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Ovládání kamer ProfiCAM s OSD menu 
Profesionální bezpečnostní kamery typu ProfiCAM jsou vybaveny vestavěným video 

procesorem pro analýzu obrazu. Takto vybavené kamery dokáží nabídnout čistější obraz a 

možnosti nastavení parametrů kamery.  

Kamera je vybavena pokročilým nastavovacím OSD menu pro nastavení jednotlivých parametrů. 

Menu lze vyvolat stiskem ovladače na kabelu kamery. Pohyb po menu se provádí nakloněním 

ovladače do stran. Potvrzení se provede stiskem ovladače. 

Hlavní menu kamery s výběrem položek 

Lens   vybírá přednastavení nastavení expozic 

Exposure  nastavuje expozici kamery pro vybrané Lens 

White Bal. nastavuje vyvážení bílé 

Backlight kompenzace světel na pozadí 

Day/Night přechod mezi denním a nočním režimem 

DPC  kompenzace vadných pixelů 

Special doplňkové funkce kamery 

Reset   nastaví tovární parametry kamery 

Exit   uzavře OSD menu kamery 

 

Lens 
Dovoluje nastavit a uložit tři různé nastavení parametrů expozice v menu Exposure a poté mezi 

nimi jednoduše přepínat. 

Exposure 
Nastavuje expozici a řízení zisku pro vybranou volbu Lens. 

Shutter nastavuje expozici kamery. Možno vybrat pevně 

danou, automatickou nebo anti-flicker. 

Brightnes nastavuje jas kamery. 

AGC (Auto Gain Control) Automatická kontrola světelného 

zisku. 

DWDR (Digital Wide Dynamic Range) zvýrazňuje tmavá 

místa a utlumuje přesvětlená místa. 

 

 

White Bal. 
Nastavuje vyvážení bílé v obraze. Při různých typech osvětlení je bílá barva zobrazována 

v různých odstínech, což je způsobeno různou vlnovou délkou světelných zdrojů. 

ATW1 je automatické vyvážení bílé. 
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ATW2 je automatické vyvážení bílé. 

AWC->SET kalibruje bílou barvu. Namiřte kameru na bílou plochu a nastavte AWC->SET. 

Automaticky dojde pod aktuálním osvětlením ke kalibraci na bílou barvu. Změna osvětlení 

může vyvážení bílé změnit. 

Manual dovoluje manuálně nastavovat vyvážení bílé ve třech různých režimech INDOOR, 

OUTDOOR, MANUAL. 

 

Backlight 
Nastavuje kompenzaci osvětlení na pozadí ve třech možných režimech pro dosažení kvalitnějšího 

obrazu. 

OFF blokuje funkci kompenzace 

osvětlení na pozadí. 

BLC dovoluje nastavit kompenzaci 

pozadí ve vybrané oblasti a této oblasti 

nastavit zisk. Vstupem do menu BLC 

nastavíte parametry oblasti. 

HLC nastavuje ochranu proti přesvícení 

objektů na pozadí. Při prudkém osvětlení 

kamery je světelný bod zamaskován a nedojde tak k přesvětlení scény. 

Day&Night 
Nastavuje způsob, jak kamera zachází s barvami při přechodu z noci na den a obráceně. 

 

B/W Mode nastavuje černobílý obraz pro všechny režimy. 

Burst vylepšuje obraz v případě dlouhého kabelu mezi kamerou a monitorem. 

IR Smart nastavuje oblast, ve které je kamera citlivá na IR přisvícení. V této oblasti bude 

automaticky řízen zisk videosignálu v závislosti na IR přisvícení. 

IR Level udává vysokou nebo nízkou citlivost na IR přisvícení. 

AUTO Mode nastavuje přepínání mezi barevným obrazem přes den a černobílým obrazem přes 

noc. 
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D->N and N->D Level nastaví úroveň osvětlení nutnou pro přepnutí mezi černobílým a 

barevným obrazem. 

D->N and N->D Delay nastaví zpoždění při přepínání. Vhodné zejména v místech, kde 

vznikají stíny během dne a kamera by často přepínala. 

DPC 
Funkce provádí kompenzaci vadných pixelů na CCD čipu. V případě, že se objeví vadný pixel na 

CCD čipu kamery, spusťte tuto funkci, která provede kompenzaci. Před aktivací funkce je nutno 

velmi dobře zakrýt objektiv kamery, jinak by došlo ke špatné kompenzaci a zhoršení obrazu. Tuto 

funkci spouštějte jen v případě nutnosti. Vadné pixely se vyskytují na CCD čipech jen zřídka a 

většinou po dlouhodobém užívání. Tato funkce tak dovolí významně prodloužit životnost kamery. 

Special 
Cam Title Menu nastavuje jméno kamery, které je poté vidět v obraze. 

 

Motion Menu dovoluje vytvořit čtyři zóny s vlastním nastavením, ve kterých je detekován 

pohyb. 

Area Sel vybere zónu, pro kterou provedeme nastavení parametrů. 

Area State aktivuje a deaktivuje vybranou zónu. 

Height, Width, Left/Right, Top/Bottom nastavuje velikost a pozici 

vybrané zóny. 

Degree nastavuje citlivost zóny na pohyb. 

View aktivuje zvýraznění pohybu v zóně. Při pohybu se objeví 

v zóně červené čtverce. 

Privaci Menu dovoluje nastavit až 8 privátních zón zakrývajících určitá místa v obraze. 

Area Sel vybere zónu, pro kterou provedeme nastavení parametrů. 

Area State aktivuje a deaktivuje vybranou zónu. 

Height, Width, Left/Right, Top/Bottom nastavuje velikost a pozici 

vybrané zóny. 

 

 

 

Park Line zobrazuje pomocné linie pro jednodušší identifikaci parkovacích míst v obraze.  
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Image Adjust Menu umožňuje nastavovat rozšířené parametry kamery a obrazu jako je 

kontrast, barva popředí nebo zrcadlení obrazu. 

Lens Shad zesvětluje místa ve stínu pro lepší rozpoznání detailů. 

2DNR redukuje dynamické rušení v obraze. 

Mirror překlopí obraz v horizontální rovině. 

Front nastavuje barvu OSD menu a názvu kamery. 

Contrast upravuje kontrast obrazu. 

Sharpness upravuje ostrost obrazu. 

Display upravuje obraz pro lepší zobrazení na různých typech 

monitoru jako je LCD, CRT nebo volitelné. 

Neg Image invertuje barvy v obraze. 

Language přepíná mezi jazykem ovládacího OSD menu. 

 

Upozornění: Tento manuál popisuje celkové OSD menu kamer ProfiCAM. Jednotlivé typy 

kamer ProfiCAM nemusí podporovat některé funkce v OSD menu z důvodu rozdílnosti 

v parametrech jednotlivých kamer.  


