกด "#" และสุดทายกด "F1"
รายการ

1. การควบคุมการแพน/
เอียง

คําแนะนํา

• กด ///
• กด "HOME" เพื่อกลับไปยังตําแหนงกลาง
• กดปุม /// และการแพน/เอียงจะยังคงทํางาน
จากชาไปถึงเร็ว, จนเลื่อนไปยังจุดสิ้นสุด การแพน/เอียง
จะหยุดทันทีที่ปลอยปุม

• การตั้งคาการกําหนดคาเบื้องตน: เพื่อตั้งคาตําแหนงที่
กําหนดไวเบื้องตน ผูใชควรกดปุม "SET PRESET"
2. การกําหนดคาเบื้องตน กอน จากนั้นจึงกดปุมตัวเลข 0-9 เพื่อตั้งคาการกําหนดคา
เบื้องตนที่สัมพัทธกัน
หมายเหตุ: รีโมทคอนโทรลมีตําแหนงที่กําหนดคาเบื้องตนไดทั้ง
หมด 10 ตําแหนง

• การเรียกใชการกําหนดคาเบื้องตน: กดปุมตัวเลข 0-9 โดย
ตรงเพื่อเรียกใชการกําหนดคาเบื้องตนที่สัมพัทธกัน
หมายเหตุ: การดําเนินการจะไมเกิดประโยชนหากไมมีตําแหนงที่
กําหนดคาเบื้องตนที่สัมพัทธกันอยู

• การลางการกําหนดคาเบื้องตน: เพื่อลางตําแหนงที่
กําหนดไวเบื้องตน ผูใชสามารถกดปุม "CLEAR PRESET"
กอน จากนั้นจึงกดปุมตัวเลข 0-9 เพื่อลางการกําหนดคา
เบื้องตนที่สัมพัทธกัน

หมายเหตุ: กดปุม "#" สามครั้งอยางตอเนื่องเพื่อยกเลิกการกําหนดคา
เบื้องตนทั้งหมด

3. การควบคุมการซูม

ซูมเขา: กดปุม "ZOOM +"
ซูมออก: กดปุม "ZOOM -"
กดปุมคางไว กลองจะซูมเขาหรือออกอยางตอเนื่องและ
หยุดทันทีที่ปลอยปุม
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ขั้นตอนการใชงาน

4. การควบคุมโฟกัส

โฟกัส (ใกล): กดปุม "focus +" (ใชไดเฉพาะในโหมด
โฟกัสดวยตนเอง)
โฟกัส (ไกล): กดปุม "focus -" (ใชไดเฉพาะในโหมด
โฟกัสดวยตนเอง)
โฟกัสอัตโนมัติ/โฟกัสดวยตนเอง: ใช
กดปุมคางไว จากนั้นการทํางานของโฟกัสจะดําเนินตอไป
และจะหยุดทันทีที่ปลอยปุม

การตั้งคาเมนู
เมนูหลัก
เพื่อใชการบีบอัด MJPG/H.264/H.265 ใหกดปุม MENU เพื่อแสดงเมนู และใชลูกศรเลื่อน
เพื่อชี้หรือไฮไลตรายการที่เลือก

1. การตั้งคาภาษา: กดปุม / เพื่อเลือกภาษา
2. ตั้งคา
- สไตลภาพ: ตัวเลือกตางๆ ไดแก คาเริ่มตน, การประชุม, ชัดเจน, สวาง, นุมนวล
กดปุม / เพื่อเลือกสไตล
- สตรีมคู: เลื่อนพอยเตอรไปยังสตรีมคูใน เมนู คลิกปุม / เพื่อตั้งคาเปด/ปด หลัง
จากตั้งคากลองเปนเปด ใหรีสตารทกลองอีกครั้ง เสียบพอรต USB 3.0 ที่ดานหลัง
ของกลองและพอรต USB บนแล็ปท็อปอีกครั้งเพื่อใหซอฟตแวรตรวจจับหาฟุตเท
จของกลองยอยเว็บแคม

ขั้นตอนการใชงาน

- การจัดเฟรมอัตโนมัติ: เลื่อนพอยเตอรไปยังการจัดเฟรมอัตโนมัติมใน เมนู คลิกปุม
/ เพื่อตั้งคาเปด 1~7 หรือปด

3. การตั้งคาการเปดรับแสง: เลื่อนพอยเตอรไปยังการเปดรับแสงในเมนูหลัก คลิก
"HOME" และปอน (การตั้งคาการเปดรับแสง) ดังตอไปนี้:

เลขที่

ชื่อ

คําอธิบาย

1

โหมด

อัตโนมัติ, ดวยตนเอง, ใหความสําคัญกับชัตเตอร,
ใหความสําคัญกับมานตาและใหความสําคัญกับ
ความสวาง

2

EV

เปด/ปด (ใชไดเฉพาะในโหมดอัตโนมัติ)

3

ระดับการชดเชย

-7~7 (ใชไดเฉพาะในโหมดอัตโนมัติเมื่อเปด EV)

4

BLC

5

ปองกันการสั่นไหว

6

จํากัดเกน

7

DRC

เปด/ปดสําหรับตัวเลือก (ใชไดเฉพาะในโหมด
อัตโนมัติ)
ชวงไดนามิก: รายการที่ปรับได 1~8, ปด
ปด/50Hz/60Hz สําหรับตัวเลือก (ใชไดเฉพาะใน
โหมดอัตโนมัติ/ใหความสําคัญกับมานตา/ใหความ
สําคัญกับความสวาง)
0~15 (ใชไดเฉพาะในโหมดอัตโนมัติ/ใหความ
สําคัญกับมานตา/ใหความสําคัญกับความสวาง)
ปด, 1~8

11

12

ขั้นตอนการใชงาน

4. การตั้งคาสี: เลื่อนพอยเตอรไปยังสีในเมนูหลัก คลิก "HOME" และปอน (การตั้งคาสี)
ดังตอไปนี้:

เลขที่

ชื่อ

คําอธิบาย

1

โหมด WB

อัตโนมัติ, ดวยตนเอง, กดครั้งเดียว, 3, VAR

2

การปรับ RG

-10~10

3

การปรับ BG

-10~10

4

เกนสีแดง

0~255 (ใชไดเฉพาะในโหมดปรับดวยตนเอง)

5

เกนสีน้ําเงิน

0~255 (ใชไดเฉพาะในโหมดปรับดวยตนเอง)

6

อุณหภูมิสี

2400K ถึง 7100K พรอมปรับระดับทุก ๆ 100K

7

ความอิ่มตัวของสี

60%, 70%, 80%, 90%, 100%, 110%, 120%,
130%, 140%, 150%, 160%, 170%, 180%,
190%, 200%

8

ความสวางของสี

0~14

9

ความไว AWB

สูง/กลาง/ต่ํา (ใชไดเฉพาะในโหมดปรับดวยตนเอง)

ขั้นตอนการใชงาน
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5. การตั้งคาภาพ: เลื่อนพอยเตอรไปยังภาพในเมนูหลัก คลิก "HOME" และปอน (ภาพ)
ดังตอไปนี้:

เลขที่

ชื่อ

คําอธิบาย

1

ความสวาง

0~14

2

ความเปรียบตาง

0~14

3

ความคมชัด

0~15

4

พลิก-แนวนอน

เปด/ปด

5

พลิก-แนวตั้ง

เปด/ปด

6

โหมดขาวดํา

สี, ดํา/ขาว

7

แกมมา

คาเริ่มตน, 0.45, 0.50, 0.55, 0.63

8

DCI

ความเปรียบตางไดนามิก: ปด,1~8

9

โหมดแสงนอย

ปด/เปด
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ขั้นตอนการใชงาน

6. การตั้งคาการลดนอยซ: เลื่อนพอยเตอรไปยังการลดนอยซในเมนู คลิก "HOME" และ
ปอน (การลดนอยซ) ดังตอไปนี้:

เลขที่

ชื่อ

คําอธิบาย

1

การลดนอยซ 2D

อัตโนมัติ, ปด, 1~7

2

การลดนอยซ 3D

ปด, 1~8

3

ไดนามิกฮอตพิกเซล

ปด, 1~5

7. เวอรชัน: เลื่อนพอยเตอรไปยังเวอรชัน

8. คืนคาเริ่มตน: เลื่อนพอยเตอรไปยังคืนคาเริ่มตนในเมนูหลัก คลิก "HOME" และปอนคืน
คาเริ่มตนดังตอไปนี้:

ใช/ไมใช สําหรับตัวเลือก (รูปแบบวิดีโอและสไตลสีจะไมถูกคืนคา)
หากที่อยูของรีโมทกอนหนาไมใช 1 แตเปนตัวอื่นจาก 2,3,4 ที่อยูของกลองที่เกี่ยวของจะถูกคืนคา
เปน 1 เมื่อพารามิเตอรทั้งหมดหรือพารามิเตอรระบบถูกคืนคา ผูใชควรเปลี่ยนที่อยูรีโมทเปน 1
(กดหมายเลข 1 ตามกลองเพื่อใหทํางานไดตามปกติ)

ขอมูลผลิตภัณฑ
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ขอมูลผลิตภัณฑ
ขอมูลจําเพาะ
รายการ
เซ็นเซอรภาพ

เซ็นเซอร CMOS 4K คุณภาพสูง 1/2.5 นิ้ว
8.28MP 16:9

พอรตเอาตพุตวิดีโอ

1 × USB 3.0, Type B, รองรับเอาตพุตเสียงผาน
USB 3.0

อินพุตออดิโอ

รูปแบบวิดีโอ

ความสวางขั้นต่ํา
เลนส
รูรับแสง
ซูมดิจิตอล
DNR
ความสวางขั้นต่ํามาก
สมดุลสีขาว

2 ไมโครโฟนรอบทิศทางในตัว
126°(D)/120°(H)/85°(V)
เมนสตรีม: 3840×2160@30fps,
1920×1080P@30fps/25fps,
1280×720P@30fps/25fps, เปนตน
ซับสตรีม: 1280×720P@30fps/25fps,
640×480P@30fps/25fps,
320×172P@30fps/25fps, เปนตน
0.1Lux (F1.8, เปด AGC)
f=2.72mm
F2.5
4X
2D และ 3D DNR
เปด/ปด
อัตโนมัติ / ดวยตนเอง / กดครั้งเดียว / 3000K /
3500K / 4000K / 4500K / 5000K / 5500K /
6000K / 6500K / 7000K

โฟกัส

อัตโนมัติ/ดวยตนเอง

การเปดรับแสง

อัตโนมัติ/ดวยตนเอง

การจัดเฟรมอัตโนมัติ

เปด/ปด/ออนไหว

การชดเชยแบคไลท

เปด/ปด

สตรีมคู

เปด/ปด

SNR
ระบบปฏิบัติการ
รูปแบบการบีบอัดวิดีโอ
คุณสมบัติ USB

DVY22

เอฟเฟกตทีฟพิกเซล

มุมมอง

พารามิเตอร
กลอง

ขอมูลจําเพาะ

ออดิโอผาน USB 3.0
โปรโตคอลการสื่อสาร USB
การควบคุม PTZ
ขอกําหนดฮารดแวร

>55dB
Windows 7 (ที่สูงสุด 1080p), Windows 8.1,
Windows 10; macOS™ 10.10 หรือสูงกวา, Linux
(ตองสนับสนุน UVC)
YUY2, MJPG, H.264, H.265
สนับสนุน
UVC, UAC
สนับสนุน EPTZ
โปรเซสเซอร 2.4 GHz Intel@ Core 2 Duo หรือสูง
กวา, RAM 2GB ขึ้นไป, พอรต USB 2.0/USB3.0
(จําเปนตองใช USB 3.0 สําหรับ 4K)
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ขอมูลผลิตภัณฑ

แรงดันไฟฟาอินพุต

5V

กระแสไฟฟาอินพุต

1A (สูงสุด)

การใชพลังงาน

พารามิเตอรอื่น

-10oC ~ 60oC

ความชื้นในการเก็บรักษา

20oC ~ 90oC

อุณหภูมิในการทํางาน

-10oC ~ 50oC

ความชื้นในการทํางาน

20oC ~ 80oC

ขนาด (W*H*D)
น้ําหนัก

อุปกรณเสริม

5W (สูงสุด)

อุณหภูมิในการเก็บรักษา

222 มม. × 93.25 มม. × 56.5 มม.
0.53 กก.

การใชงาน

ในรม

รีโมทคอนโทรลไรสาย

1 ชิ้น

สายเคเบิล USB 3.0

1 ชิ้น

ขอมูลผลิตภัณฑ
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ขนาด

หนวย: มม.
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การบํารุงรักษาและการแกไขปญหา

การบํารุงรักษาและการแกไขปญหา
การบํารุงรักษา
1. โปรดถอดกลองออกหากไมไดใชงานเปนเวลานาน
2. ใชผานุมหรือทิชชูทําความสะอาดฝากลอง
3. เช็ดดวยผาแหง, นุมเมื่อทําความสะอาดเลนสกลอง เช็ดเบาๆ ดวยสารซักฟอก
ออนๆ หากจําเปน หามใชสารซักลางที่มีฤทธิ์รุนแรงหรือมีฤทธิ์กัดกรอนเพื่อหลีกเลี่ยง
การขีดขวนเลนสและสงผลตอภาพได

การแกไขปญหา
1. ไมมีเอาตพุตวิดีโอ
- ตรวจสอบวาสายเคเบิล USB เปนปกติและไฟแสดงสถานะการทํางานติดสวางอยู
- ตรวจสอบวาเครื่องสามารถตรวจสอบตัวเองไดหรือไมหลังจากรีสตารท
- รีสตารทจอแสดงผลใหม
- ตรวจสอบวากลองไดรับการยอมรับจากจอแสดงผลหรือไม
2. ไมมีภาพ: ตรวจสอบคุณภาพสายเคเบิล USB และตรวจดูวาเชื่อมตอดีหรือไม
3. ภาพถูกลดคุณภาพลงเมื่อซูมเขาหรือซูมออก
- ตรวจสอบวาตําแหนงการติดตั้งกลองมั่นคงหรือไม
- ตรวจสอบวามีอุปกรณที่สั่นหรือวัตถุที่สั่นอยูรอบๆ กลองหรือไม
4. รีโมทคอนโทรลไมสามารถทํางานได
- จับคูกลองกับรีโมทคอนโทรลไรสายอีกครั้ง
- ตั้งคาที่อยูของกลองเปน 1 (ที่อยูของกลองจะกลับมาเปน 1 หลังจากคืนคากลับเปน
คาเริ่มตน)
- ตรวจสอบวาแบตเตอรี่เหลือนอยหรือแบตเตอรี่ถูกติดตั้งบนรีโมทคอนโทรลอยางถูก
ตองหรือไม
- ตรวจสอบวาโหมดการทํางานของกลองเปนโหมดการทํางานปกติหรือไม
- ออกจากเมนู เมนูนี้จะแสดงภายใตรูปแบบการบีบอัด MJPG/H.264/H.265 เทานั้น

