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FAQ> Προεπισκόπηση σε πραγματικό χρόνο

Προεπισκόπηση σε πραγματικό χρόνο

Πρόβλημα προβολής εικόνας

Huaping ή σοβαρή χρωματική χύτευση

Εάν υπάρχουν μεγάλα μη φυσιολογικά μπαλώματα χρώματος，;τέφρα ρίγες,ή θολή οθόνη, γενικά πρόκειται για προβλήματα υλικού, επικοινωνήστε με τον πωλητή για επισκευή

Αντιστροφή λειτουργίας χρώματος

Πρέπει να τροποποιήσετε τη διαμόρφωση της συσκευής με ένα test Ble.

Επικοινωνήστε με το τεχνικό προσωπικό για να λάβετε τη δοκιμή Ble.

Εικόνα αριστερό και δεξί καθρέφτη

Σε ορισμένες συσκευές, όταν η εικόνα είναι ανεστραμμένη, φαίνεται να είναι αριστερό και δεξιό είδωλο.

Αυτό το φαινόμενο είναι χαρακτηριστικό υλικού και δεν μπορεί να προσαρμοστεί.

Η εικόνα είναι κόκκινη τη μέρα ή σκοτεινή τη νύχτα

Πρέπει να τροποποιήσετε τη διαμόρφωση της συσκευής με ένα test Ble.

Επικοινωνήστε με το τεχνικό προσωπικό για να λάβετε τη δοκιμή Ble.

Ασυνήθιστη ή νευρική οθόνη αναπαραγωγής

1) Προσπαθήστε να αντικαταστήσετε το βύσμα τροφοδοσίας για να το επανασυνδέσετε με το καλώδιο τροφοδοσίας

2) Αναβαθμίστε την έκδοση Brmware της συσκευής

3) Εάν δεν επιλυθεί, επικοινωνήστε με τον πωλητή για να επιστρέψει τον εξοπλισμό

Μπορεί μια ασύρματη κάμερα να κάνει ζουμ;

Η κάμερα δικτύου V380 δεν διαθέτει αυτόματη λειτουργία ζουμ προς το παρόν, η προεπισκόπηση του κινητού τηλεφώνου σε πραγματικό χρόνο μπορεί να χρησιμοποιήσει ψηφιακό ζουμ, δηλαδή να χρησιμοποιήσει προβολή 

οθόνης ζουμ δύο Bnger

Κάμερα Hasselblad 4/3

Η κάμερα 4/3 CMOS Hasselblad μπορεί να καταστείλει 

αποτελεσματικά τον θόρυβο σε περιβάλλοντα 

χαμηλού φωτισμού

Ανοιξε

Κατάστημα DJI Cyprus

Η ώρα της συσκευής δεν ταιριάζει με την τρέχουσα ώρα

· Αφού συνδεθεί η ασύρματη κάμερα στο κινητό τηλέφωνο, ρυθμίστε την ώρα στο V380App [Device ConBguration] – [Time Setting]

· Εάν η ώρα της συσκευής αλλάζει αυτόματα, δοκιμάστε να αναβαθμίσετε την έκδοση Brmware της συσκευής

Σημείωση:

1) εάν η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία AP ή σε λειτουργία σταθμού, αλλά ο δρομολογητής δεν έχει πρόσβαση στο Διαδίκτυο, θα προκαλέσει την επιστροφή του χρόνου στο 1970 ή το 1979.

2) Ο χρόνος βίντεο πρέπει να συμμορφώνεται με την ώρα Διαδικτύου, χωρίς πρόσβαση στο Διαδίκτυο, ο χρόνος εγγραφής δεν μπορεί να ρυθμιστεί σωστά, απλώς πατήστε για προβολή βίντεο σε πραγματικό χρόνο, ο χρόνος θα 

ρυθμιστεί για να συμμορφωθεί με την ώρα Διαδικτύου.

3) Ο χρόνος πρέπει να διορθώνεται μετά από κάθε επανεκκίνηση της συσκευής

Ζωντανή προεπισκόπηση μαύρης οθόνης

· Δοκιμάστε να επανεκκινήσετε τη συσκευή με απενεργοποιημένη

· Αναβαθμίστε την APP στην πιο πρόσφατη έκδοση

· Για λόγους δικτύου, χρησιμοποιήστε τη λειτουργία hotspot για να συνδέσετε τη συσκευή

1) Εάν η λειτουργία hotspot μπορεί να παράγει εικόνες, δοκιμάστε να διαμορφώσετε εκ νέου το δίκτυο ή να αλλάξετε τη σύνδεση δικτύου

2) Εάν η λειτουργία hotspot Κάτω από τη μαύρη οθόνη, δοκιμάστε να αναβαθμίσετε την έκδοση Brmware.

• Εάν η ώρα συστήματος στην επάνω δεξιά γωνία είναι κανονική ή είναι διαθέσιμη κανονική φωνητική ενδοεπικοινωνία, αλλά η εικόνα είναι μαύρη, πρόκειται για πρόβλημα υλικού. Επικοινωνήστε με τον πωλητή για επισκευή 

του εξοπλισμού.

Η εικόνα έχει λευκό θόρυβο

· Ο θόρυβος προκαλείται γενικά από υπερθέρμανση της συσκευής ή δυσλειτουργία του τσιπ αισθητήρα.

Ο θόρυβος της κορνίζας επηρεάζει την ποιότητα της εικόνας και προκαλεί συχνό συναγερμό στη συσκευή.

1) Προσπαθήστε να κλείσετε τη συσκευή για λίγο και μετά επανεκκινήστε τη συσκευή.

2) Δοκιμάστε να αναβαθμίσετε τη συσκευή Brmware.

3) Εάν η αναβάθμιση δεν επιλυθεί, επικοινωνήστε με τον εξοπλισμό επισκευής πωλητή

Ζωντανή προεπισκόπηση μαύρης οθόνης

· Δοκιμάστε να επανεκκινήσετε τη συσκευή με απενεργοποιημένη

· Αναβαθμίστε την APP στην πιο πρόσφατη έκδοση

· Για λόγους δικτύου, χρησιμοποιήστε τη λειτουργία hotspot για να συνδέσετε τη συσκευή

1) Εάν η λειτουργία hotspot μπορεί να παράγει εικόνες, δοκιμάστε να διαμορφώσετε εκ νέου το δίκτυο ή να αλλάξετε τη σύνδεση δικτύου

2) Εάν η λειτουργία hotspot Κάτω από τη μαύρη οθόνη, δοκιμάστε να αναβαθμίσετε την έκδοση Brmware.

• Εάν η ώρα συστήματος στην επάνω δεξιά γωνία είναι κανονική ή είναι διαθέσιμη κανονική φωνητική ενδοεπικοινωνία, αλλά η εικόνα είναι μαύρη, πρόκειται για πρόβλημα υλικού. Επικοινωνήστε με τον πωλητή για επισκευή 

του εξοπλισμού.

Η εικόνα Gips ανάποδα

Κάντε κλικ στο κουμπί [Αναστροφή] στη διεπαφή προεπισκόπησης σε πραγματικό χρόνο για να μεταφέρετε την εικόνα στην κανονική κατεύθυνση

Η προεπισκόπηση είναι θολή και η εικόνα δεν είναι καθαρή

1) Ο φακός δεν εστιάζει, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το χέρι για να ρυθμίσετε τον φακό για να καθαρίσετε την εικόνα

2) Ορισμένος εξοπλισμός Ο σταθερός φακός δεν μπορεί να βιδωθεί Επικοινωνήστε με τον πωλητή για επισκευή εξοπλισμού

Ρυθμίσεις λειτουργιών

Κάμερα Hasselblad 4/3

Η κάμερα 4/3 CMOS Hasselblad μπορεί να καταστείλει 

αποτελεσματικά τον θόρυβο σε περιβάλλοντα 

χαμηλού φωτισμού

Ανοιξε

Κατάστημα DJI Cyprus

Πώς να χρησιμοποιήσετε την "πλατφόρμα φωνητικού ελέγχου"

☞ [Apple Phone] Κάντε κλικ στο [Sound Control PTZ] για να ενεργοποιήσετε τον φωνητικό έλεγχο και να εκφωνήσετε τις ακόλουθες εντολές στο 

σύστημα: [Left] PTZ Rotates Left

[Δεξιά] PTZ Περιστρέφεται Δεξιά [Επάνω] Συσκευή PTZ 

Περιστρέφεται Επάνω [Κάτω] PTZ Περιστρέφεται 

Κάτω [Μεγέθυνση] Μεγεθύνει την τρέχουσα οθόνη

• [Σμίκρυνση] Μειώνει την τρέχουσα οθόνη

• [Συνέχεια] Επαναλαμβάνει την τελευταία εντολή ελέγχου

• [ Στιγμιότυπο οθόνης] Στιγμιότυπο οθόνης αποθηκεύτηκε στο άλμπουμ

·【Κλείσε】Κλείστε τη λειτουργία φωνητικού ελέγχου

Κανονική προβολή βίντεο σε LAN, αλλά "Internet onNine"

1) Ελέγξτε ότι ο δρομολογητής είναι συνδεδεμένος στο Διαδίκτυο

2) Ελέγξτε εάν ο δρομολογητής έχει περιορισμούς στην πρόσβαση της συσκευής στο Διαδίκτυο

3) Επικοινωνήστε με το τεχνικό προσωπικό για βοήθεια

Δεν είναι δυνατός ο έλεγχος της περιστροφής PTZ

1) Δοκιμάστε να αναβαθμίσετε την έκδοση Brmware της συσκευής

2) Εάν εξακολουθείτε να μην μπορείτε να στραφείτε στο υλικό μετά την αναβάθμιση, πρέπει να επικοινωνήσετε με τον πωλητή για επισκευή.

Η συσκευή δεν έχει ήχο σε συνομιλία σε πραγματικό χρόνο

· Ελέγξτε εάν η συσκευή μπορεί να μιλήσει κατά την επανεκκίνηση της συσκευής

· Αναβαθμίστε την έκδοση Brmware της συσκευής · Προσπαθήστε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία 

hotspot για να συνδεθείτε, εάν υπάρχει φωνή στη λειτουργία hotspot, είναι γενικά πρόβλημα δικτύου

· Εάν εξακολουθεί να μην λειτουργεί αφού δοκιμάσετε τις παραπάνω μεθόδους,το μεγάφωνο μπορεί να 

καταστραφεί

Προεπισκόπηση κινητού τηλεφώνου σε πραγματικό χρόνο χωρίς ήχο

· Βεβαιωθείτε ότι ο ήχος του τηλεφωνικού συστήματος είναι ενεργοποιημένος

· Αναβαθμίστε την έκδοση Brmware της συσκευής

· Αναβαθμίστε την έκδοση της εφαρμογής

· Προσπαθήστε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία hotspot για να συνδεθείτε, εάν υπάρχει ήχος στη 

λειτουργία προεπισκόπησης της λειτουργίας hotspot, είναι γενικά πρόβλημα δικτύου

· Εξακολουθεί να μην υπάρχει ήχος αφού δοκιμάσετε τα παραπάνω μπορεί να προκαλέσει ζημιά στη λήψη της συσκευής

Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί η προκαθορισμένη θέση

Πρέπει να τροποποιήσετε τη διαμόρφωση της συσκευής με ένα test Ble.

Επικοινωνήστε με το τεχνικό προσωπικό για να λάβετε τη δοκιμή Ble.

Πώς να χρησιμοποιήσετε τη "λειτουργία ελέγχου φωτός"

· Η μονή λάμπα (μόνο λευκό φως) και η διπλή λυχνία (λευκό φως και υπέρυθρο φως) είναι διαθέσιμα για

προϊόντα λαμπτήρα . Η οθόνη [Single Light Bulb] έχει μόνο έγχρωμη λειτουργία και το λευκό φως ανάβει αυτόματα όταν το περιβάλλον είναι σκοτεινό.

[Διπλή λάμπα φωτός] Αυτόματη εναλλαγή μεταξύ λειτουργίας χρώματος και ασπρόμαυρης λειτουργίας ανάλογα με τη φωτεινότητα του περιβάλλοντος, το φως υπερύθρων ανάβει σε 

λειτουργία ασπρόμαυρο, το λευκό φως ανάβει όταν ενεργοποιείται ο συναγερμός ή το φως ανάβει χειροκίνητα, η οθόνη ανάβει σε λειτουργία χρώματος και το υπέρυθρο φως σβήνει αυτόματα

. Ο λαμπτήρας μπορεί να ενεργοποιηθεί/απενεργοποιηθεί χειροκίνητα ή να αλλάξει αυτόματα μέσω της διεπαφής "λειτουργίας ελέγχου φωτός" (όπως φαίνεται παρακάτω)

· Εάν το προϊόν λαμπτήρα είναι ενεργοποιημένο, η διεπαφή προεπισκόπησης σε πραγματικό χρόνο δεν κλείνει τον διακόπτη ελέγχου φωτός. Επικοινωνήστε με τον τεχνικό για επεξεργασία.

Σημείωση: Η λειτουργία ελέγχου φωτός μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο στον υπολογιστή-πελάτη για κινητά, ο υπολογιστής-πελάτης δεν υποστηρίζεται

Πώς να χρησιμοποιήσετε τα "χαρακτηριστικά εικόνας"

Υπάρχει η λειτουργία "Image Properties" σε βίντεο σε πραγματικό χρόνο στα προϊόντα Starlight

. Κάντε κλικ στο κουμπί «Ιδιότητες εικόνας» για να αναπτύξετε [Πλήρη Έγχρωμη] [Ασπρόμαυρη] [Αυτόματη] Τρεις επιλογές Πλήρες χρώμα: 

Διορθώθηκε πλήρης έγχρωμη προβολή, εφέ φωτός αστεριού κάτω από αδύναμο φως

ασπρόμαυρο: Η σταθερή εικόνα είναι η ασπρόμαυρη λειτουργία

Auto: Τα χαρακτηριστικά της εικόνας προσαρμόζονται αυτόματα από το σύστημα

Όπου αποθηκεύονται ζωντανά στιγμιότυπα οθόνης

Τα στιγμιότυπα οθόνης που είναι αποθηκευμένα στο τηλέφωνο, μπορούν να προβληθούν στο λογισμικό V380 – [My] – [Άλμπουμ] ή στο άλμπουμ του τηλεφώνου αναζήτηση αποθηκευμένων στιγμιότυπων οθόνης

Προβλήματα βίντεο σε πραγματικό χρόνο

Πού αποθηκεύεται το ζωντανό βίντεο προεπισκόπησης;

Το βίντεο αποθηκεύεται στο κινητό τηλέφωνο και μπορεί να προβληθεί στο λογισμικό V380 – [My] – [Άλμπουμ] ή να αναζητήσετε το αποθηκευμένο βίντεο Bles στο τοπικό άλμπουμ του κινητού 

τηλεφώνου

Προεπισκόπηση βίντεο χωρίς ήχο σε πραγματικό χρόνο

1) Βεβαιωθείτε ότι η ένταση ήχου πολυμέσων του κινητού τηλεφώνου είναι ενεργοποιημένη

2) Επιβεβαιώστε ότι η συσκευή έχει προεπισκόπηση σε πραγματικό χρόνο

Το σύστημα εμφανίζει μήνυμα "Δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή" όταν ανοίγετε ένα βίντεο

Το βίντεο Ble είναι κατεστραμμένο και δεν μπορεί να αναπαραχθεί. Προσπαθήστε να εγγράψετε ξανά ή να εγκαταστήσετε ξανά την έκδοση λογισμικού V380 PRO

Όλες οι συσκευές υποστηρίζουν ζωντανή προεπισκόπηση βίντεο;

· Η συνηθισμένη μηχανή ανακίνησης και η συσκευή μπουλονιών υποστηρίζουν τη λειτουργία βίντεο προεπισκόπησης σε πραγματικό χρόνο

· Η συσκευή Panorama (180°/360°) δεν υποστηρίζει λειτουργία προεπισκόπησης βίντεο σε πραγματικό χρόνο

Τι μορφή έχει το ζωντανό βίντεο προεπισκόπησης;

Το βίντεο αποθηκεύτηκε σε μορφή mp4 Ble
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