CCTV Tester
Příručka k originálnímu návodu
V2.10

Úvod
1.1 Obecně
Tester je určen pro instalaci a správu analog kamer a síťových zařízení včetně zobrazení videa, PTZ
ovládání, napájení 12V DC, testu audia, testovacího generátoru obrazu, monitoringu RS485 dat,
testování kabelů, testu PoE napájení, Ping testingu, scanu IP adres, nahrávání snímků a videa, testu
portů na switchi, testu hledání kabelů, integrovaného LED světla atd..

1.2 Vlastnosti
 3.5”TFT-LCD, 480(RGB)x320 displej se širokým pozorovacím úhlem
 LED světlo pro snadnou práci i během noci
 Výměná Micro SD kartu
 Nadefinovatelné ztratkové klávesy（F1 and F2）
 Nastavitelný LCD displej- jas/kontrast/barevná saturace
 Automatická změna formátu videa NTSC/PAL
 10x zoom, video může být zvětšeno pro lepší zobrazení detailů např. pro ostření kamery
 Sejmutí aktuálního obrazu a uložení jako JPG na SD kartu
 PING test, test IP kamer nebo Ethernet portu jiných síťových zařízení zda v pořádku pracují
a zda mají správnou IP adresu
 Scan IP adres, rychlé vyhledání IP adres připojených IP kamer a jiných síťových zařízení
 Měření napájení POE，test napájecího napětí z PoE napájecích zdrojů (switche, injektoru,
bezdrátové AP atp.)
 Detekce portu switche (Device Port flicker)，snadné nalezení portu switche
 Link monitor, ověření zda je IP adresa na síti dosažitelná
 Test LAN a telefonního kabelu, zobrazení propojení pinů u LAN kabelu
 Podpora RS232/RS485/RS422，Rychlost 600 ～ 115200bps volitelná
 Multi-protokol. Podpora více než třiceti PTZ protokolů (PELCO-P, PELCO-D,
SAMSUNG,…)
 Analýza PTZ protokolu, zobrazení řídících příkazů pro ověření správné činnosti na RS485
lince, snadné zjištění nefunkčního zařízení.
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 PTZ řízení. Možnost přímého řízení PTZ kamer (pohyb doleva/doprava, nahoru/dolu,
nastaveni a vyvolání presetů, ostření, změna zoomu, otevření clony…)
 Výstup DC12V 1A pro napájení kamery
 Audio vstupní test, test audio signálu z vybraných zařízení
 Lithium Ion Polymer Baterie. Vydrž baterie je až 11 hodin při normálním využití a doba
nabíjení je 4-5 hodin.
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2. Přední panel
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1

OSD menu
Indikace napájení: přinabíjení svítí červeně. Po dokončení nabíjení se indikátor

2
automaticky vypne.
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Indikace vysílání dat: svítí červeně v případě vysílání dat.

4

Indikace přijímání dat: svítí červeně v případě přijímání dat.

5

Indikátor napájení: svítí zeleně v případě připojení napájení.
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Tlačítko SET, zvolte pro přechod do sub-menu pro nastavení funkcí a parametrů.
Při stisku po dobu více než 2 sec., vypnete nebo zapnete, krátkým stiskem vyvoláte

7
8

nebo skryjete informační menu
Potvrzení/Otevření : Potvrzení nastavení parametrů, otevření clony
Zpět/Zavření : Vrácení zpět nebo zrušení změn nastavených parametrů, zavření

9
clony
Nahoru: Volba položky v menu nebo nastavení parametru. Tilt pohyb nahoru u PTZ
10
kamery.
Uživatelsky definovatelné klávesy（Nastavitelné funce a nastavení, ve výchozím
11
12

stavu “PTZ řízení”）
LED Světlo
Vpravo，Vstup do sub-menu nebo volba parametru jehož hodnota má být změněna.

13
14

zvýšení hodnoty parametru. Pan pohyb vpravo u PTZ kamery.
Měření napětí, proudu, odporu, kapacity, diod. Test kontinuity (zkratu).
Dolu: Volba položky v menu nebo nastavení parametru. Tilt pohyb dolu u PTZ

15
kamery.
Vlevo，Vstup do sub-menu nebo volba parametru jehož hodnota má být změněna.
16

snížení hodnoty parametru. Pan pohyb vlevo u PTZ kamery.

17

Nahrávání videa

18

Snapshot（sejmutí obrazu z videa）

19

10x zoom obrazu displeje a video výstupu
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20

WIDE: přiblížení obrazu

21

Near focus: Zaostření do bližší vzdálenosti

22

Far focus: Zaostření do větší vzdálenosti

23

Tlačítko Menu

24

TELE: oddálení obrazu
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26

Video vstup (vstupní rozhraní BNC): vstup Videa

27

Video výstup (výstupní rozhraní BNC): výstup Videa

28

TDR test pro zjištení místa přerušení kabelu a test ve skratu (pouze u vyšších typů testerů)

29

Výstup napájení DC12V 1A, pro napájení kamer apod.

30

RS232 rozhraní: RS232 komunikace pro PTZ

31

LED světlo

32

RS485/422 Rozhraní: RS485/RS422 komunikace pro PTZ

33

Rozhraní pro test LAN a telefonního kabelu

34

USB připojení/napájecí rozhraní

35

Výměnná MicroSD karta

36

Ethernet s napájením výstup/LAN testovací rozhraní

37

Ethernet s napájením vstup

38

Audio vstup: rozhranní pro test přítomnosti audio signálu

39

Reset do továrního nastavení.
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Základní obsluha
3.1 Instalace baterie
Před prvním zapnutím testeru je potřeba připojit baterii a nechat tester nabíjet po dobu 4-5 hodin.
Baterie se nachází ve spodní části přístroje pod odnímatelnými dvířky.

Upozornění：Pro nabíjení prosím použijte originální napájecí adaptér

3.2 Zapnutí/Vypnutí a ovládání přístroje


Pro zapnutí a vypnutí přístroje podržte tlačítko



Do Menu testeru vstoupíte stiknutím tlačítka
Pro výběr požadovaného testu stiskněte opět tlačítko
nebo tlačítka

a potvrďte volbu tlačítkem

3.3. PTZ ovládání
Stiskněte tlačítko
Pomocí tlačítek

pro vstup do menu
zvolte

Po stisku tlačítka
Krátkým stiskem tlačítka

a potvrďte

se dostaneme do nastavení jednotlivých parametrů ovládání PTZ.
se monitor přepne do plného zobrazení.



Protocol: volba PTZ protokolu



Baud: volba přenosové rychlosti (600 - 115200)
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Address: volba ID (0 - 256)


Pan speed: rychlost horizontálního pohybu (0 - 63)



Tilt speed: rychlost vertikálního pohybu (0 - 63)



Set PS: uloží aktuální pozici kamery do zadané prepozice (0 - 255)



Get PS: vyvolá zvolenou prepozici

3.4. BAR – Generátor videosignálu
Stiskněte tlačítko

pro vstup do menu

Pomocí tlačítek

zvolte

a potvrďte

Pomocí volby

vyberte z nabídky požadovanou možnost. V nabídce Type zvolte potřebný typ

testovacího zobrazení. V nabídce formát zvolte potřebný typ formátu video PAL/NTSC. Volba LCD
složí pro přepínání IN/OUT.

3.5.Video nastavení
Pomocí tlačítek

zvolte

,

a stiskněte
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Pomocí volby

vyberte z nabídky požadovanou možnost.



Brightness – nastavení jasu



Contrast– nastavení kontrastu



Saturation– nastavení saturace barev

V dolní části obrazovky formát vstupního signálu ” Format” (PAL/NTSC) a úroveň signálu
“Amplitude“ (v jednotkách mV u PAL signálu, v jednotkách IRE u NTSC signálu).

testovacího zobrazení. V nabídce formát zvolte potřebný typ formátu video PAL/NTSC. Volba LCD
složí pro přepínání IN/OUT.

3.6. Ukládání záznamu
Pomocí testeru lze provést uložení snímku a videa z připojeného video signálu na vloženou SD kartu.
Uložení JPEG snímku provedeme stiskem tlačítka

. Video lze uložit po podržení tlačítka

, při

opětovném stisku tohoto tlačítka bude nahrávání zastaveno.

3.8. Přehrávání záznamu
Pomocí tlačítek

zvolte

a stiskněte

, bude zobrazena poslední fotografie nebo

video.

Pro zastavení a spuštění videa stiskněte
voleb

pro zrušení zvolte

zvolíte požadovanou nahrávku.

3.8. SCAN – Vyhledávání kabelů
Do UTP portu nebo BNC VIDEO OUT připojte testovaný kabel.
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a přejdete do menu, kde pomocí

Stiskněte

a zvolte

a potvrďte

. Pomocí

zvolte typ audia.

Zapněte dodávanou sondu a pomocí kovového hrotu naleznete odpovídající vodivé propojení ( ozve
se nastavitelné audio upozornění).

3.9. PING test
Připojte kabel do LAN portu a z menu zvolte

a potvrďte

. Pomocí

nastavte IP

adresu v rozsahu sítě, velikost packetu (Packet Size), Timout, TTL, počet opakování (Count).

Vystupní odezva PINGu se pak zobrazí v následujícím formátu.
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3.10. Test zapojení UTP kabelu
Pomocí

zvolte UTP test

.

Zapojte LAN nebo telefonní kabel mezi tester a sondu a povrďte

Výsledkem testu je zobrazení propojení jednotlivých pinů UTP kabelu
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.

3.11. Port flicker (označení portu PoE switche)
, zapojte LAN kabel do zdířky LAN testeru a potvrďte

Z menu zvolte funkci

.

Odpovídající port na switchi bude blikat ve stejné frekvenci jako ve schématu na obrazovce přístroje.

Použitím této funkce je možno minimalizovat problémy spojené s nesprávným odpojením/připojením
LAN kabelu.

3.12. LINK – monitoring IP adres
Z menu zvolte funkci

a pomocí kláves

a

přidejte požadovanou IP adresu ve

zvolenem rozsahu. Po spuštění testu budou dostupné IP adresy označení zatržítkem.

3.13. IP search
Funkce
Pomocí kláves

slouží pro nalezení všech IP adres v nastaveném rozsahu sítě.
a

nastavte rozsah sítě a spustte test volbou START.
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3.14. Test PoE
Pomocí funkce

je možno ověřit zapojení napájecích páru v LAN kabelu a aktuální napajecí

napětí. Do cesty napájeného PoE zařízení zapojte tester (zdiřky PSE IN a LAN).

Poznámka: Napájecí zařízení (POE Switch nebo jiné napájecí zařízení) musí být zapojeno do PSE
IN, napájené zařízení (IP camera, Access point apod.) musí být zapojeno do LAN.
Jinak nebude funkce měření napájení správná a hrozí poškození testeru!

3.14. PTZ adres search
Funkce

v menu slouží pro nalezení odpovídajících adres na jedné RS485 lince. Tuto fuknci je

nutnov nastavovacím menu zapnout (zvolte ON v položce Address search).

(Poznámka: Tato fuknce se automaticky zruší po každém vypnutí testeru)

Po zvolení

z menu je nutno pomocí

a

(protokol, typ linky RS485/RS232/RS422, rychlost (Baud)).
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nastavit parametry PTZ linky

Test započneme stiskem tlačítka
nebo snižuje (tlačítko

nebo

. Adresa se automaticky zvyšuje (tlačítko

)

) po dosažení adresy konkrétní kamery na lince se uvedená kamera začne

otáčet doprava. Pro zastavení skenování adresy a následně i otáčení můžeme použít tlačítka
(manuálně zvyšuje o jednu adresu nahoru) nebo tlačítko

(manuálně snižuje o jednu adresu dolu).

3.15. Digitální multimetr (pouze u některých typů)
Fuknce Digitální multimetr slouží pro měření základních elektrických veličin.
Tlačítky

⑴

v menu zvolte

a potvrďte

.

Funkční tlačítka：
：Auto rozsah
：Volba funkce

：Zmrazení údajů

：Relativní měření

：Ruční změna rozsahu

⑵ SYMBOLY：

U：Měření DC napětí

U~：Měření DC napětí

A：Měření DC proudu

A~：Měření AC proudu

Ω：Měření odporu

：Měření kontinuity (bzučák)
：Měření kapacity

：Test diod
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Měření střídavého napětí
Připojte dodávané měřící kabely do zdířek „COM“ a „V/Ω“

Tlačítky

~

zvolte U a potvrďte volbu

Pro automatický rozsah zvolte
Při ručním výběru

.

.
jsou k dispozici tyto rozsahy.

0.000V  6.600V
00.00V  66.00V
000.0V  660.0V
000.0mV  660.0mV

Upozornění!
Maximální měření AC napětí je 660V. Při překročení tohoto napětí můžete
tester poškodit.

Měření stejnosměrného napětí
Připojte dodávané měřící kabely do zdířek „COM“ a „V/Ω“
Tlačítky

zvolte U potvrďte volbu

Pro automatický rozsah zvolte
Při ručním výběru

.

.
jsou k dispozici tyto rozsahy.

0.000V  6.600V
00.00V  66.00V
000.0V  660.0V
000.0mV  660.0mV

Upozornění!
Maximální měření DC napětí je 660V. Při překročení tohoto napětí můžete
tester poškodit.
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Měření stejnosměrného proudu (pouze manuální rozsah)
Připojte dodávané měřící kabely do zdířek „COM“ a „660mA“ nebo
„COM“ a „10A“ (pro větší proudy do 10A)
Tlačítky

zvolte A potvrďte volbu

Tlačítky

.

zvolte rozsah.
0.000mA  6.6mA
00.00mA  66.00mA
000.0mA  660.0mA
00.00A

 10.00A（použijte 10A zdířku）

Upozornění!
Maximální hodnota měřeného DC proudu je 660mA nebo 10A (zdířka 10A). Při
překročení tohoto proudu můžete tester poškodit. Pro proudy nad 660mA
do 10A použijte zdířky „COM“ a „10A“ !

Měření střídavého proudu (pouze manuální rozsah)
Připojte dodávané měřící kabely do zdířek „COM“ a „660mA“ nebo
„COM“ a „10A“ (pro větší proudy do 10A).

~

Tlačítky

zvolte A a potvrďte volbu

Tlačítky

zvolte rozsah.

.

0.000mA  6.6mA
00.00mA  66.00mA
000.0mA  660.0mA
00.00A

 10.00A（použijte 10A zdířku）

Upozornění!
Maximální hodnota měřeného AC proudu je 660mA nebo 10A (zdířka 10A). Při
překročení tohoto proudu můžete tester poškodit. Pro proudy nad 660mA
do 10A použijte zdířky „COM“ a „10A“ !
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Měření odporu
Připojte dodávané měřící kabely do zdířek „COM“ a „V/Ω“.
Tlačítky

zvolte Ω a potvrďte volbu

Pro automatický rozsah zvolte
Tlačítky

.

.

zvolte rozsah.
 660Ω

000.0Ω

range

0.000 KΩ  6.600KΩ range
00.00 KΩ  66.00KΩ range
000.0 KΩ  660.0KΩ range
0.000 MΩ  6.600MΩ range
00.00 MΩ  66.00MΩ range

Upozornění!
Pakliže měříte odpor v nějakem elektrickém obvodu ověřte, zda je odpojeno
napájení a všechny kapacitory jsou vybity.

Měření kapacity
Připojte dodávané měřící kabely do zdířek „COM“ a „V/Ω“.
Tlačítky

zvolte

a potvrďte volbu

Pro automatický rozsah zvolte
Tlačítky

.

.

zvolte rozsah.
0.000nF



6.600nF range

00.00nF



66.00nF range

000.0nF



660.0nF range

0.000uF



6.600μF range

00.00uF



66.00μF range
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000.0uF



660.0μF range

0.000mF



6.600mF range

00.00mF



66.00mF range

Upozornění!
Z důvodu ochrany před elektrickým napštím ověřte, zda jsou a všechny
kondenzátory vybity.

Měření kontinuity (vodivého spojení)
Připojte dodávané měřící kabely do zdířek „COM“ a „V/Ω“.
Tlačítky

zvolte

a potvrďte volbu

a proveďte test.

Pakliže je vodivé spojení (odpor méně než 50 Ω) mezi dvěma měřícími
kontakty ozve se zvukový signál.

Upozornění!
Pakliže měříte vodivé spojení v nějakem elektrickém obvodu ověřte, zda
je odpojeno napájení a všechny kapacitory jsou vybity.

Test diod
Připojte dodávané měřící kabely do zdířek „COM“ a „V/Ω“ (červená
barva na anodu “+”).
Tlačítky

zvolte

a potvrďte volbu

a proveďte test.

Pakliže má dioda v propustném směru napětí menší než 30mV ozve se
zvukový signál.
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3.16. Data monitor- zobrazení příchozích dat ze seriové linky
Tlačítky

zvolte

a potvrďte

.

Zvolte baute rate (rychlost) linky RS485/RS232 pomocí tlačítek
Pakliže jsou na seriové lince přítomny ovládací data jsou zobrazeny na obrazovce spolu s ovládacím
protokolem.
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