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Hướng dẫn sử dụng dây OSD của camera dòng chip 650TVL-WDR. 

 
U(up), D(down), L(left), R(right): Các nút di chuyển để đưa con trỏ đến nơi bạn cần chọn. 

ENTER: Sử dụng nút này để hiển thị MENU chính và xác nhận để đến trình duyệt con. 

1. WDR (Wide Dynamic Range) 
Bấm nút ENTER trên dây OSD sẽ hiển thị MENU như sau: 
 

 
 
Kích vào mục WDR trong giao diện MENU chính sẽ có các sự lựa chọn sau: 

Mục Chức năng 
WDR: OFF/ LOW/ MID/HIGH Đây là chức năng cho phép chụp và hiển thị hình ảnh 

ở khu vực quá sáng, chức năng này giúp cho hình ảnh 
ở 2 khu vực sáng và tối được cần bằng ánh sáng đồng 
đều cho hình ảnh rõ nét, trung thực. 
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2. AGC( Auto Gain Control) 

 
 

Kích vào mục AGC trong giao diện MENU thì bạn sẽ có sự lựa chọn sau: 

Mục Chức năng 
AGC: lựa chon từ x1 đến x32 Chức năng này sử dụng một bộ điều khiển khuếch đại 

gắn trong chip camera có tác dụng tăng tín hiệu hình 
ảnh và tăng độ nhạy của cảm biến camera, khi camera 
đặt trong môi trường thiếu ánh sáng hoặc ánh sáng 
yếu. 

 

3. DPC (Dead Pixel Compensation) 

WDR OFF WDR ON 
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Kích vào mục DPC bạn sẽ có các sự lựa chọn sau: 

Mục Chức năng 
DPC: LOW/HIGH Đôi khi cảm biến hình ảnh có thể xuất hiện 1 điểm ảnh 

chết, điều này không làm mất hình ảnh nhưng có thể 
làm cho hình ảnh một chút khó chịu khi xem. Chức 
năng này sẽ tìm thấy điểm ảnh chết đó mà dấu chúng 
bằng cách bồi thường một giá trị vào điểm chết đó. 

 
4. ISP (Image Signal Processor) 

 
Kích vào mục ISP thì sẽ xuất hiện giao diện sau: 
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Mục Chức năng 
BRIGHTNESS: lựa chọn từ 1 đến 5 Điều chỉnh độ sáng của hình ảnh 
CONTRAST: lựa chọn từ 1 đến 5 Điều chỉnh độ tương phản của hình ảnh. 
SHARPNESS: lựa chọn từ 1 đến 5 Điều chỉnh độ nét của hình ảnh. 
2DNR: lựa chọn từ 1 đến 5 Điều chỉnh độ nhiễu của tín hiệu hình ảnh. 
COLOR: lựa chọn từ 1 đến 5 Điều chỉnh màu sắc của hình ảnh. 
RETURN  Quay lại. 
 

5. ETC  

 
Bạn chọn vào mục ETC sẽ xuất hiện giao diện sau: 
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Mục Chức năng 
LSC: OFF/ON Chức năng này sẽ đền bù lại hình bóng của ống 

kính, cho hình ảnh mịn màng và sắc nét hơn. 
GAMMA: lựa chọn từ 1 đến 5 Chức năng điều chỉnh độ sáng, mặc định là 3. 
DAY/NIGHT: LOW/HIGHT Điều chỉnh chức năng ngày và đêm. 
MIRROR/ FLIP: -/-; M/-; -/F; M/F Đây là chức năng phản chiếu và lật hình ảnh. 
PARKING GUIDE: ON/OFF Chức năng này để hướng dẫn vị trí đậu xe. Chức 

năng này đối với xe ô tô lắp camera chiếu hậu. 
DEBUG MODE: ON/OFF Chế độ gỡ lỗi của camera. 
RETURN Quay lại 
 

6. LOAD/ SAVE/ INFO 
 

 



Phan Trọng Nguyễn R&D Vantech 

 Page 6 
 

Kích vào mục LOAD/SAVE/INFO sẽ xuất hiện giao diện sau: 
 

 
 

Mục Chức năng 
F/W VERSION Phiên bản phần mềm. 
FACTORY DEFAULT Khôi phục về mặc định ban đầu. 
SAVE CURRENT Lưu cấu hình hiện tại. 
RETURN Quay lại. 
 


