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1. Active thiết bị  

 

2. Cấu hình qua trình duyệt web 

Chú ý: Camera phải được thêm vào bàn khiển qua giao diện web, không hỗ trợ giao diện trực tiếp . 

2.1. Đăng nhập thiết bị 

Truy cập bằng địa chỉ: https://địa chỉ ip thiết bị:port web 

Ví dụ: https://192.168.1.48:82  
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2.2. Quản lý thiết bị - Device Management 

* Danh sách thiết bị – Device List 

- Thêm thiết bị là camera IP Speed Dome PTZ 

Có thể thêm camera bằng tay bằng cách bấm “Add” hoặc bằng cách bấm “Add SADP” để thêm các 

camera đang online trong mạng. 

 

- Thêm thiết bị là đầu ghi hình DVR/NVR  

Có thể thêm đầu ghi hình bằng tay bằng cách bấm “Add” hoặc bằng cách bấm “Add SADP” để thêm 

các đầu ghi hình đang online trong mạng. 
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* Kênh đầu vào – Input Channel 

Để điều khiển được camera cần phải biết ID của camera khi được thêm vào bàn điều khiển 

 

2.3. Quản lý hệ thống - System Management 

* Quản lý người dùng – User Management 

 

Tạo người dùng mới  
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2.4. Quản lý mạng – Network Management 

Thiết lập địa chỉ mạng cho bàn khiển 

 

2.5. Cài đặt địa chỉ Bit – Address Bit Settings 

- Thiết lập địa chỉ RS-485 cho bàn điều khiển 

 

- Thiết lập địa chỉ RS-422 cho bàn điều khiển 
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2.6. Khai báo Matrix – Matrix Access Gateway 

 

3. Cấu hình trực tiếp trên bàn khiển 

Các phím chức năng 

 

STT Mục Nút nhấn Chức năng 

1 
Các phím 

chung 

SET Vào Menu chính của bàn khiển 

MODE Vào 6 chế độ hoạt động của bàn khiển 

OK Xác nhận lựa chọn và vận hành 

ESC Hủy và trở lại menu trước 

2 
Điều khiển 

Video Wall 

MON Trong chế độ hoạt động phím tắt, sử dụng với 

các phím số để chọn màn hình 

CAM Trong chế độ hoạt động phím tắt, sử dụng với 
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các phím số để chọn máy ảnh 

RRESET/REC Sử dụng với các phím số để gọi điểm nhớ 

PATTERN - Nhấn PATTERN trực tiếp hoặc 0 + PATTERN để gọi 

chế độ tự động quét (scan) 

- Sử dụng với các phím số (> 0) để gọi pattern. 

PATROL/PLAY - Sử dụng với các phím số để gọi Patrol. 

- Bắt đầu phát các tập tin video trong chế độ hoạt động 

của DVR. 

WIN Trong chế độ hoạt động phím tắt, sử dụng với các phím 

số để chọn cửa sổ video wall. 

MULT Trong chế độ hoạt động phím tắt, sử dụng với các phím 

số để chọn phân chia chế độ cửa sổ của video wall. 

SCENE Trong chế độ hoạt động phím tắt, sử dụng với các phím 

số để chuyển đổi khung ảnh. 

DEV Sử dụng với các phím số để chọn ID thiết bị 

CAM-G Trong chế độ hoạt động phím tắt, sử dụng với các nút số 

để chọn nhóm camera. 

AUX/F2 Thực hiện các chức năng phụ trợ được xác định (hình 

ảnh chụp hoặc nối màn hình của video wall) 

PREV Trong chế độ thao tác phím tắt, chuyển sang ID camera 

trước hoặc ID nhóm camera 

NEXT Trong chế độ thao tác phím tắt, chuyển sang ID camera 

tiếp theo hoặc ID nhóm camera 

3 
Các phím 

chữ và số 
0-9/A-Z Nhập số và ký tự trong chế độ chỉnh sửa 

4 
Điều khiển 

PTZ / DVR 

WIPER/ MENU 

- Trong chế độ điều khiển PTZ để bật / tắt wiper. 

- Trong chế độ hoạt động của DVR, nhập vào menu 

chính của DVR. 

LIGHT/F1 

- Trong chế độ điều khiển PTZ, để bật / tắt ánh sáng. 

- Trong chế độ hoạt động DVR, giống với F1 trên bảng 

điều khiển của DVR. 

FOCUS+/A 

- Trong chế độ điều khiển PTZ, để chọn focus + 

- Trong chế độ hoạt động của DVR, tương ứng phím  A 

trên bảng điều khiển DVR. 

- Trong chế độ chỉnh sửa,  để chuyển chế độ nhập ký tự: 

chữ số (123), chữ hoa (ABC) và chữ thường (abc). 

FOCUS-/MULT 
- Trong chế độ điều khiển PTZ, để chọn focus- 

- Trong chế độ hoạt động của DVR, tương ứng phím  
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MULT trên DVR. 

IRIS+/EDIT 

- Trong chế độ điều khiển PTZ, chức năng iris+ 

- Trong chế độ hoạt động của DVR, tương ứng phím 

EDIT trên bảng điều khiển DVR. 

IRIS-/PTZ 

- Trong chế độ điều khiển PTZ, chức năng iris- 

- Ở chế độ hoạt động DVR, giống với PTZ trên bảng 

điều khiển DVR. 

ZOOM+ Trong chế độ điều khiển PTZ, chức năng zoom+ 

ZOOM- 

MAIN/SPOT 

- Trong chế độ điều khiển PTZ, chức năng zoom- 

- Trong chế độ hoạt động của DVR, tương ứng phím 

MAIN / SPOT trên bảng điều khiển DVR. 

5 Màn hình  Màn hình 128 x 64 pixel 

 

3.1. Thiết lập chế độ điều khiển 

Bước 1: Login thiết bị 

 

Bước 2: Chọn chế độ hoạt động bằng cách bấm phím “MODE” trên bàn điều khiển  

 

STT Chế độ hoạt động Chức năng 

1 Keyboard Được sử dụng để điều khiển và quản lý thiết bị điều khiển 

2 MAG by IP 
Bàn phím kết nối với bộ ma trận và thực hiện kiểm soát video 

wall, PTZ, vv 

3 DVR by IP 
Bàn phím kết nối với DVR / NVR và gọi menu thiết bị hoặc 

thực hiện PTZ 

4 MAG by RS-422 Bàn phím có thể kết nối với bộ ma trận, MVC qua cổng RS-422 

5 DVR by RS485 Bàn phím có thể kết nối với DVR/NVR qua cổng RS-485 

6 Dome by RS-485 Bàn phím có thể kết nối với camera PTZ qua cổng RS-485 
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3.2. Điều khiển thiết bị 

Bước 1: Login thiết bị 

  

Bước 2: Dùng cần điều khiển chọn “Shortcut” 

 

Bước 3: Chọn thiết bị cần điều khiển (được kiểm soát theo ID của camera được thêm vào bàn khiển) 

Bấm phím “Phím Số” + “CAM” để điều khiển camera với ID tương đương 

 

Bước 4: Gọi Preset/Patrol/Pattern 

Gọi điểm nhớ: Nhấn  “Phím số” + “Preset” trên bàn khiển để gọi điểm nhớ. 

Gọi Patrol: Nhấn  “Phím số” + “Patrol” trên bàn khiển để gọi patrol. 

Gọi Pattern: Nhấn  “Phím số” + “Pattern” trên bàn khiển để gọi pattern. 

3.3. Cài đặt hệ thống 

- Login vào bàn khiển 

 

- Dùng cần điều khiển chọn “System” 

 

- Menu cấu hình hệ thống 
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(1) Version 

- Thông tin phần mềm hệ thống 

(2) Network 

- Thông tin địa chỉ mạng nội bộ 

(3) User 

-Thông tin người dùng 

 

(4) RS-485 

 

(5) RS-422 

 

(6) Hardware 

 

(7) Time 

- Thời gian hiển thị trên thiết bị 

(8) Maintenance 

 

 

 

Thank you! 


