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Prawy przycisk myszy w widoku na żywo> wyświetla górne
menu dla opcji widoku ekranu podglądu na żywo.
Link do Menu Głównego na dole.
(System jest otwarty i bezpieczny do ustawienia według
osobistych preferencji i zawsze można go przywrócić do ust.
domyślnych)

Pięć różnych opcji widoku na ekranie podglądu na żywo.

(PTZ and Image, nie używaj z tym modelem CCTV)
Ustawienia i wyświetlanie kolorów. Opcje ekranu podglądu na
żywo.
Rejestracja kamery. Skrót do rejestracji kamery w Menu Głównym

Menu Główne

OPERACJE, INFO
USTAWIENIA

Tutaj możesz znaleźć nagrania wideo, kiedy chcesz je
zbadać lub udokumentować wydarzenia.
OBSŁUGA: SEARCH/SZUKAJ: Wyszukaj i odtwórz nagrane wideo
według daty i godziny.
FACE SEARCH/WYKRYWANIE TWARZY: Wyszukuj i
odtwarzaj nagrania wideo po wykryciu twarzy (jeśli
zastosowano funkcję ).
BACKUP/WSPARCIE: Zaplanuj kopię zapasową
nagranego wideo na nośnikach zewnętrznych.
SHUTDOWN/ZAMKNIJ: Zamknij / Wyloguj / Zrestartuj
INFO:

SYSTEM: Informacje o dysku twardym, informacje o
nagrywaniu.
EVENT/ZDARZENIE: Listy zdarzeń, wykrywanie ruchu.
NETWORK/SIEĆ: Lista działań sieciowych. LOG: Lista
operacji / zmian w systemie.

Tutaj możesz spersonalizować ustawienia systemowe
i wyregulować wyzwalacze zdarzeń nagrywania.
CAMERA/KAMERA: Ogólne ustawienia kamery.
USTAWIENIA: NETWORK/SIEĆ: Ogólne ustawienia sieci.
EVENT/ZDARZENIE: Ustawienia osobiste dla
wyzwalaczy nagrywania.
STORAGE/PAMIĘĆ: Planowanie czasu
nagrywania i narzędzia HDD.
SYSTEM: Ustawienia systemowe.

Inteligentna ochrona Twojego domu.

Planowanie

(A) Kliknij STORAGE/SCHOWEK
Konfigurowanie HARMONOGRAMU
(planowanie tygodniowe) nagrań i wyzwalaczy
zdarzeń. Kliknij EVENT/ZDARZENIE
Konfigurowanie wyzwalaczy ruchu dla nagrań.
Tryb:

(B) VIDEO DETECT = MD (Motion Detect)

(wykrycie prostego ruchu - detekcja ruchu)
(C) IVS = INTEL (wykrycie konkretnego ruchu)
(D) FACE DETECT (Wyzwala, gdy wykryje
kształt twarzy, a nie konkretną twarz!

(A)

SHEDULE/HARMONOGRAM - Record/Zapis
1) Wybierz Kanał (Kanał = Kamera)
2) Wybierz Tryb Zwykły (Ciągłe nagrywanie wideo)
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MD (Wykrycie prostego ruchu)
Intel = IVS (Wykrycie specyficznego ruchu)
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3) Wybierz poszczególne dni lub wszystkie
4) Przeciągnij kolorowe paski, aby dopasować okresy czasu
do dnia /dni, które chcesz wykryć. (Przeciągnij ponownie, aby
usunąć pasek)
5) Po zaplanowaniu tygodnia na dany kanał - kliknij Zastosuj i
przejdź do następnego kanału.
6) Po zaplanowaniu i zastosowaniu wszystkich kanałów kliknij Zapisz.
Kliknij przycisk Domyślne, aby powrócić do ustawień
fabrycznych.

(B) VIDEO DETECT = MD (Motion Detect)
VIDEO DETECT - Motion Detect
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1) Wybierz kanał (Kanał= Kamera)
2) Zaznacz Włącz MD
3) Kliknij przycisk Ustaw, aby zmienić obszar czujnika ruch.
Domyślnie jest to całe pole widzenia. (Przeciągnij, aby usunąć
obszar, przeciągnij ponownie, aby wybrać nowe obszary)
4) Kliknij Zastosuj
5) Kliknij przycisk Test, aby sprawdzić, czy wykrywanie ruchu
działa zgodnie z planem.
6) Po zaplanowaniu i zastosowaniu wszystkich kanałów -kliknij
Zapisz.
Kliknij przycisk Domyślne, aby powrócić do ustawień
fabrycznych.

Inteligentna ochrona Twojego domu.

Planowanie
(C) IVS = Intel

EVENT- IVS = Intel (Ta funkcja działa tylko z kamerami
przewodowymi)
1) Wybierz kanał (Kanał= Kamera)
2) Kliknij Dodaj

1

Wiadomość
3) Kliknij OK
3
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4) Idź do KAMERA menu - TYP KANAŁU
Kliknij Anuluj IP CAM
System uruchomi się ponownie.
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Otwórz ponownie menu EVENT - IVS
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5) Wybierz Kanał (Channel = Kamera)
6) Kliknij Dodaj
7) Wybierz typ: Przekroczenie terenu/Włamanie/Porzucenie/Brak
8) Narysuj "regułę" dla danego typu. (Podczas rysowania kliknij
prawym przyciskiem myszy, aby ukończyć kształt)
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8) Kliknij Zastosuj
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Przekroczenie terenu

Włamanie

Przełącznik: gdy linia zostanie przekroczona

Przełącznik: gdy obszar zostanie przekroczony
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Porzucenie

Przełącznik: gdy coś zostanie
zostawione na dłużej niż 30 sekund

Inteligentna ochrona Twojego domu.

Brak

Przełącznik: gdy coś zniknie na dłużej niż
30 sekund

Planowanie
(D) WYKRYWANIE TWARZY
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WYKRYWANIE TWARZY(Reaguje, gdy wykryje kształt
twarzy, a nie konkretną twarz!
(Ta funkcja działa tylko z kamerami przewodowymi)
1) Wybierz Kanał (Channel = Kamera)
2) Zaznacz Włącz
3) Kliknij Ustaw (Tutaj możesz ustawić minimalny rozmiar twarzy,
który będzie rozpoznawalny.)
4) Kliknij Zastosuj
5) Po ustawieniu i zastosowaniu wszystkich kanałów - kliknij
Zapisz (Alarm można włączyć, aby sprawdzić wykrywanie ruchu)
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Kliknij przycisk Domyślne, aby powrócić do ustawień fabrycznych.

Inteligentna ochrona Twojego domu.

