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คําประกาศเก่ียวกับความรับผิดชอบ
BenQ Corporation จะไมขอรับผิดชอบหรือรับประกันใดๆ ไมวาจะระบุไวอยางชัดแจงหรือ
โดยนัย อันเก่ียวของกับเน้ือหาในท่ีน้ี BenQ Corporation ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะแกไขเอกสาร
ฉบับน้ีและทําการเปล่ียนแปลงในเน้ือหาไดตลอดเวลา โดยไมจําเปนตองแจงตอบุคคลใดก็
ตามถึงการปรับแกหรือการเปล่ียนแปลงตางๆ

ลิขสิทธิ์
ลิขสิทธ์ิ 2020 BenQ Corporation สงวนลิขสิทธ์ิ หามนําสวนหน่ึงสวนใดของเอกสารน้ีไป
ทําซํ้า สงออกเผยแพร คัดลอก จัดเก็บในระบบท่ีเรียกใชขอมูลได หรือแปลเปนภาษา
อ่ืนๆ หรือภาษาทางคอมพิวเตอร ไมวาดวยวิธกีารใดหรือรูปแบบใดก็ตาม เชน วิธีทาง
อิเล็กทรอนิกส ทางระบบกลไก ทางสื่อแมเหล็ก ทางภาพ ทางเคมี ทําเอง หรือวิธีอ่ืนๆ 
โดยไมไดรับอนุญาตเปนลายลักษณอักษรจาก BenQ Corporation
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หมายเหตุสําคัญ
คูมือน้ีจะแนะนําฟงกชันของกลอง การติดต้ังและการใชงานกลองโดยละเอียด โปรดอานคู
มือน้ีอยางละเอียดกอนการติดต้ังและใชงาน

วิธีใช
เพ่ือปองกันความเสียหายท่ีอาจเกิดขึ้นกับผลิตภัณฑน้ีหรือผลิตภัณฑใดๆ ท่ีเช่ือมตอ
อยู สามารถใชผลิตภัณฑน้ีไดภายในชวงท่ีระบุเทาน้ัน:
1. หามใหกลองน้ีสัมผัสนํ้าหรือความชื้น
2. เพ่ือปองกันความเส่ียงในการเกิดไฟฟาช็อต หามถอดเคสออก การติดต้ังและบํารุง

รักษาควรดําเนินการโดยชางผูชํานาญเทาน้ัน
3. หามใชผลิตภัณฑน้ีเหนือกวาอุณหภูมิ, ความช้ืนท่ีระบุหรือแหลงจายไฟเกินขอกําหนดท่ี

จํากัด
4. เช็ดดวยผาแหง, นุมเม่ือทําความสะอาดเลนสกลอง เช็ดเบาๆ ดวยสารซักฟอก

ออนๆ หากจําเปน หามใชสารซักลางท่ีมีฤทธ์ิรุนแรงหรือมีฤทธ์ิกัดกรอนเพื่อหลีกเล่ียง
การขีดขวนเลนสและสงผลตอภาพได

ความปลอดภัยทางไฟฟา
การติดต้ังและการใชงานผลิตภัณฑน้ีตองปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยทางไฟฟาใน
ทองถ่ินอยางเครงครัด

จัดการดวยความระมัดระวัง
หลีกเล่ียงความเสียหายตอผลิตภัณฑท่ีเกิดจากแรงกดหนัก, การสั่นสะเทือนหรือการแชตัว
ระหวางการขนยาย, การจัดเก็บและการติดต้ัง

ติดต้ังดวยความระมัดระวัง
1. หามหมุนหัวกลองอยางรุนแรง มิฉะน้ันอาจทําใหกลไกลมเหลวได
2. ควรวางผลิตภัณฑน้ีบนโตะท่ีม่ันคงหรือพ้ืนผิวแนวนอนอ่ืน ๆ หามติดต้ังผลิตภัณฑน้ีใน

แนวเฉียง มิฉะน้ันผลิตภัณฑน้ีอาจแสดงภาพเอียงได
3. หากติดต้ังกลองบนจอแสดงผล ฐานสามารถยึดไดดวยถาดกาวสองหนาส่ีถาด
4. ตัวเรือนของผลิตภัณฑน้ีทําจากวัสดุอินทรีย หามใหสัมผัสกับของเหลว, กาซหรือของ

แขง็ใด ๆ ซ่ึงอาจทําใหภายนอกของผลิตภัณฑน้ีสึกกรอนได
5. ตรวจสอบใหแนใจวาไมมีส่ิงกีดขวางภายในระยะการหมุนของท่ียึด
6. หามเปดเคร่ืองกอนการติดต้ังเสร็จสมบูรณ

หามถอดชิ้นสวนผลิตภัณฑโดยไมไดรับอนุญาต
ผลิตภัณฑน้ีไมมีช้ินสวนใดท่ีผูใชสามารถบํารุงรักษาเองได ความเสียหายท่ีเกิดจากการถอด
ช้ินสวนของผลิตภัณฑน้ีโดยผูใชโดยไมไดรับอนุญาตจะไมอยูภายใตการรับประกัน
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 คําแนะนําการติดตัง้
อนิเทอรเฟซผลิตภณัฑ

การใชงานกลอง
1. การติดต้ังผลิตภัณฑ: ยึดอุปกรณท่ีดานบนของจอแสดงผล วางไวบนโตะโดยตรงหรือ

ยึดบนขาตั้งกลองและตัวยึดผนัง
2. เช่ือมตอกลองผานสาย USB เขากับจอแสดงผล ขัว้ตอการประชุมทางวิดีโอหรือ

อุปกรณอินพุต USB อ่ืน ๆ, เขาสูระบบซอฟตแวรการประชุมทางวิดีโอและเลือกอุปกรณ
วิดีโอท่ีจะมีเอาตพุตภาพ

คุณลักษณะ
ผลิตภัณฑน้ีเปนกลองสําหรับการประชุมทางวิดีโอ 4K ePTZ ใหม ผลิตภัณฑน้ีสรางขึ้นดวย
ฟงกชัน AI ซ่ึงสามารถจัดเฟรมผูคนท้ังหมดในการประชุมโดยอัตโนมัติและทําใหพวกเขา
อยูตรงกลางฉากได นอกจากน้ียังมีฟงกชันท่ีครบครันและมีประสิทธิภาพท่ีเหนือกวา, ซ่ึ งใช
อัลกอริธมึการประมวลผล ISP ท่ีลํ้าหนาเพ่ือใหไดภาพท่ีสดใสพรอมความสวางท่ีชัดเจน
สมํ่าเสมอ, การแบงเลเยอรสีท่ีชัดเจน, ความละเอียดสูงและใหการแสดงสีท่ียอดเย่ียม ติด
ต้ังและบํารุงรักษางายและสะดวก, มีเสถียรภาพและเชื่อถือได
•  4K: ใชเซ็นเซอร CMOS คุณภาพสูงขนาด 1/2.5 น้ิว 8 ลานพิกเซล รองรับ 4K; ใหความ
ละเอียดวิดีโอ MJPG สูงสุด 4K@ 30fps และใหวิดีโอท่ีชัดเจนและใหการแสดงผลสีสันสด
ใสและการเคล่ือนไหวที่ราบร่ืน ในขณะเดียวกันก็เขากันไดกับความละเอียด 1080p และ 
720p

• EPTZ: EPTZ และดิจิตอลซูม 4X
• ไมโครโฟนรอบทิศทางในตัว: ประกอบดวยไมโครโฟนรอบทิศทางในตัว 2 ตัว (ไมโครโฟน
รอบทิศทางอเนกประสงค) อัลกอริธมึการลดเสียงรบกวนแบบดั้งเดิมชวยใหคุณไดเสียงท่ี
สมบูรณแบบ ระยะการทํางานของไมโครโฟนรอบทิศทางท่ีมีประสิทธิภาพคือ 5 เมตร

• เอาตพุตสตรีมคู: พอรต USB 3.0 รองรับเอาตพุตสตรีมหลักและเอาตพุตสตรีมยอยใน
เวลาเดียวกัน

เลขที่ ชื่อ

เลนสกลอง

แทนยึด

ไมโครโฟนในตัว

รูยึดขาต้ังกลอง

รูกําหนดตําแหนง

อินเทอรเฟซเอาตพุต USB 3.0
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• การจัดเฟรมอัตโนมัติ: ดวยอัลกอริธึมการตรวจจับใบหนาท่ียอดเย่ียม, ปรับการซูมโดย
อัตโนมัติตามจํานวนคนในการประชุม สามารถจัดเฟรมบุคคลท่ีเขาประชุมท้ังหมดและทํา
ใหบุคคลเหลาน้ันถูกแสดงในฉากได

• มุมมองกวางโดยไมมีความผิดเพ้ียน: เลนสมุมมองกวางพิเศษ 120° เปนอุปกรณเสริม
• นอยซตํ่าตํ่าและ SNR สูง: CMOS นอยซตํ่าชวยใหแนใจวาได SNR ของวิดีโอสูงอยางมี
ประสิทธิภาพ ภาพจะยังคงชัดเจนเสมอแมในสภาพแสงนอย

• การติดต้ังทําไดหลายรูปแบบ: มาตรฐานพรอมแคลมปหนีบ ติดต้ังงายบนอุปกรณทุกรูป
แบบ

• งายตอการใช: ไมจําเปนตองดาวนโหลดไดรเวอร เปนระบบ USB plug and play
• การใชงานท่ีกวาง: การประชุมทางวิดีโอสวนบุคคล, การประชุมทางวิดีโอระดับ
องคกร, การทํางานรวมกันแบบครบวงจรและอ่ืนๆ

คําแนะนําในการเช่ือมตอ
ภาพประกอบอินเทอรเฟซดังแสดงดานลาง

อินเทอรเฟซ USB3.0
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ข้ันตอนการใชงาน
รีโมทคอนโทรล  ปุมสแตนดบาย

• หลังจากกดเปนเวลาสามวินาที กลองจะอยูใน
โหมดสแตนดบาย

• กดคางไวสามวินาทีอีกคร้ัง กลองจะทดสอบตัวเอง
อีกคร้ังและจะกลับไปยังตําแหนง โฮม
หมายเหตุ: หากการกําหนดคาเบ้ืองตน 0 ถูกตั้งไวและไมมีการ
ทํางานใด ๆ ภายใน 12 วินาที หัวกลองจะช้ีไปท่ีตําแหนง 0 
ท่ีกําหนดไวลวงหนาโดยอัตโนมัติ

 ปุมตัวเลข
ต้ังคาหรือเรียกการกําหนดคาเบ้ืองตน 0-9

 ปุม *, #
การใชปุมผสม
• กด "SET" + "*" คางไวพรอมกันเปนเวลาหา
วินาที เม่ือไฟของรีโมทคอนโทรลไรสายสวางขึน้ 
ใหปลอยมือ เปดกลองอีกคร้ัง จากน้ันการคูกับ
รีโมทคอนโทรลไรสายจะสําเร็จ

• กด "SET" + "#" พรอมกันคางไวเปนเวลาหา
วินาที เม่ือไฟของรีโมทคอนโทรลไรสายสวาง
ขึ้น ใหปลอยมือ เปดกลองอีกคร้ัง จากน้ันการจับคู
กับรีโมทคอนโทรลไรสายจะถูกยกเลิก

 ปุมควบคุมโฟกัส
โฟกัสอัตโนมัติ: เขาสูโหมดโฟกัสอัตโนมัติ
โฟกัสดวยตนเอง: โหมดโฟกัสของกลองเปนแบบ
โฟกัสดวยตนเอง
เปล่ียนโหมดโฟกัสของกลองเปนโฟกัสดวยตนเอง
โดยกด [focus +] หรือ [focus -] เพ่ือปรับ

 ปุมควบคุมการซูม
Zoom+: เลนสใกล
Zoom-: เลนสไกล

 ปุมต้ังหรือลางการกําหนดคาเบ้ืองตน
กําหนดคาเบ้ืองตน: ต้ังคาปุมกําหนดคา
เบ้ืองตน + ปุมตัวเลข 0-9
ปุมลางการกําหนดคาเบ้ืองตน: ลางปุมท่ีกําหนดคา
เบ้ืองตน + ปุมตัวเลข 0-9
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 ปุมควบคุมการแพน/เอียงอิเล็กทรอนิกส
กดปุม: 
กดปุม: 
กดปุม: 
กดปุม: 
ปุม "HOME": กลับไปท่ีตําแหนงกลางหรือเขาสูเมนู
ยอย

 ปุมควบคุม BLC
เปด/ปดแบคไลท: เปดหรือปดแบคไลท

 การต้ังคาเมนู
เปดหรือปดเมนู OSD
เขา/ออกจากเมนู OSD หรือกลับไปยังเมนูกอนหนา
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การใชงาน
เปดกลอง จากน้ันกดปุม "SET" และ "*" พรอมกันเปนเวลาหาวินาที ไฟแสดงสถานะจะติด
ขึน้ จากน้ันปลอยปุมและเปดกลองอีกคร้ังเม่ือไฟกะพริบ กระบวนการจับคูจะเสร็จส้ินเม่ือไฟ
แสดงสถานะหยุดกะพริบ ผูใชสามารถควบคุมการแพน/เอียง/ซูม, ต้ังคาและเรียกตําแหนงท่ี
กําหนดไวลวงหนาผานรีโมทคอนโทรลไรสาย

คําแนะนําเกี่ยวกับปุม
1. ในคําแนะนําน้ี "กดปุม" หมายถึงการคลิกแทนท่ีจะเปนการกดคาง, และจะมีการระบุขอ

ความพิเศษหากจําเปนตองมีการกดคางนานกวาหน่ึงวินาที
2. เม่ือตองใชปุมผสม ใหกดตามลําดับ ตัวอยางเชน "* + # + F1" หมายถึงกด "*" กอน

แลวจึงกด "#" และสุดทายกด "F1"

รายการ คําแนะนํา

1. การควบคุมการแพน/
เอียง

• กด ///
• กด "HOME" เพ่ือกลับไปยังตําแหนงกลาง
• กดปุม /// และการแพน/เอียงจะยังคงทํางาน
จากชาไปถึงเร็ว, จนเล่ือนไปยังจุดส้ินสุด การแพน/เอียง
จะหยุดทันทีท่ีปลอยปุม

2. การกําหนดคาเบ้ืองตน

• การต้ังคาการกําหนดคาเบ้ืองตน: เพ่ือต้ังคาตําแหนงท่ี
กําหนดไวเบ้ืองตน ผูใชควรกดปุม "SET PRESET" 
กอน จากน้ันจึงกดปุมตัวเลข 0-9 เพ่ือต้ังคาการกําหนดคา
เบ้ืองตนท่ีสัมพัทธกัน
หมายเหตุ: รีโมทคอนโทรลมีตําแหนงท่ีกําหนดคาเบ้ืองตนไดท้ัง
หมด 10 ตําแหนง
• การเรียกใชการกําหนดคาเบ้ืองตน: กดปุมตัวเลข 0-9 โดย
ตรงเพ่ือเรียกใชการกําหนดคาเบ้ืองตนท่ีสัมพัทธกัน
หมายเหตุ: การดําเนินการจะไมเกิดประโยชนหากไมมีตําแหนงท่ี
กําหนดคาเบ้ืองตนท่ีสัมพัทธกันอยู
• การลางการกําหนดคาเบ้ืองตน: เพ่ือลางตําแหนงท่ี
กําหนดไวเบ้ืองตน ผูใชสามารถกดปุม "CLEAR PRESET" 
กอน จากน้ันจึงกดปุมตัวเลข 0-9 เพ่ือลางการกําหนดคา
เบ้ืองตนท่ีสัมพัทธกัน
หมายเหตุ: กดปุม "#" สามคร้ังอยางตอเน่ืองเพ่ือยกเลิกการกําหนดคา
เบ้ืองตนท้ังหมด

3. การควบคุมการซูม ซูมเขา: กดปุม "ZOOM +"
ซูมออก: กดปุม "ZOOM -"
กดปุมคางไว กลองจะซูมเขาหรือออกอยางตอเน่ืองและ
หยุดทันทีท่ีปลอยปุม
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การต้ังคาเมนู
เมนูหลัก
เพ่ือใชการบีบอัด MJPG/H.264/H.265 ใหกดปุม MENU เพ่ือแสดงเมนู และใชลูกศรเล่ือน
เพ่ือชี้หรือไฮไลตรายการที่เลือก

1. การต้ังคาภาษา: กดปุม / เพ่ือเลือกภาษา
2. ต้ังคา

-  สไตลภาพ: ตัวเลือกตางๆ ไดแก คาเร่ิมตน, การประชมุ, ชัดเจน, สวาง, นุมนวล 
กดปุม / เพ่ือเลือกสไตล

-  สตรีมคู: เล่ือนพอยเตอรไปยังสตรีมคูใน เมนู คลิกปุม / เพ่ือต้ังคาเปด/ปด หลัง
จากต้ังคากลองเปนเปด ใหรีสตารทกลองอีกคร้ัง เสียบพอรต USB 3.0 ท่ีดานหลัง
ของกลองและพอรต USB บนแล็ปท็อปอีกคร้ังเพ่ือใหซอฟตแวรตรวจจับหาฟุตเท
จของกลองยอยเว็บแคม

4. การควบคุมโฟกัส โฟกัส (ใกล): กดปุม "focus +" (ใชไดเฉพาะในโหมด
โฟกัสดวยตนเอง)
โฟกัส (ไกล): กดปุม "focus -" (ใชไดเฉพาะในโหมด
โฟกัสดวยตนเอง)
โฟกัสอัตโนมัติ/โฟกัสดวยตนเอง: ใช
กดปุมคางไว จากน้ันการทํางานของโฟกัสจะดําเนินตอไป
และจะหยุดทันทีท่ีปลอยปุม
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-  การจัดเฟรมอัตโนมัติ: เล่ือนพอยเตอรไปยังการจัดเฟรมอัตโนมัติมใน เมนู คลิกปุม 
/ เพ่ือต้ังคาเปด 1~7 หรือปด

3. การต้ังคาการเปดรับแสง: เล่ือนพอยเตอรไปยังการเปดรับแสงในเมนูหลัก คลิก 
"HOME" และปอน (การต้ังคาการเปดรับแสง) ดังตอไปน้ี:

เลขที่ ชื่อ คําอธิบาย

โหมด
อัตโนมัติ, ดวยตนเอง, ใหความสําคัญกับชัตเตอร, 
ใหความสําคัญกับมานตาและใหความสําคัญกับ
ความสวาง

EV เปด/ปด (ใชไดเฉพาะในโหมดอัตโนมัติ)

ระดับการชดเชย -7~7 (ใชไดเฉพาะในโหมดอัตโนมัติเม่ือเปด EV)

BLC
เปด/ปดสําหรับตัวเลือก (ใชไดเฉพาะในโหมด
อัตโนมัติ)
ชวงไดนามิก: รายการท่ีปรับได 1~8, ปด

ปองกันการส่ันไหว
ปด/50Hz/60Hz สําหรับตัวเลือก (ใชไดเฉพาะใน
โหมดอัตโนมัติ/ใหความสําคัญกับมานตา/ใหความ
สําคัญกับความสวาง)

จํากัดเกน 0~15 (ใชไดเฉพาะในโหมดอัตโนมัติ/ใหความ
สําคัญกับมานตา/ใหความสําคัญกับความสวาง)

DRC ปด, 1~8

1

2

3

4

5

6

7
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4. การต้ังคาสี: เล่ือนพอยเตอรไปยังสีในเมนูหลัก คลิก "HOME" และปอน (การต้ังคาสี) 
ดังตอไปน้ี:

เลขที่ ชื่อ คําอธิบาย

โหมด WB อัตโนมัติ, ดวยตนเอง, กดคร้ังเดียว, 3, VAR

การปรับ RG -10~10

การปรับ BG -10~10

เกนสีแดง 0~255 (ใชไดเฉพาะในโหมดปรับดวยตนเอง)

เกนสีนํ้าเงิน 0~255 (ใชไดเฉพาะในโหมดปรับดวยตนเอง)

อุณหภูมิสี 2400K ถึง 7100K พรอมปรับระดับทุก ๆ 100K

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

ความสวางของสี 0~14

ความไว AWB สูง/กลาง/ตํ่า (ใชไดเฉพาะในโหมดปรับดวยตนเอง)

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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5. การต้ังคาภาพ: เล่ือนพอยเตอรไปยังภาพในเมนูหลัก คลิก "HOME" และปอน (ภาพ) 
ดังตอไปน้ี:

เลขที่ ชื่อ คําอธิบาย

ความสวาง 0~14

ความเปรียบตาง 0~14

ความคมชัด 0~15

พลิก-แนวนอน เปด/ปด

พลิก-แนวต้ัง เปด/ปด

โหมดขาวดํา สี, ดํา/ขาว

แกมมา คาเร่ิมตน, 0.45, 0.50, 0.55, 0.63

DCI ความเปรียบตางไดนามิก: ปด,1~8

โหมดแสงนอย ปด/เปด

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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6. การต้ังคาการลดนอยซ: เล่ือนพอยเตอรไปยังการลดนอยซในเมนู คลิก "HOME" และ
ปอน (การลดนอยซ) ดังตอไปน้ี:

7. เวอรชัน: เล่ือนพอยเตอรไปยังเวอรชัน

8. คืนคาเร่ิมตน: เล่ือนพอยเตอรไปยังคืนคาเร่ิมตนในเมนูหลัก คลิก "HOME" และปอนคืน
คาเร่ิมตนดังตอไปน้ี:

ใช/ไมใช สําหรับตัวเลือก (รูปแบบวิดีโอและสไตลสีจะไมถูกคืนคา)

เลขที่ ชื่อ คําอธิบาย

การลดนอยซ 2D อัตโนมัติ, ปด, 1~7

การลดนอยซ 3D ปด, 1~8

ไดนามิกฮอตพิกเซล ปด, 1~5

 หากท่ีอยูของรีโมทกอนหนาไมใช 1 แตเปนตัวอ่ืนจาก 2,3,4 ท่ีอยูของกลองท่ีเก่ียวของจะถูกคืนคา
เปน 1 เมื่อพารามิเตอรท้ังหมดหรือพารามิเตอรระบบถูกคืนคา ผูใชควรเปล่ียนท่ีอยูรีโมทเปน 1 
(กดหมายเลข 1 ตามกลองเพ่ือใหทํางานไดตามปกติ)

1

2

3
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ขอมูลผลิตภัณฑ
ขอมูลจําเพาะ

รายการ
ขอมูลจําเพาะ

DVY22

พารามิเตอร
กลอง

เซ็นเซอรภาพ เซ็นเซอร CMOS 4K คุณภาพสูง 1/2.5 น้ิว
เอฟเฟกตทีฟพิกเซล 8.28MP 16:9

พอรตเอาตพุตวิดีโอ 1 × USB 3.0, Type B, รองรับเอาตพุตเสียงผาน 
USB 3.0

อินพุตออดิโอ 2 ไมโครโฟนรอบทิศทางในตัว
มุมมอง 126°(D)/120°(H)/85°(V)

รูปแบบวิดีโอ

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

ความสวางขั้นต่ํา 0.1Lux (F1.8, เปด AGC)
เลนส f=2.72mm
รูรับแสง F2.5
ซูมดิจิตอล 4X
DNR 2D และ 3D DNR
ความสวางขั้นต่ํามาก เปด/ปด

สมดุลสีขาว
อัตโนมัติ / ดวยตนเอง / กดครั้งเดียว / 3000K / 
3500K / 4000K / 4500K / 5000K / 5500K / 

6000K / 6500K / 7000K
โฟกัส อัตโนมัติ/ดวยตนเอง
การเปดรบัแสง อัตโนมัติ/ดวยตนเอง
การจัดเฟรมอัตโนมัติ เปด/ปด/ออนไหว
การชดเชยแบคไลท เปด/ปด
สตรมีคู เปด/ปด
SNR >55dB

คุณสมบัติ USB

ระบบปฏิบัติการ
Windows 7 (ที่สูงสุด 1080p), Windows 8.1, 

Windows 10; macOS™ 10.10 หรือสูงกวา, Linux 
(ตองสนับสนุน UVC)

รูปแบบการบีบอัดวิดีโอ YUY2, MJPG, H.264, H.265
ออดิโอผาน USB 3.0 สนับสนุน
โปรโตคอลการสื่อสาร USB UVC, UAC
การควบคุม PTZ สนับสนุน EPTZ

ขอกําหนดฮารดแวร
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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พารามิเตอรอื่น

แรงดันไฟฟาอินพุต 5V
กระแสไฟฟาอินพุต 1A (สูงสุด)
การใชพลังงาน 5W (สูงสุด)

อุณหภูมิในการเก็บรักษา -10oC ~ 60oC

ความชื้นในการเก็บรักษา 20oC ~ 90oC

อุณหภูมิในการทํางาน -10oC ~ 50oC

ความชื้นในการทํางาน 20oC ~ 80oC
ขนาด (W*H*D) 222 มม. × 93.25 มม. × 56.5 มม.
นํ้าหนัก 0.53 กก.
การใชงาน ในรม

อุปกรณเสริม
รีโมทคอนโทรลไรสาย 1 ชิ้น
สายเคเบิล USB 3.0 1 ชิ้น
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ขนาด

หนวย: มม.
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การบํารุงรักษาและการแกไขปญหา
การบํารุงรักษา
1. โปรดถอดกลองออกหากไมไดใชงานเปนเวลานาน
2. ใชผานุมหรือทิชชูทําความสะอาดฝากลอง
3. เช็ดดวยผาแหง, นุมเม่ือทําความสะอาดเลนสกลอง เช็ดเบาๆ ดวยสารซักฟอก

ออนๆ หากจําเปน หามใชสารซักลางท่ีมีฤทธ์ิรุนแรงหรือมีฤทธ์ิกัดกรอนเพื่อหลีกเล่ียง
การขีดขวนเลนสและสงผลตอภาพได

การแกไขปญหา
1. ไมมีเอาตพุตวิดีโอ

-  ตรวจสอบวาสายเคเบิล USB เปนปกติและไฟแสดงสถานะการทํางานติดสวางอยู
-  ตรวจสอบวาเคร่ืองสามารถตรวจสอบตัวเองไดหรือไมหลังจากรีสตารท
-  รีสตารทจอแสดงผลใหม
-  ตรวจสอบวากลองไดรับการยอมรับจากจอแสดงผลหรือไม

2.  ไมมีภาพ: ตรวจสอบคุณภาพสายเคเบิล USB และตรวจดูวาเช่ือมตอดีหรือไม
3. ภาพถูกลดคุณภาพลงเม่ือซูมเขาหรือซูมออก

-  ตรวจสอบวาตําแหนงการติดต้ังกลองม่ันคงหรือไม
-  ตรวจสอบวามีอุปกรณท่ีส่ันหรือวัตถุท่ีส่ันอยูรอบๆ กลองหรือไม

4. รีโมทคอนโทรลไมสามารถทํางานได
-  จับคูกลองกับรีโมทคอนโทรลไรสายอีกคร้ัง
-  ต้ังคาท่ีอยูของกลองเปน 1 (ท่ีอยูของกลองจะกลับมาเปน 1 หลังจากคืนคากลับเปน
คาเร่ิมตน)

-  ตรวจสอบวาแบตเตอร่ีเหลือนอยหรือแบตเตอรี่ถูกติดต้ังบนรีโมทคอนโทรลอยางถูก
ตองหรือไม

-  ตรวจสอบวาโหมดการทํางานของกลองเปนโหมดการทํางานปกติหรือไม
-  ออกจากเมนู เมนูน้ีจะแสดงภายใตรูปแบบการบีบอัด MJPG/H.264/H.265 เทาน้ัน
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