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Fontos információk
FCC Jóváhagyás

Ezt az eszközt tesztelték, és az megfelelt a B osztályú digitális
eszközökkel szemben támasztott követelményeknek, az FCC szabályok 15 -ös
részének megfelelően. Ezen korlátozásokat az otthoni telepítéskor előforduló
káros interferenciák elleni észszerű védelme érdekében tervezték. Az eszköz
rádiófrekvenciás energiát kelt, használ és sugároz, és amennyiben nem az
utasításoknak megfelelően telepítették, káros interferenciákat kelthet a rádió
vagy TV adásban, amik a készülék ki- és bekapcsolásával határozhatók meg, és
arra bátorítjuk a felhasználót, hogy az alábbi mérések valamelyikével
igyekezzen feloldani az interferenciát:

· A vevőantenna új irányba helyezése, vagy áthelyezése

· A készülék és a vevőegység közti elszigeteltség növelése

· A készülék egy a vevőegységtől eltérő áramkörön elhelyezkedő
konnektorba kötése

· Forduljon kereskedőjéhez vagy egy tapasztalt rádió/TV szerelőhöz

Ezek az eszközök megfelelnek az FCC szabályok 15. részének. A
működtetés az alábbi két feltétel függvénye:

· Ezen eszközök nem kelthetnek káros interferenciát

· Ezen eszközöknek fogadniuk kell bármilyen interferenciát, a kedvezőtlen
működést okozókat is beleértve

Fontos figyelmeztetés: Minden jogalkotó különleges törvényekkel és
rendeletekkel rendelkezik a kamerák használatát illetően. Mielőtt bármilyen
célból használna bármilyen kamerát, a vevő felelőssége, hogy figyelemmel
kísérje az alkalmazandó törvényeket és rendeleteket, amik tiltják vagy
korlátozzák a kamerák használatát, és hogy megfeleljen az alkalmazandó
törvényeknek és rendeleteknek.

FCC szabályozás (USA): A lehallgatás tilalma

A végrehajtó szervek által végzett jogszerű működést leszámítva, senki sem
használhat közvetlenül vagy közvetetten olyan eszközt, amit ezen rész üldözni
rendel, a magánjellegű beszélgetések védelmében, kivéve, ha az ilyen
felhasználásba a beszélgetést kezdeményező mindkét fél beleegyezik.

Figyelmeztetés: Bármilyen, nem kifejezetten megengedett változtatás vagy
módosítás a felhasználónak az eszköz működtetésére irányuló jogának elvesztésével
jár.

Fontos biztonsági utasítások

· Ne működtesse, ha a vezetékek és végződések szabadon állnak.

· Ne takarja le a ventilátorokat az eszköz oldalán, és hagyjon elegendő
helyet a szellőzés számára.

· Csak a DVR -hez mellékelt tápegységet használja.

A kézikönyvről
A kézikönyv a DVR-1590, DVR-1600 és DVR-4575 modellek számára íródott, és a 
kiadás idején pontos információkat közölt. Ugyanakkor a termékeink fejlesztésére 
irányuló folyamatos erőfeszítésink miatt időközben további funkciók kerülhettek be. 
Arra bátorítjuk, hogy látogassa meg honlapunkat és ellenőrizze a legújabb frissítéseket 
és termékbejelentéseket.

Fontos jelszó információ

Ezen DVR nem rendelkezik alapértelmezett jelszóval. A jelszót a Telepítés 
varázslóban hozza létre. amennyiben aktiválta a jelszó védelmet, és elfelejtett 
jelszavát, a DVR -jének a MAC címe használható új jelszó létrehozására (lásd 3. 
oldal - jelszó visszaállítás)
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Jelszó visszaállítás
Elfelejtett jelszavát? Kérjük kövesse az alábbiakat:

1. Jobb-kattintás az egérrel az Élő nézet képernyőre a menüsor megjelenítéséhez,
majd katt a “Main Menu” (főmenüre).

2. A jelszó bejelentkezési képernyőn kattintson a “Forgot Password” (elfelejtett jelszóra).

3. Röviddel ezután kap egy jelszóvisszaállítási kérelem e-mailt, mely tartalmazza
DVR -je MAC címét (ha nem találja a bejövő levelek között, ellenőrizze a 
levélszemét mappát is). 

4. Írja be MAC címét a pontosvesszőkkel együtt (lásd bal oldalt), majd kattintson az
 “OK” -ra.

5. Egy üzenet jelenik meg a képernyőn, hogy jelszavát visszaállította.
Kattintson az “OK” -ra a folytatáshoz.

6. Írjon be egy új jelszót (lásd az alsó példát).  A jelszónak legalább hat karakterből
kell állnia, valamint betűk és számok kombinációját kell tartalmazni. Használjon 
olyan jelszót, melyet könnyen megjegyez, azonban mások nem ismerik.

7. Írja le jelszavát az alábbi helyre a biztonság érdekében.

8. Fejezze be a Telepítés varázslót (a korábban választott beállítások változatlanul
maradnak).

Ne felejtse el leírni jelszavát: _________________________
Nem hoztam létre e-mail címet a DVR számára, mit tehetek? Ne aggódjon, 
segítünk. Kérjük lépjen kapcsolatba a Swann Segítség és Technikai támogatással 
(lásd a 79. oldalt).

CH1 CH2
19/07/2016 04:30:15 PM

CH3 CH4

CH1 CH2
19/07/2016 04:30:15 PM

CH3 CH4
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Élő nézet

Az Élő nézet a DVR alapértelmezett 
megjelenítési módja. Minden egyes 

csatlakoztatott kamera megjelenik a 

képernyőn. Ellenőrizheti a DVR és a 

kamerák működését az ikonok és a menüsor 

használatával az élőnézeti képernyőn. 

Kattintson az egér jobb gombjával a 

menüsorhoz való hozzáféréshez. 

CH1 CH2
19/07/2016 04:30:15 PM

CH3 CH4

CH1
19/07/2016 04:30:15 PM
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Élő nézet mód (4 és 8 csatornás modellek)
Az Élőnézet a DVR alapértelmezett megjelenítési módja. Minden csatlakoztatott kamera megjelenik a képernyőn. Ellenőrizheti a DVR és a kamerák állapotát,
illetve működését az ikonok és a Menüsor használatával az Élőnézet képernyőn. Kattintson az egér jobb gombjával a Menüsorhoz való hozzáféréshez.

Kattintson duplán egy 
élő videócsatornára a 
teljes képernyőért.

Katt és húzza az elő 
videó csatornát az 
újraállításhoz.

A Főmenühöz való hozzáféréshez jobb-klikk az Élő 
nézet képernyőre a menüsor megjelenítéséhez (lásd a 
8. oldalt további információkért).

CH1 CH2
19/07/2016 04:30:15 PM

CH3 CH4
Kamera eszközsor

Állapotikonok

Menüsor
1 2 3 4 95 6 7 8

Kamera/csoport
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Élő nézet ikonok és vezérlés (4 és 8 csatornás modellek)
Menüsor

1. Kattintson ide a Főmenü megnyitásához.
2. Rögzítse DVR -jét a főmenühöz való hozzáférés le-
tiltásához, ha a “Menu Timeouts” ki van kapcsolva.

3. Négy kamerás nézet.

4. Kilenc kamerás nézet (nyolc kamerát jelenít
meg a 8-csatornás modellen).

5. Hat kamerás és nyolc kamerás nézet (csak 8-
csatornás modell esetén).

6. Kattintson ide az egyes videócsatornák közötti
ismételt váltáshoz teljes képernyőn. Minden egyes 
videócsatorna 5 másodpercig jelenik meg.

7. Katt ide a hangerő változtatásához vagy a hang
némításához (katt a hangszóró ikonra a némításhoz).

8. Kattintson ide a Keresés menühöz. Innen
korábban felvett videókat játszhat le.

9. Kattintson ide a Telepítő varázslóhoz.

Kattintson egy kamerára a Kamera eszközsorhoz. 
Ezzel olyan funkciókhoz fér hozzá, mint az azonnali 
visszajátszás és a képbeállítások módosítása.

A felvételei biztonsága érdekében írja be 
jelszavát, és válassza a “Shutdown” (leállítást) a 
DVR kikapcsolásakor. 

Kamera/csoport: Amikor egy kamerát 
vagy kameracsoportot néz, vigye a nyilat 
a bal vagy jobb szélre a kamera/csoport gomb 
előhívásáért. Váltogathat a kamerák vagy 
kameracsoportok között. 

Állapotikonok

Ez az ikon jelzi, hogy a kamera felvételt készít 
(kézzel vagy mozgásvezérelten).

Ez az ikon jelzi, hogy DVR -je mozgást észlel a 
kamerából.

Ez az ikon jelzi, hogy DVR -je   720p (1280 x 
720) felbontásban készít felvételt.

Ez az ikon jelzi, hogy DVR -je 1080l (960 x 
1080) felbontásban készít felvételt.

Ez az ikon jelzi, hogy a csatorna 
elvesztette a videójelet a kamerából.

Ez az ikon jelzi, hogy DVR -je  1080p (1920 x 
1080) felbontásban készít felvételt.

Ez az ikon jelzi, hogy DVR -je 
nem tartalmaz merevlemezt, vagy  
nem észleli a telepített meghajtót. 

Ez az ikon jelzi, hogy az éjjellátó kamera 
egy vagy több meleg tárgyat érzékelt.

NO HDD

PIR

VIDEO LOSS

Ez az ikon jelzi, hogy DVR -je 3 megapixel  
(1920 x 1536) felbontásban készít felvételt.



9Katt a tartalmakért

Élő nézet mód (16 csatornás modell)
Az Élőnézet a DVR alapértelmezett megjelenítési módja. Minden csatlakoztatott kamera megjelenik a képernyőn. Ellenőrizheti a DVR és a kamerák állapotát, illetve 
működését az ikonok és a Menüsor használatával az Élőnézet képernyőn. Kattintson az egér jobb gombjával a Menüsorhoz való hozzáféréshez.

Kattintson duplán egy 
élő videócsatornára a 
teljes képernyőért.

Katt és húzza az elő 
videó csatornát az 
újraállításhoz.

A Főmenühöz való hozzáféréshez jobb-klikk az Élő 
nézet képernyőre a menüsor megjelenítéséhez (lásd a 
10. oldalt további információkért).

CH1 CH2
19/07/2016 04:30:15 PM

CH3 CH4
Kamera eszközsor

Állapotikonok

Menüsor
1 2 3 4 95 6 7 8 10 11

Kamera/csoport
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Élő nézet ikonok és vezérlés (16 csatornás modell)
Menüsor

1. Kattintson ide a Főmenü megnyitásához.
2. Rögzítse DVR -jét a főmenühöz való hozzáférés le-
tiltásához, ha a “Menu Timeouts” ki van kapcsolva.

3. Négy kamerás nézet.

4. Kilenc kamerás nézet.

5. Tizenkét kamerás nézet.

6. Tizenhat kamerás nézet.

7. Válasszon különböző kamerakiosztások közül.

8. Kattintson ide az egyes videócsatornák közötti
ismételt váltáshoz teljes képernyőn. Minden egyes 
videócsatorna 5 másodpercig jelenik meg.

9. Katt ide a hangerő változtatásához vagy a hang
némításához (katt a hangszóró ikonra a némításhoz).

10. Kattintson ide a visszajátszás módhoz.

11. Kattintson ide a Telepítő varázslóhoz.

A kamera eszközsor gyors hozzáférést biztosít a 
videólejátszáshoz, kézi rögzítéshez, nagyításhoz, 
PTZ -hez, valamint a képbeállítások 
módosításához.

A felvételei biztonsága érdekében írja be 
jelszavát, és válassza a “Shutdown” (leállítást) a 
DVR kikapcsolásakor. 

Kamera/csoport: Amikor egy kamerát vagy 
kameracsoportot néz, vigye a nyilat a bal vagy 
jobb szélre a kamera/csoport gomb előhívásáért. 
Váltogathat a kamerák vagy kameracsoportok 
között. 

Állapotikonok

Ez az ikon jelzi, hogy a kamera felvételt készít 
(kézzel vagy mozgásvezérelten).

Ez az ikon jelzi, hogy DVR -je mozgást észlel a 
kamerából.

Ez az ikon jelzi, hogy DVR -je   720p (1280 x 
720) felbontásban készít felvételt.

Ez az ikon jelzi, hogy DVR -je 1080l (960 x 
1080) felbontásban készít felvételt.

Ez az ikon jelzi, hogy a csatorna 
elvesztette a videójelet a kamerából.

Ez az ikon jelzi, hogy DVR -je  1080p (1920 x 
1080) felbontásban készít felvételt.

Ez az ikon jelzi, hogy DVR -je nem 
tartalmaz merevlemezt, vagy  nem észleli 
a telepített meghajtót. 

Ez az ikon jelzi, hogy az éjjellátó kamera egy 
vagy több meleg tárgyat érzékelt.

NO HDD

PIR

VIDEO LOSS

Ez az ikon jelzi, hogy DVR -je 3 megapixel  
(1920 x 1536) felbontásban készít felvételt.



11Katt a tartalmakért

Főmenü

A Főmenüben vezérelhet számos, a DVR -hez 

elérhető beállítást. Hozzáférhet korábban felvett 

videókhoz is, visszajátszás vagy USB pendrive -ra 

mentés céljából. A rendszer 

működőképességének megőrzése érdekében 

firmware frissítést is végezhet, vagy hozzáférhet a 

Leállítás menühöz a DVR újraindításához vagy 

biztonságos leállításához.
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Számos funkció és beállítás elérhető, a 
Menü bal oldalán kategorizálva.

Az egyes kategóriákra kattintással 
számos fül vagy alkategória nylik meg, 
melyek átállíthatók az alapértelmezett 
értékükről.

A kilépéshez vagy az 
előző menübe való 
visszatéréshez kattintson 
az egér
jobb gombjával.

A változtatások mentése vagy az 
alapértelmezett beállítások visszaállítása.

Menükiosztás
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Kamera konfiguráció

A kamera konfigurációs beállítások elérhetőek 

Főmenüből elérhető “Display” (megjelenítés), 
“Record” (felvétel), “Alarm” (riasztás) és 
“Device” (eszköz) menükben. Módosíthatja a 

felbontást, bitrátát, OSD helyzetet az olyan 

képbeállításokkal együtt, mint a színárnyalat, 

fényerő, kontraszt vagy telítettség. A DVR -je 

mozgásérzékelési vezérléssel is rendelkezik, 

mellyel kijelölhet bizonyos helyeket, hogy 

riasztásokat kapjon esetleges fenyegetésekről 

otthonában és annak környékén. Létrehozhat egy 

vagy több magán zónát is.
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Képernyő: Élő

Channel (csatorna): Válassza ki a szerkeszteni kívánt csatornát.
Channel name (csatorna név): Írjon be  egy nevet a kiválasztott kamera számára. 
Nyolc karakter hosszúságú lehet.

Show name (név mutatása): Hagyja engedélyezve a kameranév megjelenítéséhez 
Élő nézet módban, vagy kattintson a legördülő menüre a letiltáshoz. 

Record title (felvétel cím): Javasolt engedélyezve hagyni, mivel egy időbélyegző 
kerül beágyazásra az összes videófelvételre. Így könnyen azonosíthatja, hogy mikor 
következett be egy adott esemény. Bármikor letilthatja. 

OSD position (OSD helyzet): Lehetővé teszi a kameranév helyzetének módosítását 
Élő nézeten. Kattintson a “Setup” (beállítás) gombra, majd az egérrel helyezze át a 
kameranevet. Kattintson az egér jobb gombjával, majd  “Save” (mentés).

Color (szín): Kattintson a “Setup” (beállítás) gombra a képbeállítási eszközökhöz:

Hue (színárnyalat): Ez megváltoztatja a kép színösszetételét.

Bright (fényerő): Ez módosítja a kép fényességét.

Contrast (kontraszt): Ez növeli a különbséget a legsötétebb fekete és a 
legvilágosabb fehér között a képen. 

Saturation (telítettség): Ez megváltoztatja a szín megjelenését a képen. Használja a 
csúszkát az egyes beállításokhoz. Amikor elkészült, kattintson a “Save” (mentés), 
majd a “Close” (bezárás) gombra a kilépéshez.

Figyelem: Minden változtatás befolyásolja a felvételeit.
 (folytatás a következő oldalon)

· Ne felejtsen el a 
“Save” (mentésre) kattintani.

· Használja a “Copy” (másolás) 
funkciót az összes beállítás 
többi kamerára való átvitelére.

· Kattintson a “Default”
(alapértelmezett) gombra a 
visszaállításhoz
· Kattintson a “Close” (bezárás) 
gombra a Főmenübe való kilépéshez.

A beállítások lehetővé teszik 
az egyes kamerák
elnevezését, aszerint, hogy
hova telepítette őket, 
valamint beállíthatja a 
fényerőt és a
kontrasztot. Rejtett módot is 
létrehozhat a kamera 
képének elrejtésére Élő 
módban.
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Képernyő: Élő

Camera SET: Ez a beállítás a DVR csatlakoztatott kameratípusának utasítására 
szolgál. A DVR -hez mellékelt kamerák esetében hagyja meg az alapértelmezett 
beállítást. Ugyanakkor ha korábban megvásárolt kamerákat csatlakoztat, vagy egy 
régebbi biztonsági rendszert fejleszt, a kép pedig fekete-fehér, váltsa át TVI vagy 
AHD -ra, a kamera típusának függvényében. Kattintson a “Setup” (beállítás) 
gombra, majd válassza ki a kamera típusát. Amennyiben színes a kép, a helyes 
kamera típust választott ki.

Covert: Engedélyezés esetén a kamera mozgást érzékel és felvételre kapcsolja a DVR 
-t, ne nem látja a kamera képét Élő nézet módban. Ez hasznos lehet, ha DVR -je és 
TV -je nyilvános területen (bolt, raktár, iskola stb.) látható, de nem akarja, hogy 
mások is lássák a kamera képét.

Show time (idő mutatása): Alapértelmezés szerint a dátum és az idő megjelenik 
az Élő nézet módban. Ha úgy kívánja, letilthatja.

· Ne felejtsen el a 
“Save” (mentésre) kattintani.

· Használja a “Copy” (másolás) 
funkciót az összes beállítás többi 
kamerára való átvitelére.

· Kattintson a “Default”
(alapértelmezett) gombra a 
visszaállításhoz
Kattintson a “Close” (bezárás) 
gombra a Főmenübe való kilépéshez.
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Képernyő: Magán zóna

Channel (csatorna): Válassza ki a szerkeszteni kívánt kamerát.

Mask Area (maszk terület): Maszk létrehozásához kattintson a legördülő menüre az engedélyezéshez.
Area Setup (terület beállítás): Kattintson a jelölőnégyzetben a létrehozandó 
maszkok számára. Kameránként akár négy maszk is létrehozható.

Mask Area (maszk terület): Kattintson a “Setup” (beállítás) gombra egy vagy több 
adatvédelmi maszk létrehozásához (lásd a 17. oldalt - Adatvédelmi maszk 
létrehozása).

· Ne felejtsen el a 
“Save” (mentésre) kattintani.

· Használja a “Copy” (másolás) 
funkciót az összes beállítás többi 
kamerára való átvitelére.

· Kattintson a “Default”
(alapértelmezett) gombra a 
visszaállításhoz
Kattintson a “Close” (bezárás) 
gombra a Főmenübe való kilépéshez.

Ez a funkció a kép részben 
vagy egészben történő 
kitakarására szolgál 
(kameránként akár négy 
adatvédelmi maszk is 
létrehozható).  Ezt a hamis 
riasztások minimalizálására 
használhatja, mozgás 
észlelésekor. A maszk által 
kitakart területek nem 
jelennek meg az élő képen, 
illetve nem kerülnek 
rögzítésre.



17Katt a tartalmakért

Adatvédelmi maszk létrehozása
1. A létrehozni kívánt maszkok számától függően, minden egyes maszk számozást 
kap. A maszk áthelyezéséhez kattintson és tartsa lenyomva a maszk számát, majd 
vezesse a kívánt helyre.

2. A maszk újraméretezéséhez kattintson és tartsa lenyomva a maszk jobb-alsó sarkát
a kívánt méretre igazításhoz. Úgy is helyezheti és méretezheti a maszkokat, hogy azok 
átfedjék egymást. 

A bal oldalon bemutatott példában két maszkot hoztunk létre a ház bejárata 
mellett elhaladó autók és gyalogosok kitakarására. Ez minimalizálja  ahamis 
riasztásokat, és blokkolja a belépés szempontjából nem releváns mozgásokat.

3. Ha elkészült, kattintson a jobb gombbal a kilépéshez, majd katt a “Save” (mentésre).
A maszk által kitakart területek nem jelennek meg az élő képen, és nem kerülnek 
rögzítésre sem (lásd bal alul).
Egy adott maszk eltávolításához kattintson a vonatkozó jelölőnégyzetbe az “Area 
Setup” (terület beállítás) mellett, majd katt a “Save” (mentésre).

1

2

CH1
19/07/2016 04:30:15 PM

Katt ide és tartsa 
lenyomva a maszk kívánt 
területre helyezéséhez. 

Katt és tartsa lenyomva 
a maszk 
újraméretezéséhez
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Felvétel: Mainstream (720p)

Channel (csatorna): Válassza ki a szerkeszteni kívánt kamerát.

Resolution (felbontás): Alapértelmezés szerint a felvételi felbontás automatikusan 
kerül kiválasztásra az egyes kamerákra nézve. Amennyiben régebbi, analóg kamerát 
csatlakoztat, vegye lejjebb a felbontást “960 x 480” NTSC vagy “960 x 576” a PAL, 
esetén a kamera felvételi képességének megfelelően.

FPS: A másodpercenkénti képkockák száma (fps), melyet a DVR felvesz. Az 
alapértelmezett a 25 fps, habár szükség esetén módosíthatja. A HomeSafe View 
alkalmazásban válassza a “Mainstream” -et Élő nézet módban a kamerák 
megtekintéséhez. Vegye lejjebb a képfrissítést, amennyiben gondjai vannak a mobil 
eszközre való streameléssel (ha pl. 15 fps -re veszi le a képfrissítést, akkor csökken a 
szükséges sávszélesség is., a képminőség romlása nélkül).

Bitrate control (bitráta vezérlés): A CBR (folyamatos bitráta) fix bitrátát és

sávszélességet használ a videófelvételhez. Ez azt jelenti, hogy DVR -je ugyanannyi 
bitet használ a teljes felvétel során, függetlenül attól, hogy mi történik a képernyőn. A 
VBR (változó bitráta) olyan bitrátát és sávszélességet használ, ami megváltozik, 
amikor a DVR felvételt készít. A bitráta növekszik vagy csökken, a kép 
összetettségétől függően.

Melyik módszert válasszam? A helyszín összetettsége jelentősen változhat több 
órányi videófelvétel során, a választott bitráta pedig kihatással lesz a képminőségre, 
sávszélesség és a tárhely igényre. Egy összetett kép olyan mozgó jelenetekkel, mint az 
utcai forgalom sok elütő színnel, kihatással lesz a képminőségre és sávszélesség 
fogyasztásra, nem úgy, mint a kevésbé mozgalmas jelenetek esetén.

(folytatás a következő oldalon)

· Ne felejtsen el a 
“Save” (mentésre) kattintani.

·Használja a “Copy” (másolás) 
funkciót az összes beállítás többi 
kamerára való átvitelére.

· Kattintson a “Default”
(alapértelmezett) gombra a 
visszaállításhoz
· Kattintson a “Close” (bezárás) 
gombra a Főmenübe való kilépéshez.

Az itt elérhető funkciók 
lehetővé teszik a felbontás, 
képfrissítés és bitráta 
módosítását az egyes 
csatlakoztatott kamerákra 
nézve. Alapértelmezés 
szerint a felvételi 
felbontás automatikusan 
kerül kiválasztásra az 
adott kamerákhoz. 
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Felvétel: Mainstream (720p)
· Ne felejtsen el a 
“Save” (mentésre) kattintani.

· Használja a “Copy” (másolás) 
funkciót az összes beállítás többi 
kamerára való átvitelére.

·  Kattintson a “Default”
(alapértelmezett) gombra a 
visszaállításhoz
· Kattintson a “Close” (bezárás) 
gombra a Főmenübe való kilépéshez.

CBR: Ez az alapértelmezett vezérlési módszer, amit a DVR a videófelvételhez 
használ. Ha a kameráit nagy forgalmú területre helyezte, a CBR az ajánlott vezérlési 
módszer. Mivel a bitráta fögzített, a képminőség állandó lesz a teljes felvétel során. Ez 
segíteni fog emberek és tárgyak azonosításakor.

VBR: Ha kameráit alacsony forgalmú területre helyezi, a VBR az ajánlott vezérlési 
módszer. Mivel a bitráta változó, DVR -je alacsony bitrátát használhat, ha kevés, 
vagy semmilyen mozgás nem érzékelhető. Ez alacsonyabb felvételi méretet 
eredményez, alacsonyabb sávszélesség igény mellett.

A VBR választása esetén olyan felvételi minőséget  választhat, ami meghatározza a 
használt változó bitrátát. Választhat a legalacsonyabbtól a legmagasabbig.

Bitrate mode (bitráta mód): Választhat előre meghatározott, vagy felhasználó által

választott bitráta közül. A legtöbb esetben az alapértelmezett választás megfelelő.

Bitrate (bitráta): Az adat mennyisége, amit a DVR -je a videó felvételéhez használ. 
Minél magasabb a bitráta, annál több helyet foglal a felvétel a merevlemezen. Az 
alapértelmezett bitráta 2048 Kbps. Módosítsa a bitrátát, amennyiben gondjai 
adódnak a mobil eszközére streameléssel a HomeSafe View alkalmazáson keresztül 
(amikor a “Mainstream” -et választja az Élő nézetben a kamerák megtekintéséhez). 
Ennek csökkentése kevesebb sávszélességet igényel streameléskor. 

Audio (hang): Kattintson a jelölőnégyzetbe, amennyiben hangforrást kötött a DVR 
hangbemeneteihez (8 csatornás modellék esetében ez az opció csak az 1. kamera 
bemeneten él).

Figyelem: A megfelelő felvételi beállítások a kamera helyzetétől, a megvilágítási
körülményektől és az igényelt minőségtől függnek. Némi tapasztalat szükséges 

a legjobb beállítások kiválasztásához. 
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Felvétel: Mainstream (1080p)

Channel (csatorna): Válassza ki a szerkeszteni kívánt kamerát.

Resolution (felbontás): Alapértelmezés szerint a felvételi felbontás automatikusan 
kerül kiválasztásra az egyes kamerákra nézve. Amennyiben régebbi, analóg kamerát 
csatlakoztat, vegye lejjebb a felbontást “960 x 480” NTSC vagy “960 x 576” a PAL, 
esetén a kamera felvételi képességének megfelelően.

FPS: A másodpercenkénti képkockák száma (fps), melyet a DVR felvesz. Az 
alapértelmezett a 15 fps, habár szükség esetén módosíthatja. A HomeSafe View 
alkalmazásban válassza a “Mainstream” -et Élő nézet módban a kamerák 
megtekintéséhez. Vegye lejjebb a képfrissítést, amennyiben gondjai vannak a mobil 
eszközre való streameléssel (ha pl. 10 fps -re veszi le a képfrissítést, akkor csökken a 
szükséges sávszélesség is., a képminőség romlása nélkül).

Bitrate Control (bitráta vezérlés): A CBR (folyamatos bitráta) fix bitrátát és

sávszélességet használ a videófelvételhez. Ez azt jelenti, hogy DVR -je ugyanannyi 
bitet használ a teljes felvétel során, függetlenül attól, hogy mi történik a képernyőn. A 
VBR (változó bitráta) olyan bitrátát és sávszélességet használ, ami megváltozik, 
amikor a DVR felvételt készít. A bitráta növekszik vagy csökken, a kép 
összetettségétől függően.

Melyik módszert válasszam? A helyszín összetettsége jelentősen változhat több 
órányi videófelvétel során, a választott bitráta pedig kihatással lesz a képminőségre, 
sávszélesség és a tárhely igényre. Egy összetett kép olyan mozgó jelenetekkel, mint az 
utcai forgalom sok elütő színnel, kihatással lesz a képminőségre és sávszélesség 
fogyasztásra, nem úgy, mint a kevésbé mozgalmas jelenetek esetén.

(folytatás a következő oldalon)

· Ne felejtsen el a 
“Save” (mentésre) kattintani.

· Használja a “Copy” (másolás) 
funkciót az összes beállítás többi 
kamerára való átvitelére.

· Kattintson a “Default”
(alapértelmezett) gombra a 
visszaállításhoz
Kattintson a “Close” (bezárás) gombra 
a Főmenübe való kilépéshez.

Az itt elérhető funkciók 
lehetővé teszik a felbontás, 
képfrissítés és bitráta 
módosítását az egyes 
csatlakoztatott kamerákra 
nézve. Alapértelmezés 
szerint a felvételi felbontás 
automatikusan kerül 
kiválasztásra az adott 
kamerákhoz. 
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Felvétel: Mainstream (1080p)

CBR: Ez az alapértelmezett vezérlési módszer, amit a DVR a videófelvételhez 
használ. Ha a kameráit nagy forgalmú területre helyezte, a CBR az ajánlott vezérlési 
módszer. Mivel a bitráta fögzített, a képminőség állandó lesz a teljes felvétel során. Ez 
segíteni fog emberek és tárgyak azonosításakor.

VBR: Ha kameráit alacsony forgalmú területre helyezi, a VBR az ajánlott vezérlési 
módszer. Mivel a bitráta változó, DVR -je alacsony bitrátát használhat, ha kevés, 
vagy semmilyen mozgás nem érzékelhető. Ez alacsonyabb felvételi méretet 
eredményez, alacsonyabb sávszélesség igény mellett.

A VBR választása esetén olyan felvételi minőséget  választhat, ami meghatározza a 
használt változó bitrátát. Választhat a legalacsonyabbtól a legmagasabbig.

Bitrate mode (bitráta mód): Választhat előre meghatározott, vagy felhasználó által 

választott bitráta közül. A legtöbb esetben az alapértelmezett választás megfelelő.

Bitrate (bitráta): Az adat mennyisége, amit a DVR -je a videó felvételéhez használ. 
Minél magasabb a bitráta, annál több helyet foglal a felvétel a merevlemezen. Az 
alapértelmezett bitráta 4096 Kbps. Módosítsa a bitrátát, amennyiben gondjai 
adódnak a mobil eszközére streameléssel a HomeSafe View alkalmazáson keresztül 
(amikor a “Mainstream” -et választja az Élő nézetben a kamerák megtekintéséhez).  
Ennek csökkentése kevesebb sávszélességet igényel streameléskor. 

Audio (hang): Kattintson a jelölőnégyzetbe, amennyiben hangforrást kötött a DVR 
hangbemeneteihez (8 csatornás modellék esetében ez az opció csak az 1. kamera-
bemeneten él).

Figyelem: A megfelelő felvételi beállítások a kamera helyzetétől, a megvilágítási
körülményektől és az igényelt minőségtől függnek. Némi tapasztalat szükséges 

a legjobb beállítások kiválasztásához. 

·  Ne felejtsen el a 
“Save” (mentésre) kattintani.

· Használja a “Copy” (másolás) 
funkciót az összes beállítás többi 
kamerára való átvitelére.

· Kattintson a “Default”
(alapértelmezett) gombra a 
visszaállításhoz
·Kattintson a “Close” (bezárás) 
gombra a Főmenübe való kilépéshez.



22Katt a tartalmakért

Felvétel: Mainstream (3 Megapixel)

Channel (csatorna): Válassza ki a szerkeszteni kívánt kamerát.

Resolution (felbontás): Alapértelmezés szerint a felvételi felbontás automatikusan 
kerül kiválasztásra az egyes kamerákra nézve. Amennyiben régebbi, analóg kamerát 
csatlakoztat, vegye lejjebb a felbontást “960 x 480” NTSC vagy “960 x 576” a PAL, 
esetén a kamera felvételi képességének megfelelően.

FPS: A másodpercenkénti képkockák száma (fps), melyet a DVR felvesz. Az 
alapértelmezett a 7 fps, habár szükség esetén módosíthatja. A HomeSafe View 
alkalmazásban válassza a “Mainstream” -et Élő nézet módban a kamerák 
megtekintéséhez. Vegye lejjebb a képfrissítést, amennyiben gondjai adódnak a mobil 
eszközre való streameléssel (ha pl. 4 fps -re veszi le a képfrissítést, akkor csökken a 
szükséges sávszélesség is., a képminőség romlása nélkül).

Bitrate Control (bitráta vezérlés): A CBR (folyamatos bitráta) fix bitrátát és

sávszélességet használ a videófelvételhez. Ez azt jelenti, hogy DVR -je ugyanannyi 
bitet használ a teljes felvétel során, függetlenül attól, hogy mi történik a képernyőn. A 
VBR (változó bitráta) olyan bitrátát és sávszélességet használ, ami megváltozik, 
amikor a DVR felvételt készít. A bitráta a kép összetettségétől függően növekszik 
vagy csökken.

Melyik módszert válasszam? A helyszín összetettsége jelentősen változhat több 
órányi videófelvétel során, a választott bitráta pedig kihatással lesz a képminőségre, 
sávszélesség és a tárhely igényre. Egy összetett kép olyan mozgó jelenetekkel, mint az 
utcai forgalom sok elütő színnel, kihatással lesz a képminőségre és sávszélesség 
fogyasztásra, nem úgy, mint a kevésbé mozgalmas jelenetek esetén.

(folytatás a következő oldalon)

· Ne felejtsen el a 
“Save” (mentésre) kattintani.

· Használja a “Copy” (másolás) 
funkciót az összes beállítás többi 
kamerára való átvitelére.

· Kattintson a 
“Default” (alapértelmezett) 
gombra a visszaállításhoz
Kattintson a “Close” (bezárás) 
gombra a Főmenübe való kilépéshez.

Az itt elérhető funkciók 
lehetővé teszik a felbontás, 
képfrissítés és bitráta 
módosítását az egyes 
csatlakoztatott kamerákra 
nézve. Alapértelmezés 
szerint a felvételi felbontás 
automatikusan kerül 
kiválasztásra az adott 
kamerákhoz. 



23Katt a tartalmakért

Felvétel: Mainstream (3 Megapixel)

CBR: Ez az alapértelmezett vezérlési módszer, amit a DVR a videófelvételhez 
használ. Ha a kameráit nagy forgalmú területre helyezte, a CBR az ajánlott vezérlési 
módszer. Mivel a bitráta fögzített, a képminőség állandó lesz a teljes felvétel során. Ez 
segíteni fog emberek és tárgyak azonosításában

VBR: Ha kameráit alacsony forgalmú területre helyezi, a VBR az ajánlott vezérlési 
módszer. Mivel a bitráta változó, DVR -je alacsony bitrátát használhat, ha kevés, 
vagy semmilyen mozgás nem érzékelhető. Ez alacsonyabb felvételi méretet 
eredményez, alacsonyabb sávszélesség igény mellett.

A VBR választása esetén olyan felvételi minőséget  választhat, ami meghatározza a 
használt változó bitrátát. Választhat a legalacsonyabbtól a legmagasabbig.

Bitrate Mode (bitráta mód): Választhat előre meghatározott, vagy felhasználó által  

választott bitráta közül. A legtöbb esetben az alapértelmezett választás megfelelő.

Bitrate (bitráta): Az adat mennyisége, amit a DVR -je a videó felvételéhez használ. 
Minél magasabb a bitráta, annál több helyet foglal a felvétel a merevlemezen. Az 
alapértelmezett bitráta 4096 Kbps. Módosítsa a bitrátát, amennyiben gondjai 
adódnak a mobil eszközére streameléssel a HomeSafe View alkalmazáson keresztül 
(amikor a “Mainstream” -et választja az Élő nézetben a kamerák megtekintéséhez).  
Ennek csökkentése kevesebb sávszélességet igényel streameléskor. 

Audio (hang): Kattintson a jelölőnégyzetbe, amennyiben hangforrást kötött a DVR 
hangbemeneteihez (8 csatornás modellék esetében ez az opció csak az 1. kamera 
bemeneten él).

Figyelem: A  megfelelő felvételi beállítások a kamera helyzetétől, a megvilágítási
körülményektől és az igényelt minőségtől függnek. Némi tapasztalat szükséges 

a legjobb beállítások kiválasztásához. 

· Ne felejtsen el a 
“Save” (mentésre) kattintani.

· Használja a “Copy” (másolás) 
funkciót az összes beállítás többi 
kamerára való átvitelére.

· Kattintson a 
“Default” (alapértelmezett) 
gombra a visszaállításhoz
Kattintson a “Close” (bezárás) 
gombra a Főmenübe való kilépéshez.
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Felvétel: Substream

Channel (csatorna): Válassza ki a szerkeszteni kívánt kamerát.

Resolution (felbontás): A Substream felbontás mindig 352 x 240 -ra van állítva 
NTSC, és 352 x 288  PAL esetében, mely nem módosítható.

FPS: A másodpercenkénti képkockák  száma (fps), melyet a DVR -je feldolgoz 
a mobil eszközére való streameléskor a HomeSafe View alkalmazáson keresztül.  a 
legtöbb esetben az alapértelmezett képfrissítés megfelelő. Módosítsa 10 vagy 15 fps -
re a közepes-magas forgalmú forgalmi területeken. Ez finomabb mozgást nyújt, 
de vegye figyelembe, hogy magasabb sávszélességet igényel. 

Bitrate Control (bitráta vezérlés): Váltsa VBR -re. Ez alacsonyabb felvételi méretet 
és kisebb sávszélességet igényel. Kiválaszthatja a felvételi minőséget, mely 
meghatározza a felhasznált változó bitrátát, a legalacsonyabbtól a legmagasabbig. 

Bitrate Mode (bitráta mód): Választhat előre meghatározott, vagy felhasználó által 
választott bitráta közül. A legtöbb esetben az alapértelmezett választás megfelelő.

Bitrate (bitráta): Az az adatmennyiség, melyet DVR -je a videó mobil eszközére 
történő streameléséhez használ. A közepes-magas forgalmú helyeket figyelő 
kamerák esetében növelje a bitrátát a több részletért, de ügyeljen arra, hogy ezzel 
megnöveli a sávszélesség igényt is.  Kis adagokban növelje a bitrátát, míg elégedett 
nem lesz a képminőséggel. 

Audio (hang): Kattintson a jelölőnégyzetbe, amennyiben hangforrást kötött a DVR 
hangbemeneteihez (8 csatornás modellék esetében ez az opció csak az 1. kamera 
bemeneten él).

Figyelem: Élő videó streamelésekor a képminőség az alkalmazott Substream
beállítások és az internet kapcsolat függvénye. Ez fontos, amikor egyszerre 

több kamerát streamel. 

· Ne felejtsen el a 
“Save” (mentésre) kattintani.

· Használja a “Copy” (másolás) 
funkciót az összes beállítás többi 
kamerára való átvitelére.

· Kattintson a 
“Default” (alapértelmezett) 
gombra a visszaállításhoz
· Kattintson a “Close” (bezárás) 
gombra a Főmenübe való kilépéshez.

Az itt elérhető funkciókkal 
vezérelheti, hogyan 
streamelje a videót a 
mobil eszközére a 
HomeSafe View 
alkalmazással. 
Módosíthatja a 
képfrissítést és bitrátát , 
amennyiben gondjai 
adódnak az élő videó DVR 
-ről való streamelésével.
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Riasztás: Mozgás

Channel (csatorna): Válassza ki a szerkeszteni kívánt kamerát.

Enable (engedélyezés): Ha valamilyen okból nincs szükség mozgásérzékelésre, 
letilthatja azt.

Buzzer (berregő): Amikor mozgást észlel, engedélyezheti a DVR berregőjét, hogy 
egy előre meghatározott idő elteltével riasszon.  

Sensitivity (érzékenység): Ez az opció lehetővé teszi az érzékenységi szint 
módosítását. Minél nagyobb a szám, annál érzékenyebben érzékeli a DVR a 
mozgást. A legtöbb esetben az alapértelmezett beálíltás megfelelő, habár ajánlott egy 
tesztet lefuttatni, hogy az érzékenységi szint helyes a kamera helye szerint (lásd a 
28. oldalt - Mozgásérzékelési tippek).
Area (terület): Kattintson a “Setup” (beállítás) gombra az alapértelmezett 
mozgásérzékelési terület módosításához.  A kamera teljes látószöge engedélyezve 
van mozgásérzékelésre, habár kijelölhet bizonyos területeket, ha úgy kívánja. 

 (lásd a 27. oldalt - Mozgásérzékelés beállítás).
Post Recording (utófelvétel): Ez az opció arra utasítja DVR -jét, hogy egy adott 
ideig készítsen felvételt egy adott eseményt követően. A legtöbb esetben az 
alapértelmezett beállítás megfelelő, habár módosíthatja, ha úgy kívánja. 

Show Message (üzenet mutatása): Mozgás észlelésekor a mozgás ikon megjelenik a 
képernyőn. Kattintson a jelölőnégyzetbe a letiltáshoz.

Send e-mail (e-mail küldése): Kattintson a jelölőnégyzetbe, hogy engedélyezze a 
DVR -jének e-mail riasztás küldését mozgás észlelésekor.

Full Screen (teljes képernyő): Kattintson a jelölőnégyzetbe, amennyiben teljes 
képernyőn kívánja megtekinteni az Élő nézet módot mozgás észlelésekor. 

(folytatás a következő oldalon)

· Ne felejtsen el a 
“Save” (mentésre) kattintani.

· Használja a “Copy” (másolás) 
funkciót az összes beállítás többi 
kamerára való átvitelére.

· Kattintson a 
“Default” (alapértelmezett) 
gombra a visszaállításhoz
· Kattintson a “Close” (bezárás) 
gombra a Főmenübe való kilépéshez.

Amikor egy vagy több 
kamera mozgást észlel, 
DVR -je riasztja az 
otthonát érintő 
fenyegetésekről. Ez e-mail 
riasztás küldésével valósul 
meg, melynek melléklete 
a kamera képe (ha 
engedélyezve van ez a 
funkció), és/vagy push 
üzenetek formájában a 
HomeSafe View 
alkalmazáson keresztül.
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Riasztás: Mozgás

Push: Kattintson a jelölőnégyzetbe a push értesítések engedélyezéséhez a HomeSafe View 
alkalmazáson keresztül (a riasztási értesítést engedélyezni kell - lásd “Riasztás mód” a 
Home-Safe View kézikönyvben további információkért). Ez az opció csak akkor elérhető, 
ha egy vagy több hőérzékelős kamerát csatlakoztatott a DVR -hez. 

Record Channel (csatorna felvétele): Arra is utasíthatja DVR -jét, hogy tiltsa le a 
felvételt mozgás észlelésekor. A DVR -je továbbra is riasztja Önt a mozgás ikon 
megjelenítésével és e-mailben, ha ezt az opciót engedélyezte. Kattintson a 
jelölőnégyzetbe a letiltáshoz. 

Analog Channels (analóg csatornák): Ez az opció arra utasítja DVR -jét, hogy 
további kamerákat aktiváljon felvétel megkezdésére mozgás észlelésekor. Kattintson 
a jelölőnégyzetbe az összes kamera kiválasztásához, vagy kattintson egy adott 
kameraszámra, melyet felvételre szeretne beállítani. 

·  Ne felejtsen el a 
“Save” (mentésre) kattintani.

· Használja a “Copy” (másolás) 
funkciót az összes beállítás többi 
kamerára való átvitelére.

· Kattintson a 
“Default” (alapértelmezett) 
gombra a visszaállításhoz
· Kattintson a “Close” (bezárás) 
gombra a Főmenübe való kilépéshez.

http://support.swann.com/customer/en/portal/articles/2625821-homesafe-view-phone-app-qsgs-en-and-manuals-en-fr-es
http://support.swann.com/customer/en/portal/articles/2625821-homesafe-view-phone-app-qsgs-en-and-manuals-en-fr-es
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Mozgásérzékelés beállítás
1. Vezesse a nyilat a sárgával határolt négyzetbe (a bal oldalon látott módon).
Nyomja meg és tartsa lenyomva az egérgombot, húzza a jobb-alsó sarokba, majd 
engedje el az egeret. Ezzel törli az alapértelmezett mozgásérzékelési területet.

2. Új mozgásérzékelési terület létrehozásához válassza ki azt a négyzetet, ahonnan
indulni szeretne. Nyomja le és tartsa lenyomva az egérgombot, húzza  oda, ahol létre 
szeretné hozni, majd engedje el az egeret.  

3. Több területet is létrehozhat. Minden egyes négyzet engedélyezhető mozgás
észleléséhez.  Ugyanez vonatkozik a létrehozott terület törlésére.

A megadott példában a mozgásérzékelési területet az elülső kertre hoztuk létre, de 
nem tartalmaz olyan tárgyakat, mint a fák, autók vagy gyalogosok. Bárki, aki 
végigsétál a bejárati ösvényen és eléri a bejárati ajtót, észlelésre kerül. 

A mozgásérzékelési területen kívül eső mozgást nem érzékeli, így nem indul el a 
felvétel vagy az értesítés. 

4. Kattintson az egér jobb gombjával a kilépéshez. Állítsa az érzékenységet igény szerint.

5. Kattintson a “Save” (mentés) gombra a változtatások mentéséhez.

Az alapértelmezett 
mozgásérzékelési terület 
törléséhez vezesse ide a nyilat

Minden egyes négyzet 
beállítható 
mozgásérzékelésre.
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Mozgásérzékelés tippek
A kamerák elhelyezése

1. Úgy helyezze el a kamerákat, hogy azok olyan területekre nézzenek, ahol embereknek kell áthaladniuk otthona eléréséhez,
függetlenül attól, hogy merre tartanak. Jó ötlet olyan helyre helyezni a kamerát, ahol jó rálátás nyílik a bejárati 
ajtóra, hogy rögzítse az esetleges behatolót.  Ez remek, amennyiben a betörő kopog vagy csönget, hogy 
megtudja, van -e otthon valaki. 

2. Sétálja körbe a házat és mérje fel, leginkább hol tudnak belépni a behatolók, melyik útvonalat választják.
A legtöbb betörő az első vagy a hátsó bejáraton érkezik, így tanácsos a kamerákat olyan helyek közelébe 
helyezni, ahol a legtöbb részletre nyilik rálátás. 

3. Amennyiben kültérre telepíti a kamerákat, fontos az első és hátsó kert lehető legjobb megvilágítása az ideális
éjjel látáshoz és a mozgásérzékelés képességéhez. Jellemző a betörők körében, hogy nyitott garázson keresztül 
hatolnak be otthonába, vagy az ott parkoló nyitott autó garázsnyitóját használják fel. Nagyon hasznos lehet 
kameráinak olyan elhelyezése, hogy áttekintse a parkoló autókat vagy a hasonló helyeket.

A téves riasztások elkerülése

1. Egy szél által fújt fa, bokor vagy lombkorona  - úgy állítsa be a kamera szögét, hogy a szélfújta tárgyak kívül essenek
a kamera látóterén, vagy használja a kamera mozgásérzékelési beállításait az ilyen területek kizárására. 

2. A járdákon vagy utcákon elhaladó emberek esetében úgy irányozza a kamerákat és használja a mozgásérzékelési
beállításokat, hogy csak a valós veszélyekre riasszon be.

3. A háttérben elhaladó járművek - úgy állítsa be a kamerákat vagy használja a mozgásérzékelési beállításokat,
hogy ne érzékelje az utcán lévő autókat. 

4. Olyan finom felületekről visszaverődő mozgás vagy fény, mint az üveg - állítsa be az érzékenységi szintet
és/vagy kerülje a kamera közvetlenül az üvegfelületekre irányítását. 

A piros kamerák (lásd fent) az elsődleges helyszínek. 
Helyezze kameráit az első és hátsó ajtókhoz, 
garázsbejáratokhoz közel, és áttekintse a hátsó kertet.

A kék kamerák a másodlagos helyszínek. 
Amennyiben DVR -je további kamerákat tartalmaz, 
helyezze a bejárati ajtóhoz a házon belül, a ház elejére 
(hogy áttekintse az első kertet és parkolót), vagy 
oldalra, ha több bejárattal is rendelkezik.  
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Hőérzékelő kamera tippek
Amennyiben hőérzékelő kamerákat is tartalmaz a DVR -je, vagy külön megvásárolta azokat, az alábbi tippek 
segítenek a legjobb eredmények elérésében. 

Kamerái beépített infravörös érzékelővel rendelkeznek. Ez azt jelenti, hogy érzékelik a meleg tárgyakat, 
beleértve az embereket, autókat és állatokat. Az infravörös érzékelővel nem rendelkező kameráknak az az 
előnye, hogy nagyon ellenállóak a kép megváltozására beinduló hamis riasztásokra .

→ Az infravörös érzékelők akkor működnek a legjobban, amikor a betörő párhuzamosan halad, vagy átmegy 
a látóteren, nem pedig azzal szemben. Például egy előtér vagy útvonal esetében inkább a fal mellett halad, 
nem pedig azzal szemben. Úgy helyezze el kameráit, hogy bárki, aki otthonához közeledik, keresztezze a 
kamera látóterét és aktivál egy eseményt. 

→ Egy esemény felvételéhez az infravörös érzékelőnek észlelnie kell egy előtte mozgó meleg tárgyat  a 
képérzékelőnek pedig mozgást kell érzékelnie a képen. Amennyiben egyik aktiváló sem következik be, 
negy videó sem kerül felvételre.

→ Amikor az infravörös érzékelő aktiválódik, az éjjellátó ikon (vörös doboz) fog villogni a képen. Ha  az éjjel-
látó bekapcsol, a "futó ember” ikon jelenik meg a képernyőn, jelezve, hogy egy esemény következett be, és 
felvétel van folyamatban.

→ Az éjjellátó észlelhet a kamera látóterén kívül eső tárgyakat is, tehát nem minden lesz látható, ami aktiválja
a kamerát. 

→ Az éjjellátó megbízhatóan 9 méterig  képes mozgást észlelni, azon túl nem észleli a mozgást.

→ Ügyeljen arra, hogy az ösvények, utak stb. hirtelen  hőmérsékletváltozásai kisebb hibás riasztásokat okozhatnak 
amikor olyan mozgás is van a képen, úgy mint fák és árnyékok. 

→ Amennyiben hibás aktiválás történik, használja a mozgásérzékelési terület beállításait a mozgó tárgyak eltávolí-
tásához, valamint a riasztások további finomhangolásához (lásd a 27. oldalt - Mozgásérzékelés beállítások.

→ Beltéri használat esetén tartsa távol kameráit a fűtőventilátoroktól és más hőforrásoktól, mivel azok 
aktiválhatják az éjjellátót. Ugyanakkor ha nincs mozgás a képen, a hamis riasztás valószínűtlen. 

Kültéri telepítés esetén oda rögzítse, ahol a behatolók a 
leginkább belépbenk (első és hátsó ajtók, garázs). Úgy 
állítsa be az egyes kamerákat, hogy a behatoló  az 
érzékelővel párhuzamosan haladjon.

Az infravörös érzékelők akkor működnek a legjobban, 
amikor a betörő párhuzamosan halad, vagy átmegy a 
látóteren, nem pedig azzal szemben. 
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Eszköz: PTZ

Amennyiben kompatibilis PTZ kamerát csatlakoztatott a DVR -hez, használhatja a 
PTZ vezérléseket is a kamera mozgatásához egy adott tárgyra való nagyítással és a 
fókusz szintjének állításával (ha elérhető) egyetemben. Több előbeállítási helyzetet is 
létrehozhat, melyeket visszahívhat a kamera látószögének más pozícióba 
fókuszálásához. Az őrjárat mód a kamera más, korábban létrehozott előbeállítási 
pozícióba vezetésére használható.

A PTZ kamera konfigurálásához tanulmányozza az eszközhöz csatolt kézikönyvet, 
majd egyeztesse a beállításokat. 

Figyelem: Minden egyes csatorna egyedi címmel rendelkezik, az első csatorna a 001, 
a második a 002 stb. A legtöbb kamera címe vagy azonosítója 001 -re van állítva, 

ezáltal egy az első csatornától eltérő kamerához csatlakozáskor a címet úgy kell  

megváltoztatni, hogy a cím egyezzen a kamera által használttal. Például ha a kamera 
a hármas csatornához csatlakozik, a legördülő menüben válassza a  “CH3” -at, és 
módosítsa a címet 001 -re. Válassza a “CH1” -et, és módosítsa a címet 003 -ra. 
Kattintson a “Save” (mentés) gombra a beállítások jóváhagyásához.

A PTZ kamera vezérléséhez való utasításokért és előbeállítási pozíciók létrehozásáért 
lásd a 31. oldalt -  a PTZ kamera vezérlése.

· Ne felejtsen el a 
“Save” (mentésre) kattintani.

· Használja a “Copy” (másolás) 
funkciót az összes beállítás többi 
kamerára való átvitelére.

· Kattintson a 
“Default” (alapértelmezett) 
gombra a visszaállításhoz
· Kattintson a “Close” (bezárás) 
gombra a Főmenübe való kilépéshez.
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A PTZ kamera vezérlése
A PTZ kamera vezérléséhez az Élő nézet módban kattintson a csatlakoztatott 
kamera csatornájára, majd a kamera eszközsorán található “PTZ” gombra. A 
csatorna teljes képernyős módba vált, a PTZ vezérlések pedig láthatóvá válnak (lásd 
bal oldalon).

1. Ha több PTZ kamerát csatlakoztatott, kattintson ide egy másik kamera kiválasztásá-
hoz.

2. Kattintson ide az őrjárat módhoz (először az előbeállítás pozíciókat kell beállítani).
Az őrjárat mód arra utasítja a DVR -jét, hogy automatikusan a létrehozott 
előbeállítás pozícióknak megfelelően vezesse a kamerát. Kattintson ismét a őrjárat 
mód leállításához.

3. Állítsa be a sebességvezérlést a kamera forgási/dőlési gyorsaságának módosításához
Vigye a csúszkát a sebesség csökkentéséhez vagy növeléséhez.

4. Kattintson ide az Előbeállítás panelhez való hozzáféréshez. Így több előbeállítási
pozíciót is létrehozhat, és hozzáférést nyer a kamera képernyőjéhez. Kattintson 
ismét a bezáráshoz.

5. Ez lehetővé teszi egy adott tárgyra való nagyítást, valamint a fókusz mértékének
állítását (a kamera típusától függően, az írisz vezérlés esetleg nem elérhető).

6. Kattintson az iránygombokra a kamera kiválasztott irányba vezetéséért.
(a középső gombnak nincs funkciója).
Az előbeállítási pozíció beállításáért és a kamera képernyőjéhez való hozzáférésért 
lásd a 32. oldalt Előbeállítás létrehozása.

CH2
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56 A PTZ vezérlések 
mozgatásához tartsa 
lenyomva az áthelyezéshez.

A Swann Pro-852 PTZ kamerát használtuk a fenti példában. Ez a modell 
kompatibilis az 1600 -as és 4575 -ös sorozató DVR -ekkel (az 1590 sorozat 
nem tud PTZ kamerát vezérelni).
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Előbeállítás létrehozása
Előbeállítás létrehozása

→ Előbeállítás létrehozásához használja a PTZ vezérléseket a kamera kívánt fókusz-
pozícióba vezetéséhez. A nagyítás és fókusz vezérlések is használhatóak. 
Használja a sebességvezérlést a kameramozgás gyorsaságának módosításához.

→ Változtassa meg a kamera adott pozíción maradásának idejét.

→ Kattintson a “Set”gombra az előbeállítás létrehozásához. Észre fogja venni, hogy az 
alőbeállítási pozíció növekszik minden alkalommal, amikor előbeállítást hoz 
létre.  A létrehozott előbeállítások teljes száma jelenik meg. Akár 255 különböző 
előbeállítási pozíció hozható létre.

→ Ismételje meg ezen lépéseket több előbeállítási pozíció létrehozásához. Ha elkészült,
kattintson a “Save(mentés) gombra a mentéshez. Jobb-klikk a kilépéshez.

→ Kattintson a “Start Cruise” gombra a az egyes létrehozott előbeállítás közötti folya-
matos görgetéshez. Kattintson ismét a megálláshoz.
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1. Minden egyes előbeállítási pozíció eltérő hozzárendelt számot kap. Egy adott
pozíció visszahívásához kattintson a párbeszédablakba, írjon be egy számot, majd 
kattintson a “GO TO” -ra. A kamera az adott pozícióra mozog. Előbeállítási pozíció 
létrehozásakor talán fel kívánja írni, hogy melyik pozíciót melyik számhoz 
rendelte.

2. Kattintson a párbeszédablakba az idő hosszának módosításához (másdopercekben),
a kamera egy adott pozícióban marad, mielőtt a következőre lépne.

3. Kattintso ide egy adott előbeállítási pozícióra haladásért.

4. Kattintso ide előbeállítás létrehozásáéert.

5. Kattintson ide az elvégzett változtatások mentéséhez.

6. Kattintson ide az előbeállítás törléséhez.

A kamera képernyőjéhez való hozzáférés

→ Kattintson az előbeállítás pozíció párbeszédablakába (1), majd kétszer kattintson a
backspace gombra. Írja be: “95”, majd kattintson az enter, végül a “GO TO” gombra.

→ A képernyő navigálásához kattintson a fel-le iránygombokra. A kötőjel jelzi, 
hogy melyik opciót vagy beállítást választotta ki. 

→ Kattintson a jobb nyílra a választás jóváhagyásához. Kattintson a bal és jobb nyílra
az almenük beállításainak módosításához.

→ Tanulmányozza a kamera kézikönyvét a képernyőn elérhető beállításokat érintő
további információkért.
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Felvételi konfiguráció

A felvételi konfiguráció beállítások elérhetőek a 

Főmenüből elérhető “Record” (felvétel) és 

“Capture” (rögzítés) menükben. Innen 

hozzáférhet és módosíthatja az alapértelmezett 

ütemezést (napi 24 órás, heti hét napos rácsban, 

színkódoltan) az egyes csatlakoztatott kamerák 

esetében. Engedélyezhet és beállíthat ütemezést 

DVR -je számára, hogy pillanatképet készítsen 

egy adott esemény bekövetkeztekor.
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Felvétel: felvétel

Channel (csatorna): Válassza ki a szerkeszteni kívánt kamerát.

Record Switch (felvétel váltás): Ha le van tiltva, DVR -je észleli a mozgást, de 
nem készít felvételt (a kézi felvétel is le van tiltva).

Stream Mode (adatfolyam mód): Alapértelmezés szerint, DVR -je mind 
Mainstream és Sub-stream videót vesz fel (DualStream -ként is ismert). Ez 
különösen hasznos a Visszajátszás mód HomeSafe View alkalmazáson keresztüli 
használata esetén, mivel a Substream videó kerül felhasználásra. Ez kevesebb 
sávszélességet igényel a DVR -ről a mobil eszközre való streameléshez. A 
Mainstream videót a visszajátszáshoz használják a DVR közvetlen használatakor. 
Ha a távoli vezérlés nem szükséges, választhatja a pusztán Mainstream vezérlést is. 

PreRecord (előfelvétel): Lehetővé teszi a DVR -je számára több másodperc rögzítését 
egy adott esemény bekövetkezését megelőzően.  Ajánlott bekapcsolva hagyni.

· Ne felejtsen el a 
“Save” (mentésre) kattintani.

· Használja a “Copy” (másolás) 
funkciót az összes beállítás többi 
kamerára való átvitelére.

· Kattintson a 
“Default” (alapértelmezett) gombra 
a visszaállításhoz
· Kattintson a “Close” (bezárás) 
gombra a Főmenübe való kilépéshez.
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Felvétel: ütemezés

Channel (csatorna): Válassza ki a szerkeszteni kívánt kamerát.

Normal: DVR -je folyamatosan rögzít egy adott ideig. 

Motion (mozgás): DVR -je csak akkor készít felvételt, amikor mozgást észlel egy 
vagy több kamera felől. 

Minden egyes négyzet 30 percet jelöl. Az egér használatával válassza ki a kívánt 
felvételi módot, majd kattintson egy adott négyzetre a módosításhoz, vagy húzza az 
egeret a kívánt idő szerint. Ez a módszer alkalmazható, ha a Normal vagy 
mozgásrögzítés nem szükséges (egy vagy több szekcióra nézve).

A fenti példában a mozgásérzékelési ütemezés déli 12:00 órától délután 6:00 
óráig tart, a Normal ütemezés pedig délután 6:00 -tól délig vasárnaptól szombatig.

A korábbi Normal vagy mozgásfelvételekért lásd a 39. oldalt - Keresés: általános).

· Ne felejtsen el a 
“Save” (mentésre) kattintani.

· Használja a “Copy” (másolás) 
funkciót az összes beállítás többi 
kamerára való átvitelére.

· Kattintson a 
“Default” (alapértelmezett) gombra 
a visszaállításhoz
· Kattintson a “Close” (bezárás) 
gombra a Főmenübe való kilépéshez.

Alapértelmezés szerint a 
mozgásütemezés 
engedélyezett az egyes 
csatlakoztatott kamerákra, 
habár igényei szerint 
módosíthatja az 
ütemezést. Az ütemezés 
napi 24 órás, heti 7 
napos rácsban, 
színkódoltan jelenik 
meg.
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Rögzítés: rögzítés

Channel (csatorna): Válassza ki a szerkeszteni kívánt kamerát

Auto Capture (automatikus rögzítés): Ha engedélyezve van, DVR -je 
pillanatképeket rögzít valamely esemény bekövetkeztekor.

Stream Mode (adatfolyam mód): Hagyja az alapértelmezett beállítást. Ez 
elmenti az egyes pillanatképeket a kamera natív felbontásában.

Normal Interval (rendes intervallum): A pillanatkép készítéséig eltelendő idő 
hossza. Például Normal rögzítési ütemezés esetén minden 5. másodpercben kerül 
pillanatkép rögzítésre az alapértelmezett választással.  Állítsa ennek megfelelően.

Alarm Interval (riasztás intervallum): Mozgásérzékelési ütemezés beállításakor 
egy pillanatkép készül mozgás észlelésekor a kiválasztott intervallum szerint. Állítsa 
ennek megfelelően. 

Manual Capture (kézi rögzítés): Engedélyezze ezt a funkciót, ha kézzel kíván 
pillanatképet készíteni a kamera eszközsor Manual Capture gombjával.

Mivel ez egy hozzáadott funkció, a rögzítési ütemezés alapértelmezés szerint nem 
engedélyezett. Az engedélyezéséhez lásd a 37. oldalt – Rögzítés: ütemezés.

· Ne felejtsen el a 
“Save” (mentésre) kattintani.

· Használja a “Copy” (másolás) 
funkciót az összes beállítás többi 
kamerára való átvitelére.

· Kattintson a 
“Default” (alapértelmezett) gombra 
a visszaállításhoz.
· Kattintson a “Close” (bezárás) 
gombra a Főmenübe való kilépéshez.

Egy további funkcióért 
engedélyezheti és 
beállíthat egy ütemezést 
a DVR -je számára 
pillanatkép készítéséhez, 
minden alkalommal, 
amikor egy esemény 
bekövetkezik. Ez 
különösen fontos 
mozgási események gyors 
megtalálásához.
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Rögzítés: ütemezés

Channel (csatorna): Válassza ki a szerkeszteni kívánt kamerát.

Minden egyes négyzet 30 percet jelöl. Az egér használatával válassza ki a kívánt 
rögzítési módot, majd kattintson egy adott négyzetre a módosításhoz, vagy húzza az 
egeret a kívánt idő szerint. Ez a módszer alkalmazható, ha a Normal vagy 
mozgásrögzítés nem szükséges (egy vagy több szekcióra nézve).

A fenti példában a mozgásérzékelési ütemezés déli 12:00 órától délután 6:00 
óráig tart, a Normal ütemezés pedig délután 6:00 -tól délig vasárnaptól szombatig.

· Ne felejtsen el a 
“Save” (mentésre) kattintani.

· Használja a “Copy” (másolás) 
funkciót az összes beállítás többi 
kamerára való átvitelére.

· Kattintson a 
“Default” (alapértelmezett) gombra 
a visszaállításhoz.
· Kattintson a “Close” (bezárás) 
gombra a Főmenübe való kilépéshez.
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Lejátszás és Biztonsági mentés

A keresés funkció lehetővé teszi a korábban 

felvett, a DVR merevlemezén tárolt videók és 

pillanatképek keresését és lejátszását. Lehetősége 

van olyan videó lejátszására, mely megfelel a 

felvételi ütemezésnek, kézi  felvételeinek vagy  

mozgási eseményeknek. A Biztonsági mentés 

funkció lehetővé teszi fontos események (videók 

és pillanatképek) mentését USB pendrive -ra. 
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Keresés: általános
1. Kattintson a legördülő menüre a keresni kívánt hónap kiválasztásához.

2. Kattintson a legördülő menüre a keresni kívánt év kiválasztásához.

3. Kattintson a legördülő menüre egy vagy az összes kamerára kereséshez és a
lejátszáshoz való kijelzéshez.

4. Kattintson a legördülő menüre a keresni kívánt videó típus kiválasztásához.
A legtöbb esetben a “Motion” (mozgást) kell kiválasztani, de az “All” (összest) is 
kiválaszthatja, ha az összes videó típusra akar keresni. Ennek megfelelően állítsa.

5. Kattintson a “Search” (keresés) gombra a keresési feltételek szűréséhez.

6. A narancssárga háromszögek jelzik, hogy felvételek elérhetőek a keresési 
feltételeknek megfelelő dátumokon. Kattintson a lejátszani kívánt dátumra.

7. Amikor az összes kamerát kijelöli lejátszásra, ez jelzi a keresésének megfelelő 
csatornákat (minden egyes csatorna kék vagy narancssárga háromszöggel lesz 
kijelölve). Meghagyhatja az alapértelmezett kijelölést az egyes kamerák lejátszására 
(kattintsona jelölőnégyzetbe, majd válassza ki a kívánt csatornát).

8. Meghagyhatja az alapértelmezett választást vagy rákattinthat a párbeszédablakra
a kezdő időpont beírásához.

9. Meghagyhatja az alapértelmezett választást, vagy kattinthat a párbeszédablakra
a vég időpont beírásához.

10. Kattintson a “Play” (lejátszás) gombra a lejátszás megkezdéséhez.

Most láthatja a lejátszási felületet (lásd a 40. oldalt - Visszajátszás felület).

A narancssárga 
háromszögek jelzik, hogy 
felvételek elérhetők az 
adott dátumokon.
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Naptár: Választhat különböző dátumokat az előző 
képernyőhöz való visszatérés nélkük.
Visszajátszás mód: Lehetősége van különböző 
visszajátszási módok választására (egy üzenet jelenik 
meg a képernyőn a módok módosításakor).
Kamera lista: Válasszon egy vagy több kamerát a 
visszajátszás megjelenítéséhez. A kék ikon jelzi, hogy 
melyik kamera egyezik meg a keresési feltételeinek.

Időszak: Ez jelzi a látható időszakot. Kattintson egy 
másik időszakra a nagyításhoz a pontos vezérlésért.

1. Kattintson ide a visszajátszási felület elrejtéséhez, így
maximalizálhatja a látóterét. Jobb kattintással tárolhat.

2. Balról-jobbra, ezek a vissza, lassú játszás, lejátszás,
megállítás, leállítás és előretekerési vezérlések. A vissza,

lassú lejátszás és előre gomb ismételt megnyomásával.  
növelheti az egyes műveletek sebességét.

3. Válasszon egy kamerát, kattintson erre a gombra, majd
húzzon egy területet a közeli nézethez. Használja a 
kép-a-képben képernyőt  egy másik megtekintendő 
terület kiválasztásához. Jobb kattintással visszaléphet.
(folytatás a következő oldalon)

Visszajátszás felület

CH1 CH2
06/03/2017 09:54:50 AM

CH3 CH4

06/03/2017 09:54:50 AM

06/03/2017 09:54:50 AM06/03/2017 09:54:50 AM

Play

Kattintson és tartsa az 
idővonalon, majd húzza blra-
jobbra a jívánt időszakra (ha 
videót játszik le, először 
nyomja meg  a stop gombot)

Katt a bezáráshoz

Smart mód

Videó típusIdőszak

1 2

3

4

5

6

Kamera lista

Naptár

Visszajátszás mód

Idővonal

Kattintson egy kamerára a 
kiválasztásához (egy kék 
keret jelenik meg).
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4. Ez a gomb lehetővé teszi a videó szerkesztését kezdő
és végpontok beállításával, melyeket aztán átmásolhat az 
USB pendrive -ra. Amikor lejátszásra kiválasztott egy 
videót, nyomja meg ezt a gombot a kezdőponton, majd 
nyomja meg ismét a végponton. Nyomja meg ismét a 
gombot a mentéshez (egy lemez ikon jelenik meg). 
Biztonsági mentés típushoz hagyja az alapértelmezett 
választást, vagy váltsa AVI -ra vagy MP4 -re szélesebb

kompatibilitásért (a VLC médialejátszó szoftvert 
ajánljuk, melyet letölthet a www.videolan.org 
oldalról). Helyezzen be egy USB pendrive -ot a 
DVR -jébe, majd kattintson a “Save” (mentésre). 
Lehetősége van a pendrive formázására vagy új mappa 
létrehozására szükség esetén. Kattintson az“OK” 
gombra, majd a “Close” (bezárásra), ha elkészült.

5. Kattintson erre a gombra a hang némításához.

6. Kattintson és húzza a csúszkát balra vagy jobbra a
hangerő módosításához.
Videó típus: Jelzi az idővonalon megjelenő videó 
típust.
Smart mód: Ez a mód lehetővé teszi a videó egy 
bizonyos területének meghatározására, amivel 
könnyebben találja meg amit keres (lásd a 42. oldalt - 
Smart mód).

Visszajátszás felület

CH1 CH2
07/03/2017 09:12:13 AM07/03/2017 09:12:13 AM

CH4
07/03/2017 09:12:13 AM 07/03/2017 09:12:13 AM

CH6
07/03/2017 09:12:13 AM

CH7
07/03/2017 09:12:13 AM

CH8
07/03/2017 09:12:13 AM

Play
CH3

07/03/2017 09:12:13 AM

Öt vagy több kamera 
visszajátszásra való 
kiválasztása esetén minden 
egyes videó külön felvételként 
jelenik meg az idővonalon. 

Katt a bezáráshoz

Smart mód

Videó típusIdőszak

Kamera lista

Naptár

Lejátszás mód

Idővonal

1 2

3

4

5

6

Kattintson duplán egy 
kamerára  teljes képernyőhöz, 
majd ismét a visszalépéshez.

CH5

b

http://www.videolan.org
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Visszajátszás: Smart
CH1 CH2

06/03/2017 09:54:50 AM

CH3 CH4

06/03/2017 09:54:50 AM

06/03/2017 09:54:50 AM06/03/2017 09:54:50 AM

Play

1
2

CH1
06/03/2016 09:54:50 AM

3

4

5

6

7

A Smart mód lehetővé teszi egy vagy több terület kijelölését, megkönnyítve a 
keresése megtalálását.  Például mozgás lehet kert bal oldalán, de szeretné látni, hogy 
mi történik a jobb oldalon. Határozzon meg egy vagy több területet, ahol keresni 
szeretne, majd keressen a megjelölt területeken alapuló videó lejátszásához.

A Smart mód elindításához válassza ki a keresni kívánt kamerát (ha nem megy a 
videó, kattintson a lejátszásra).

1. Meghagyhatja az alapértelmezett választást, vagy rákattinthat az egyes párbeszéd-
ablakokra egy bizonyos kezdő és végidőponthoz.

2. Kattintson erre a gombra egy vagy több keresendő terület meghatározásához.

A kamera teljes képernyős módban jelenik meg, a Smart mód vezérlések pedig 
láthatóvá válnak.

3. A vezérlések mozgatásához kattintson ide és tartsa lenyomva az áthelyezéshez.

4. Kattintson ide egy teljes képernyős észlelési terület meghatározásához.

5. Kattintson ide az összes létrehozott terület törléséhez.

6. Kattintson ide a kijelölt területeken alapuló videók kereséséhez és lejátszásához.

7. Kattintson ide a visszajátszási felülethez való visszatéréshez.

(folytatás a következő oldalon)
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Visszajátszás: Smart
8. Kattintson és húzza a kijelölendő terület kiválasztásához. Több terület is kijelölhető.
Ugyanezt használhatja a kijelölt területek egyes részeinek vagy egészének törléséhez.

9. Amikor elkészült, kattintson a keresés gombra a kijelölt területeken alapuló videók
lejátszsásához.

Visszatér a visszajátszási felülethez. A keresési feltételeinek megfelelő szegmensek 
sötétzölden láthatóak az idővonalon (a bal-alul látható módon).

Használhatom a Smart módot egyszerre több kamerán? 
Az összetettség és a szükséges erőforrások miatt a Smart mód egszerre csak egy 

kamerán használható. 

CH1
06/03/2016 09:54:50 AM

9

8

CH1 CH2
06/03/2017 10:36:02 AM

CH3 CH4

06/03/2017 10:36:02 AM

06/03/2017 10:36:02 AM06/03/2017 10:36:02 AM

Play

A keresési feltételeknek 
megfelelő videószegmensek 
sötétzölden látszanak. 
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Keresés: események

Ez a funkció használható keresésre, lejátszásra és mozgási esemény USB pendrive 
-ra másolására. 

Date (dátum): Kattintson a naptár ikonra a keresendő hónap, év és dátum 
kiválasztásához.

Time (idő): Meghagyhatja az alapértelmezett választást, vagy kattinthat a 
párbeszédablakba egy bizonyos kezdő- és végidőpont beírásához. 

Channel (csatorna): Kattintson a  legördülő menüre egy vagy az összes 
keresendő kamera kiválasztásához. 

Type (típus): Hagyja az alapértelmezett választást.

Quick Backup (gyors bizt. mentés): Kattintson ide az összes, a keresési 
feltételeknek megfelelő mozgási esemény  másolásához.

Search (keresés): Kattintson ide a keresési feltételeknek megfelelő mozgási események 
listájának megjelenítéséhez (a fent látható módon). Kattintson duplán egy eseményre a 
lejátszáshoz (teljes képernyőn). Katt a jelölőnégyzetbe a kiválasztáshoz.

Backup (bizt. mentés): Kattintson ide a kiválasztott mozgási események másolásához. 
A biztonsági mentés típusánál hagyja meg az alapértelmezett választást, vagy váltsa AVI 
-ra vagy MP 4- re a szélesebb kompatibilitás érdekében (a VLC médialejátszót ajánljuk, 
melyet ingyen letölthet a www.videolan.org oldalról). Helyezzen be egy USB pendrive 
-ot a DVR -jébe, majd kattintson a  “Save” (mentésre). Lehetősége van a pendrive 
formázására vagy új mappa létrehozására szükség esetén. Kattintson az “OK” -ra a 
mentéshez, majd a “Close” (bezárásra), ha végzett.

Close (bezárás): Kattintson ide a kilépéshez.

http://www.videolan.org
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Keresés: QuickShot

Ez a funkció pillanatképek keresésére, lejátszására és USB pendrive -ra való 
másolására használható.

Date (dátum): Kattintson a naptár ikonra a keresendő hónap, év és dátum 
kiválasztásához.

Time (idő): Meghagyhatja az alapértelmezett választást, vagy kattinthat a 
párbeszédablakba egy bizonyos kezdő- és végidőpont beírásához. 

Channel (csatorna): Kattintsona  legördülő menüre egy vagy az összes keresendő  
kamera kiválasztásához. 

Type (típus): Meghagyhatja az alapértelmezett választást, vagy kattinthat a 
párbeszédablakba a keresendő pillanatkép kiválasztásához.

Quick Backup (gyors bizt. mentés): Katt ide az összes, a keresési feltételeknek  

pillanatkép másolásához.
Search (keresés): Kattintson ide a keresési feltételeknek megfelelő pillanatképek 
listájának megjelenítéséhez (a fent látható módon). Kattintson duplán egy 
pillanatképre a lejátszáshoz (teljes képernyőn).  Diavetítést is indíthat (láasd a 46. oldalt 
- Diavetítés lejátszása). Kattintson az egyes események melletti jelölőnégyzetbe a 
kiválasztáshoz (egyszerre legfeljebb 5000 pillanatkép jeleníthető meg).

Backup (biztonsági mentés): Kattintson ide a kiválasztott pillanatképek másolásához. 
Helyezzen be egy USB pndrive -ot a DVR -jébe, majd kattintson a   “Save” (mentésre). 
Lehetősége van a pendrive formázására vagy új mappa létrehozására szükség esetén. 
Kattintson az “OK” -ra a mentéshez, majd a “Close” (bezárásra), ha elkészült.

Close (bezárás): Kattintson ide a kilépéshez.
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1. Kattintson ide a diavetítés fordított lejátszásához.
2. Kattintson ide a diavetítés lejátszásához.

3. Kattintson ide a diavetítés leállításához.

4. Kattintson ide az előző pillanatkép  vagy csoport
megjelenítéséhez.

5. Kattintson ide a következő pillanatkép vagy csoport
megjelenítéséhez.

6. Kattintson ide egyszerre egy pillanatkép megtekintéséhez.

7. Kattintson ide egyszerre négy pillanatkép megtekintéséhez.

8. Kattintson ide egyszerre nyolc pillanatkép megtekintéséhez.
A jobb kattintással kiléphet.

Diavetítés lejátszása
CH1 CH2

08/03/2017 10:40:26 PM08/03/2017 10:40:26 PM

CH4
08/03/2017 10:40:27 PM

CH5
08/03/2017 10:40:27 PM

Play
CH3

08/03/2017 10:40:26 PM

CH1
08/03/2017 10:40:31 PM

CH2
08/03/2017 10:40:31 PM

CH3
08/03/2017 10:40:31 PM

1 2 3 4 5 6 7 8



47Katt a tartalmakért

Keresés QuickReview (gyors áttekintés)
A QuickReview (gyors áttekintés) lehetővé teszi több normál felvétel és mozgási 
esemény egyidejű lejátszását egy csatornáról. A normál és eseményfelvételhez a 
videó egyenletesen a kiválasztott osztott képernyőtől függően. Például, ha a videó 
egy óra hosszú, és a négy részre osztott képernyőt választotta ki, minden egyes 
osztott képernyő 15 percig fog menni. 

1. Kattintson a legördülő menüre a keresendő hónap kiválasztásához.

2. Kattintson a legördülő menüre a keresendő év kiválasztásához.

3. Kattintson a legördülő menüre a megjelenítendő kamera kiválasztásához (egyszerre
csak egy kamera választható).

4. Kattintson a legördülő menüre a keresendő videó típus kiválasztásához. A legtöbb
esetben a “Motion” (mozgás) kerül kiválasztásra, de hagyhatja  az “All” (összesen), 
amennyiben az összes videó típusra kíván keresni. Ennek megfelelően állítsa.

5. Kattintson a “Search” (keresés) gombra a keresési feltételek szűréséhez.

6. A narancssárga háromszöget jelzik, hogy felvételek vannak folyamatban a
keresési feltételeknek megfelelő napokon. Kattintson a visszajátszásra kijelölni kívánt 
dátumra.

7. Hagyhatja az alapértelmezett választást, vagy kattinthat a párbeszédablakba egy
bizonyos kezdőidőpont beírásához. 

8. Hagyhatja az alapértelmezett választást, vagy kattinthat a párbeszédablakba egy
bizonyos végidőpont beírásához.

9. Akár nyolc osztott képernyő is engedélyezhető a visszajátszáshoz.

10. Kattintson a “Play” (lejátszás) gombra a lejátszás megkezdéséhez.

(folytatás a következő oldalon)

109

8

6

21

3 4 5

7
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Osztott képernyők: Katt a legördülő menüre a kívánt   
osztott képernyős módhoz.
Időszak: Ez jelzi a látható időszakot. Katt a látható 
időszak megjelenítéséhez. Kattintson a különböző 
időszakokra a nagyításhoz ,a precíz vezérlés érdekében.

1. Katt ide a visszajátszási felület elrejtéséhez, így
maximalizálhatja a látóterét. Jobb-klikk a 
visszaállításhoz.

2. Balról-jobbra, ezek a vissza, lassú játszás, lejátszás,
megállítás, leállítás és előretekerési vezérlések. A vissza, 
lassú lejátszás és előre gomb ismételt megnyomásával.  
növelheti az egyes műveletek sebességét.

3. Válasszon egy kamerát, kattintson erre a gombra,
majd húzzon egy területet a közeli nézethez. Használja 
a kép-a-képben képernyőt  egy másik megtekintendő 
terület kiválasztásához. Jobb kattintással visszaléphet. 

Videó típus 

(folytatás a következő oldalon).

Quick Review visszajátszás

CH1
18/04/2017 11:25:36 PM

CH1
18/04/2017 01:46:57 PM

Play

CH1
18/04/2017 03:18:55 PM

CH1
18/04/2017 05:28:07 PM

A kiválasztott osztott 
képernyőn belül különböző 
időszakokat választhat az 
idővonalon.

Katt a bezáráshoz

Smart mód

Időszak

1 2

3

4

5

6

Idővonal

Osztott képernyők
Kattintson egy osztott 
képernyőre a kiválasztásához 
(kékkel szegélyezve)
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4. Ez a gomb lehetővé teszi a videó szerkesztését kezdő
és végpontok beállításával, melyeket aztán átmásolhat az 
USB pendrive -ra. Amikor lejátszásra kiválasztott egy 
videót, nyomja meg ezt a gombot a kezdőponton, majd 
nyomja meg ismét a végponton. Nyomja meg ismét a 
gombot a mentéshez (egy lemez ikon jelenik meg). 
Biztonsági mentés típushoz hagyja az alapértelmezett 
választást, vagy váltsa AVI -ra vagy MP4 -re szélesebb 

kompatibilitásért (a VLC médialejátszó szoftvert 
ajánljuk, melyet letölthet a www.videolan.org oldalról). 
Helyezzen be egy USB pendrive -ot a DVR -jébe, majd 
kattintson a “Save” (mentésre). Lehetősége van a 
pendrive formázására vagy új mappa létrehozására 
szükség esetén. Kattintson az“OK” gombra, majd a 
“Close” (bezárásra), ha elkészült.

5. Kattintson erre a gombra a hang némításához.

6. Kattintson és húzza a csúszkát balra vagy jobbra a
hangerő módosításához.
Videó típus: Jelzi az idővonalon megjelenő videó 
típust.
Smart mód: Ez a mód lehetővé teszi a videó egy 
bizonyos területének meghatározásár, amivel 
könnyebben találja meg, amit keres (lásd a 42. oldalt - 
Smart mód).

QuickReview visszajátszás

CH1
18/04/2017 11:25:36 PM

CH1
18/04/2017 01:46:57 PM

Play

CH1
18/04/2017 03:18:55 PM

CH1
18/04/2017 05:28:07 PM

Katt a bezáráshoz

Smart mód

Videó típusIdőszak

1 2

3

4

5

6

Idővonal

Osztott képernyők

http://www.videolan.org
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Rendszer konfiguráció

Ez az opció lehetővé teszi a DVR 

konfigurálásának és működésének teljes 

vezérlését. Egyes opciók, mint a képernyő 

felbontás, időzóna, e-mail beállítások, nyári 

időszámítás és jelszó létrehozás  a Telepítő 

varázslóban álílthatók be.  A haladó hálózati 

felhasználók számára DVR -je olyan opciókat 

nyújt, melyek az egyedi követelményekhez 

igazíthatók. Firmware frissítést is végezhet, 

amikor elérhető.
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Képernyő: kimenet

Video Output (videó kimenet): Ez az opció nem módosítható.

Seq Mode (szekvenciális mód): Válassza ki, hogy hány videó csatornát szeretne 
megjeleníteni amikor a DVR szekvenciális módban van. Választhat egy, négy vagy 
hat kamera egyidejű megjelenítése közül.

Seq Dwell Time (Szekvencia idő): Írja be a videó csatorna megjelenítésének idejét 
másodpercekben, mielőtt a következő videó csatornárara lépne (300 másodperc a 
maximum). 

VGA/HDMI felbontás: Válasszon egy a TV -jéhez megfelelő felbontást. Az 1920 x 
1080 (1080p) felbontás nyújtja a legjobb minőséget. Győzdjön meg arról, hogy TV -
je támogatja a választott felbontást.  A HDMI -n keresztüli hang kimenetért 
válassza az 1280 x 720 (720p) vagy 1920 x 1080 (1080p) felbontást.

Transparency (átlátszóság): Kattintson és húzza balra-vagy jobbra a menüsor és

Főmenü átlátszóságának módosításához. A menüsor és Főmenü feltűnik a képernyőn. 
Ennek megfelelően állítsa.
Support Overscan (túlnagyítás támogatása): Ez főleg régebbi TV -ken használatos 
a teljes látható terület megfelelő megjelenítésére. Ez a kép széleinek levágásával 
valósul meg. Erre nincs szükség modern plazma vagy LCD TV -k esetében, mivel a 
kép digitálisan kerül feldolgozásra a megfelelő képerány megjelenítéséhez.

· Ne felejsten el a 
“Save” (mentésre) kattintani.

· Kattintson a 
“Default” (alapértelmezett) gombra 
az alapértelmezett beállításokért
· Kattintson a “Close” (bezárás) 
gombra a Főmenübe való kilépéshez.
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Hálózat: hálózat

PPPoE: Lehetővé teszi DVR -je számára a DSL modemhez történő közvetlen 
kapcsolódást. Ezen opció választása esetén be kell írnia a felhasználónevet, 
jelszavat és a DNS beállításokat. 

DHCP (dinamikus kiszolgáló konfigurációs protokoll): Routerje automatikusan 
hozzárendel egy IP címet az egyes, hálózatba kötött eszközökhöz. Alapértelmezés 
szerint engedélyezett.

Static: Az összes hálózati eszköz saját, kézzel megadott IP címmel rendelkezik.

Server Port: Ezt a port számot használja a DVR információk küldésére. Az 
alapértelmezett szám a legtöbb esetben megfelelő.

HTTP Port: Ez a port szám használatos a DVR -re történő távoli csatlakozáshoz. Az 
alapértelmezett szám a legtöbb esetben megfelelő.

Az alábbi öt opció változtatható a 'Static' választása esetén:

IP cím: Minden egyes eszköz saját IP címmel rendelkezik. Jellemző cím lehet a 
“192.168.1.24” vagy valami hasonló.

Subnet Mask (alhálózat maszk): Lehetővé teszi az elválasztandó kiszolgálók közötti 
hálózati forgalom áramlását egy adott hálózati konfiguráció szerint. Jellemző cím 
lehet a “255.255.255.0” vagy valami hasonló.

Gateway (átjáró): Lehetővé teszi a DVR internetre csatlakozását. Ez jellemzően a 
modem vagy router IP címével azonos.

DNS (kiszolgáló név rendszer) 1/2: Írja be DNS beállításait az internetes 
szolgáltatójához. 

(folytatás a következő oldalon)

· Ne felejsten el a 
“Save” (mentésre) kattintani.

· Kattintson a 
“Default” (alapértelmezett) gombra 
az alapértelmezett beállításokért
· Kattintson a “Close” (bezárás) 
gombra a Főmenübe való kilépéshez.

Mivel a SwannLink 
Peer-to-Peer 
technológiája a hálózat és 
mobil eszközével való 
kommunikálásra 
használatos, nem szükséges 
a hálózati beállítások 
konfigurálása . 
Amennyiben hálózati 
tapasztalattal bír, és 
bizonyos  beállításokra 
van szüksége, DVR -je 
képes azokat módosítani.
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Hálózat: hálózat

UPNP: Egy hálózati protokoll, mely arra szolgál, hogy a hálózatba kötött eszközök 
automatikusan konfigurálják a routert távoli hozzáférés céljából. Erre nincs szükség 
UID használata esetén, ha a HomeSafe View alkalmazáson keresztül kapcsolódik a 
DVR -jéhez. Szükség esetén engedélyezheti az UPNP -t.

· Ne felejsten el a 
“Save” (mentésre) kattintani.

· Kattintson a 
“Default” (alapértelmezett) gombra 
az alapértelmezett beállításokért
· Kattintson a “Close” (bezárás) 
gombra a Főmenübe való kilépéshez.



54Katt a tartalmakért

Hálózat: e-mail

E-mail: Kattintson az “Enable” (engedélyezésre) az e-mail adatok beírásához.
Encryption (titkosítás): Hagyja “Auto” (álláson). Lehetővé teszi DVR -je számára a 
helyes titkosítás használatát az e-mail szolgáltatójával. 

SMTP Port: Gmail - 00465. Outlook - 00587. Yahoo - 00465.
SMTP Szerver: Gmail - “smtp.gmail.com”. Outlook - “smtp.live.com”. Yahoo - 
“smtp.mail.yahoo.com”.

User Name (felhasználónév): Írja be e-mail felhasználónevét a létrehozott fiókhoz. 
Password (jelszó): Írja be az e-mail jelszavát a létrehozott fiókhoz. Kattintson a  
“show” jelölőnégyzetbe, amennyiben el kívánja rejteni jelszavát.

Sender (küldő): Írja be e-mail címét a létrehozott fiókhoz.

Recipient (fogadó): Írja be az e-mail címet, melyre riasztásokat kíván küldeni.

Intervallum: Ez az eltelendő idő, miután a DVR e-mail riasztást küld a következő 
előtt. Ennek megfelelően állítsa.

Teszt e-mail: Kattintson ide, ha helyes az információ, majd kattintson az “OK” -ra. 
Egy üzenet jelenik meg, ha a teszt sikeres volt. Kattintson az“OK” -ra a folytatáshoz. 

Ha a teszt e-mailt nem találja a bejövő levelek közt, ellenőrizze a levélszemét mappát.

Nem működik az e-mail? Kérjük próbálja meg a következőt:

1. Ellenőrizze, hogy e-mail címe és jelszava helyes.

2. A DVR -je hátlapján lát egy vagy két villogó LED -et (az Ethernet port fölött).
Ha ezt nem látja, kösse ki, majd csatlakoztassa újra az Ethernet kábelt, vagy 
próbálkozzon egy másik porttal a routerén.

3. Keresse a “kevésbé biztonságos alkalmazásokat” a support.swann.com oldalon.

·  Ne felejsten el a 
“Save” (mentésre) kattintani.

· Kattintson a 
“Default” (alapértelmezett) gombra 
az alapértelmezett beállításokért
· Kattintson a “Close” (bezárás) 
gombra a Főmenübe való kilépéshez.

Az alábbi e-mail 
szolgáltatókat ajánljuk- 
Gmail gmail.com, 
Outlook outlook.com és 
Yahoo yahoo.com. 
Válassza ki a kívánt 
szolgáltatót, majd a 
számítógépén menjen a 
kívánt szolgáltató 
oldalára. Ha elkészült, írja 
be a ide az adatokat.

Miért kell e-mail -t létrehoznom a 
DVR -em számára? Hogy DVR -je e-
mail riasztásokat és jelszóvisszaállítást 
küldhessen annak elfelejtése esetén.

http://support.swann.com
http://gmail.com
http://outlook.com
http://yahoo.com
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Hálózat: e-mail ütemezés

Motion (mozgás): Amennyiben az e-mail riasztásokat engedélyezte a 
mozgásérzékeléshez, módosíthatja az ütemezést, amikor a DVR -je elküldi 
azokat. Például csak mozgásérzékelési riasztásokat szeretne kapni a nap során, nem 
pedig este. Minden egyes kamerára eltérő beállítások választhatók.

Exception (kivétel): Három különböző eseménytípus van, melyet DVR -je 
kivételként észlel - nincs hely a merevlemezen, merevlemez hiba, vagy egy vagy több 
csatorna elvesztette a kamera jelét (lásd a 65. oldalt - Haladó: események). Ajánlott 
alapértelmezetten hagyni az ütemezést, ha egy kivétel adódik a riasztásokat illetően. 

Channel (csatorna): Válassza ki a szerkeszteni kívánt kamerát.

Minden egyes négyzet 30 percet jelöl. Az egér használatával kattintson egy adott négyzetre a 
változtatáshoz, vagy kattintson és húzza az egeret a voantkozó időszak szerint.

A fenti példában a mozgásérzékelési e-mail riasztási ütemezést reggel 8:00 órától este 
7:00 óráig állították be. Az ezen időszakon kívül eső mozgásérzékelési riasztások 
nem kerülnek elküldésre e-mail -ben.

· Ne felejsten el a 
“Save” (mentésre) kattintani.

· Használja a “Copy” (másolás) 
funkciót az összes beállítás többi 
kamerára való átvitelére.

· Kattintson a 
“Default” (alapértelmezett) gombra 
a visszaállításhoz.
· Kattintson a “Close” (bezárás) 
gombra a Főmenübe való kilépéshez.
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Hálózat: DDNS

Látogasson el a www.swanndvr.com oldalra, és kattintson a 
“Registration” (regisztráció) gombra. Kövesse az utasításokat fiókja létrehozásához.

DDNS: Kattintson a legördülő menüre az engedélyezéshez.

Server (szerver): A SWANNDVR automatikusan kiválasztásra kerül.

Domain (kiszolgáló): Írja be a fiókja által használt kiszolgáló nevét.  Például (username.swanndvr.net).

User (felhasználó): Írja be a felhasználónevet (kiszolgáló név) a fiókja számára.

Password (jelszó): Írjon be egy jelszót a fiókjához.

Teszt DDNS: Kattintson erre a gombra, majd az “OK” -ra a fiókadatai 
jóváhagyásához. Egy kis idő múltán láthatja a “DDNS test is successful!” (DDNS 
teszt sikeres) üzenetet. Kattintson az “OK” -ra a bezáráshoz.

· Ne felejsten el a 
“Save” (mentésre) kattintani.

· Kattintson a 
“Default” (alapértelmezett) gombra 
a visszaállításhoz.
· Kattintson a “Close” (bezárás) 
gombra a Főmenübe való kilépéshez.

A SwannLink Peer-to-Peer 
technológiánk megalkotása 
előtt a  SwannDNS 
szolgáltatásunkat használtuk a 
DVR távoli csatlakoztatására. 
Ez a szolgáltatás továbbra is 
aktív és  javasoljuk egy fiók 
létrehozását biztonsági mentés 
céljából.

http://www.swanndvr.com
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Hálózat: RTSP

Az alábbi utasítások a VLC média lejátszó szoftverre vonatkoznak. Letöltheti 
ingyenesen a www.videolan.org oldalról. A letöltés után kattintson duplán a fájlra, 
majd kövesse a képernyőn megjelenő utelepítési utasításokat.

RTSP Enable (engedélyezés): Kattintson a legördülő menüre az engedélyezéshez.

Verify (jóváhagyás): Hagyja meg az alapértelmezett választást, ha azt szeretné, 
hogy a VLC lejátszó hagyja jóvá felhasználónevét és jelszavát a belépéshez., 
máskülönben kattintson a legördülő menüre a letiltáshoz.

RTSP Port: Az alapértelmezett port szám a legtöbb esetben megfelelő lesz.

RTSP User Name (felhasználónév): Ez a felhasználónév, melyet be kell írnia, ha a 
jóváhagyást engedélyezte. Hagyhatja az alapértelmezett nevet, vagy beírhat új nevet.

RTSP Password (jelszó): Írjon be egy új jelszót, ha a jóváhagyást engedélyezte.

1. A számítógépén töltse be a VLC médialejátszó szoftvert. Kattintson a “Media”,
majd az “Open Network Stream” (hálózati adatfolyam megnyitására).

2. Írjon be egy DVR -je IP címét (a DVR -jén kattintson a “Network”(hálózatra)
a Főmenüben az IP cím megjelenítéséhez) a VLC -be. A beírt adatra példa: 
(rtsp://192.168.99.160:554/ch01/0).
rtsp://192.168.99.160: Ez a DVR -je IP címe.

554: Ez a DVR -je RTSP portja.
ch01: Ez jelzi az egyes csatornát. A kettes csatorna megjelenítéséhez írja be: ch02, stb.
0: Ez jelöli a Mainstream -et. A Substream ehelyett írjon be 1 -et.

3. Kattintson a “Play” (lejátszásra) írja be a felhasználónevet és jelszót (ha szükséges).
Most láthatja a kamera élő képét.

· Ne felejsten el a 
“Save” (mentésre) kattintani.

· Kattintson a 
“Default” (alapértelmezett) gombra 
a visszaállításhoz.
· Kattintson a “Close” (bezárás) 
gombra a Főmenübe való kilépéshez.

Az RTSP funkció a kamera 
élőképének számítógépre 
streameléséhez 
használható, olyan videó 
streamelő  szoftverrel, 
mint a VLC média lejátszó. 
Egyidejűleg több kamera is 
streamelhető.

http://www.videolan.org
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Rendszer: NTP

NTP: Alapértelmezés szerint engedélyezett.
Server Address (szerver cím): Az alapértelmezett időszerver a legtöbb esetben megfelelő. Ha 
valamilyne okból kifolyólag DVR -je nem szinkronizál, válasszon másik időszervert.

Update now (frissítés most): Ha valamilyen okból a dátum és idő helytelen, 
kattintson erre a gombra a frissítéshez, majd az “OK” -ra a folytatáshoz.

· Ne felejsten el a 
“Save” (mentésre) kattintani.

· Kattintson a 
“Default” (alapértelmezett) gombra 
a visszaállításhoz.
· Kattintson a “Close” (bezárás) 
gombra a Főmenübe való kilépéshez.

Az NTP (hálózati 
időprotokoll) funkció 
lehetővé teszi az óra 
automatikus 
szinkronizálását az 
időszerverrel. Így 
folyamatosan pontos 
időbeállítás érhető el 
(DVR -je automatikusan 
szinkronizál).
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Eszköz: HDD

Ez a funkció lehetővé teszi a DVR merevlemezének formázását, és itt listázzuk a 
kiválasztáshoz. 

Overwrite (fellírs): Ez arra tasítja DVR -jét, hogy felülírja a legrégebbi fájlokat, 
amennyiben betelik a merevlemez. Le is tilthatja ezt az opciót, vagy megadhatja 
fájlok megőrzésének idejét (napokban). Javasolt az alapértelmezett beállítás 
meghagyása, hogy DVR -je ne telhessen be. 

Format HDD (merevlemez formázása): Kattintson a jelölőnégyzetbe a 
merevlemez kiválasztásához, majd erre a gombra a formázáshoz. Egy üzenet jelenik, 
meg, miszerint minden adat törlődött. Kattintson az “OK” -ra a folytatáshoz.

Figyelem: Javasoljuk, hogy időnként formázza merevlemezét. Ez biztosítja a 
DVR rendszerműködésének fenntartását.

Csatlakoztasson egy USB pendrive -ot a mentendő események mentéséhez. Ne 
feleddje, hogy a merevlemez formázása minden felvételt véglegesen töröl. 

*Amennyiben új merevlemezt telepített DVR -jébe,  használat előtt formáznia kell azt.

· Ne felejsten el a 
“Save” (mentésre) kattintani.

· Kattintson a 
“Default” (alapértelmezett) gombra 
a visszaállításhoz.
· Kattintson a “Close” (bezárás)
gombra a Főmenübe való kilépéshez.



60Katt a tartalmakért

Eszköz: S.M.A.R.T.

Whole Evaluation not passed, continue to use the disk (teljes kiértékelés 
nem sikerült, folytassa a lemez használatávhoz): Ha valamiért a merevlemez hibát 
jelentett (pl. rossz szektorok), DVR -jét további mentésre utasíthatja.

Self-check Type (önellenőrzés típus): Három fajta érhető el.

Conveyance: Ez egy nagyon gyors teszt, ami igazolja, hogy a merevlemez 
mechanikus részei működnek. 

Short (rövid): Ez a teszt igazolja, hogy a merevlemez fő összetevői, úgy mint az író-
olvasó fejel, elektronika és belső memória működőképesek.

Long (hosszú): Ez egy hosszabb teszt, ami igazolja a fentieket, valamint végrehajt 
egy felszíni beolvasást a problémás területek feltérképezésére (ha van ilyen, 
valamint kényszeríti a rossz szektorok áthelyezését. 

A teszt elvégzésekor DVR -je továbbra is rendesen működik.

A legtöbb esetben nem lesz szükség az itteni információkra a DVR általános 
használatakor, habár Swann Segítség és Technikai támogatás csapatunk válaszol 
kérdéseire.

· Ne felejsten el a 
“Save” (mentésre) kattintani.

· Kattintson a “Close” (bezárás) 
gombra a Főmenübe való kilépéshez.

Ez a funkció a DVR 
-be telepített 
merevlemez technikai 
adatainak 
megjelenítésére szolgál. 
Tesztet is végrehajthat 
(három fajta érhető el) (t a 
potenciális meghajtó 
hibák felmérésére.
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Rendszer: általános

Date (dátum): Kattintson a naptár ikonra a dátum módosításához.

Time (idő): Kattintson a párbeszédablakba az idő módosításához. Kattintson a 
legördülő menüre a délelőtt/délután közötti váltáshoz.

Alapértelmezés szerint az NTP engedélyezett, a dátumnak és időnek mindig 
pontosnak kell maradnia.

Date (dátum) Format: Kattintson a legördülő menüre a kívánt dátum formátumért.
Time (idő) Format: Kattintson a legördülő menüre a kívánt idő formátumért.               
(A visszajátszási felület csak 24 órás formátumot használ.)

Time Zone (időzóna): Válassza ki a helyi időzónát.
Language (nyelv): Válassza ki a rendszermenü nyelvét. Több nyelv is elérhető.

Video Format (videó formátum): Válassza ki az országa szerinti helyes videó 
szabványt. EgyesültÁllamok és Kanada: NTSC. Európa, Ausztrália és Új-Zéland: PAL

Menu Timeouts (menü időtúllépés): Kattintson a legördülő menüre, hogy a DVR 
mennyi idő elteltével lépjen ki a Főmenübe (tétlenség esetén). Letilthajta az “OFF” 
választásával (a jelszavas védelem átmenetileg letiltásra kerül).

Show Wizard (varázsló): Kattintson a jelölőnégyzetbe, ha meg kívánja jeleníteni a 
Telepítő varázslót, minden alkalommal, amikor bekapcsolja vagy újraindítja DVR -
jét. 

· Ne felejsten el a 
“Save” (mentésre) kattintani.

· Kattintson a 
“Default” (alapértelmezett) gombra 
a visszaállításhoz.
· Kattintson a “Close” (bezárás) 
gombra a Főmenübe való kilépéshez.
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Rendszer: DST (nyári időszámítás)

DST (nyári időszámítás): Ha Önnél alkalmazandó a nyári időszámítás, kattintson a 
legördülő menüre az engedélyezéshez. 

Time Offset (időeltolódás): Válassza ki az nyári időszámítás által az adott időzónához 
adandó időt. Ez percekben értendő az UTC időzónához viszonyítva. 

Daylight Saving Time (nyári időszámítás): Megadhatja a nyári időszámítás kezdetét és végét.

Week (hét): Válassza ki a hónapot, egy adott napot vagy időpontot, amikor a nyári 
időszámítás elkezdődik vagy befejeződik. Pl. éjjel 2 óra egy adott hónap első vasárnapján.

Date (dátum): Válassza ki a kezdődátumot (katt a naptár ikonra), a végdátumot, amikor a 
nyári időszámítás kezdődik és végződik. 

· Ne felejsten el a 
“Save” (mentésre) kattintani.

· Kattintson a 
“Default” (alapértelmezett) gombra a 
visszaállításhoz.
· Kattintson a “Close” (bezárás) 
gombra a Főmenübe való kilépéshez.

A DST (nyári időszámítás) 
funkció lehetővé teszi egy 
adott időzónához 
hozzáadandó idő 
megadását. 
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Rendszer: felhasználók

A DVR jelszavának megváltoztatásához kattintson az “Edit” (szerkesztés) gombra. 
A jelszónak legalább hat karakterből kell állnia, és tartalmazhat betűket és számokat 
is. Írja be ismét jelszavát a megerősítéshez.

További felhasználói fiókokat is lehet engedélyezni.

1. Kattintson az “Edit” (szerkesztés) gombra.

2. Kattintson a legördülő menüre az engedélyezéshez.

3. Írjon be egy felhasználónevet és jelszót.

4. Kattintson a  “Save” (mentés) gombra, adja meg az 'admin' jelszót, majd katt az “OK” -ra
a jóváhagyáshoz..
Az engedélyek módosításához kattintson a “Permission” (engedély) gombra, hogy kiválassza az 
engedélyezni kívánt opciókat. Kattintson az “All” (összes) gombra az összes opcióért. Katt a "Save" 

(mentés) gombra, majd az “OK” -ra a bezáráshoz.

· Ne felejsten el a 
“Save” (mentésre) kattintani.

· Kattintson a 
“Default” (alapértelmezett) gombra a 
visszaállításhoz.
· Kattintson a “Close” (bezárás) 
gombra a Főmenübe való kilépéshez.
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Haladó: karbantartás

Default User (alapértelmezett felhasználó): Az alapértelmezett felhasználói fiók az 
'Admin'. Ha több felhasználót is létrehoztak, katt a legördülő menüre a letiltáshoz.

Auto Reboot (automatikus újraindítás): Javasolt bekapcsolva hagyni, mivel ez 
biztosítja a DVR -je működőképességének fenntartását.

Reboot (újraindítás): Válasszon egy megfelelő napot és időpontot a DVR újraindítására.

Update (frissítés): Kattintson erre a gombra a firmware frissítéséhez USB pendrive 
-ról. Válassza ki a firmware fájlt, majd hagyja jóvá az “OK” -val. A firmware frissítés 
végeztével DVR -je automatikusan újraindul.

Load Settings (beállítások betöltése): Kattintson ide a személyre szabott beállításokat 
tartalmazó konfigurációs fájl importálásához.

Load Default (alapértelmezett betöltése): Kattitnson ide a gyári alapértelmezések 
visszaállításához.

Save Settings (beállítások mentése): Kattintson ide a a személyre szabott 
beállításokat tartalmazó konfigurációs fájl exportálásához.

·  Ne felejsten el a 
“Save” (mentésre) kattintani.

· Kattintson a 
“Default” (alapértelmezett) gombra 
a visszaállításhoz.
· Kattintson a “Close” (bezárás) 
gombra a Főmenübe való kilépéshez.
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Haladó: események

Event Type (esemény típus): Válassza ki a módosítani kívánt esemény típust.

Enable (engedélyezés): Kattintson a jelölőnégyzetbe, ha le kívánja tiltani a 
riasztásokat a kijelölt eseményre. 

Show Message (üzenet mutatása): Kattintson a jelölőnégyzetbe, ha le kívánja tiltani 
a képernyőn felbukkanó üzeneteket a kijelölt eseményre. 

Send Email (e-mail küldése): Kattintson a jelölőnégyzetbe, ha le kívánja tiltani az e-
mail riasztásokat a kijelölt eseményre. 

Buzzer (berregő): Kattintson a legördülő menüre és válassza ki a belső berregő 
időszakát a kiválasztott eseményre.

· Ne felejsten el a 
“Save” (mentésre) kattintani.

· Kattintson a 
“Default” (alapértelmezett) gombra 
a visszaállításhoz.
· Kattintson a “Close” (bezárás) 
gombra a Főmenübe való kilépéshez.

Egy esemény 
bekövetkeztekor, vagy 
ha DVR -je rendellenes 
magatartást tanúsít, 
számos módon kaphat 
riasztást, pl. e-mail, 
képernyőn megjelenő 
üzenet vagy belső berregő 
formájában. Háromfajta 
eseménytípust ismer fel 
DVR -je kivételként.
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Haladó: Automatikus frissítés

Auto Upgrade (automatikus frissítés): Alapértelmezés szerint DVR -je 
automatikusan letölti és telepíti az elérhető új firmware -eket. Kattintson a legördülő 
menüre, ha le kívánja tiltani ezt a funkciót. 

Check for update from internet (frissítés keresése az interneten): Alapértelmezés 
szerint DVR -je automatikusan riasztja, ha új firmware érhető el. Kattintson a 
jelölőnégyzetbe, ha le kívánja tiltani ezt a funkciót. 

Check now (ellenőrzés most): Kattintson erre a gombra új elérhető firmware 
kereséséhez. Ha új firmware érhető el, kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat. 

· Ne felejsten el a 
“Save” (mentésre) kattintani.

· Kattintson a 
“Default” (alapértelmezett) gombra a 
visszaállításhoz.
· Kattintson a “Close” (bezárás) 
gombra a Főmenübe való kilépéshez.
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Rendszer állapot

A számos állapotfül áttekintést nyújt a DVR 

működéséhez kiválasztott számos beállításról és 

opcióról. Minden egyes, a DVR által végzett 

tevékenység és észlelt esemény naplózásra kerül, 

melyekre rákereshet és megtekintheti azokat. Ha  

ügyfélszolgálatunkhoz fordul segítségért, 

csapatunk hozzáférést kérhet ezen fülekhez, 

hogy segítsenek bármely technikai probléma 

megoldásában.
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Rendszer: Infó

Device Name (eszköz név): Kattintson a párbeszédablakba a DVR átnevezéséhez (ha szükséges).

MAC Address (MAC cím): Használhatja ezt a jelszó helyreállításához, amennyiben elfelejtette 
jelenlegi jelszavát. 

Ha  ügyfélszolgálatunkhoz fordul segítségért, csapatunk hozzáférést kérhet ehhez a fülhöz, hogy 
segítsenek bármely technikai probléma megoldásában.

Technikai információkat 
jelenít meg DVR -jéről és 
eszköze azonosítójáról vagy 
QR kódjáról. Ha  
ügyfélszolgálatunkhoz 
fordul segítségért, csapatunk 
hozzáférést kérhet ehhez a 
fülhöz, hogy segítsenek 
bármely technikai probléma 
megoldásában.

· Ne felejsten el a 
“Save” (mentésre) kattintani.

· Kattintson a “Close” (bezárás) 
gombra a Főmenübe való kilépéshez.



69Katt a tartalmakért

Rendszer: Csatorna infó

Megjeleníti az egyes csatlakoztatott kamerák által használt Mainstream és 
Substream beállításokat.

Ha  ügyfélszolgálatunkhoz fordul segítségért, csapatunk hozzáférést kérhet ehhez a 
fülhöz, hogy segítsenek bármely technikai probléma megoldásában.

· Kattintson a “Close” (bezárás) gombra a Főmenübe való kilépéshez.
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Rendszer: Felvétel infó

Megjeleníti az egyes csatlakoztatott kamerák által használt felvételi beállításokat.
Ha  ügyfélszolgálatunkhoz fordul segítségért, csapatunk hozzáférést kérhet ehhez a fülhöz, hogy 
segítsenek bármely technikai probléma megoldásában.

· Kattintson a “Close” (bezárás) gombra a Főmenübe való kilépéshez.
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Keresés: naplózás

Start/End date (kezdő/végdátum): Kattintson a naptár ikonra a keresendő hónap, év 
és nap kiválasztásához. 

Start/End Time (kezdő/végidő): Meghagyhatja az alapértelmezett választást, vagy 
kattinthat a párbeszédablakba egy adott kezdő- vagy végidőpont megadásához.

Log Type (naplótípus): Hagyja meg az alapértelmezett választást, vagy kattintson 
a legördülő menüre egy adott tevékenység kiválasztására, melyre rá kíván keresni.

Search (keresés): Kattintson ide a keresési feltételeknek megfelelő naplófájlok 
listázásához. Kattintson duplán a fájlra információk megjelenítéséhez.

Backup (bizt. mentés): Kattintson ide a keresési feltételeknek megfelelő naplófájlok 
másolásához. Helyezzen be egy USB pendrive -it a DVR -be, majd kattintson a 
“Save” (mentésre). Választhatja a pendrive formázását vagy új mappa létrehozását, ha 
szükséges. Kattintson az OK” -ra a mentéshez, majd a “Close” (bezárásra), ha végzett.

Minden egyes, a DVR 
által végzett tevékenység 
és észlelt esemény 
naplózásra kerül. Ezen 
naplófájlok kereshetők, 
megtekinthetők és USB 
pendrive -ra másolhatók 
a biztonság kedvéért.
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Fogalmak
3D-Noise Filter (3D zajszűrő): A digitális zajcsökkentés fejlett formája. A 
technológiai fejlődés lehetővé teszi a még hatékonyabb zajszűrést képből, még 
alacsony megvilágítási feltételek mellett is.  

50Hz: Az Egyesült Királyságban, Ausztráliában és a legtöbb európai országban 
használatos hálózati frekvencia.

60Hz: Az Egyesült Államokban, Kanadában és néhány Latin-amerikai
országban használatos hálózati frekvencia.

AGC (automatikus erősítésvezérlés): Rossz fényviszonyok mellett a kamera
automatikusan megemeli az erősítést, hogy az emberek és tárgyak tisztábban
látszódjanak. Ennek a technikának az az előnye, hogy kamerája sokkal
rosszabb fényviszonyok mellett is képes képeket készíteni. A hátulütője, hogy
az erősítés növeli a látható videózajt.

AHD: Egy analóg, nagyfelbontású belső televíziós megfigyelő szabvány, mely koax 
kábelt használt a biztonsági kameráktól kapott HD jel DVR -ekhez továbbítását. 
Az AHD támogatja a 720p és 1080p HD videófelbontásokat.

Anti-flicker: Mivel a fluoreszkáló fényforrás a hálózatival megegyező
frekvencián működik, ez villódzáshoz vezet a kamerában. Az anti-flicker
beállítással csökkentheti vagy eltüntetheti a látható villódzást.

Anti-smearing: A zavar hatás azt jelenti, hogy egy fényforrásból eredő,
fényes, függőleges vonal jelenik meg a képen. Ez jellemzően háttérvilágítás
esetén következik be. Ennek engedélyezésével az embereket és tárgyakat
helyesen láthatja egy nagyon fényes háttér ellenére is.

Auto DNS (kiszolgáló név rendszer): Egy, a domaineket tároló, és azokat
internet protokoll címekké fordító rendszer. Például a www.google.com egy
74.125.224.72. címnek megfelelő DNS szerver címmel fog rendelkezni.
Ehhez a beállításhoz az internetszolgáltató automatikusan biztosítja a DNS

szervert.

Auto-focus: Beállítja a kamera lencséjét, hogy az a megtekintett tárgyra
fókuszáljon.

Bandwidth (sávszélesség): A számítógépes hálózatok esetén a sávszélesség az 
adatátviteli arány megfelelője, vagyis egy adott időszak (általában egy másodperc) 
alatt az egyik pontból a másikba átvitt adatmennyiség. A hálózati sávszélességet 
rendszerint bit/másodpercben (bps) fejezik ki.

Bitrate (bitráta): A DVR vagy NVR által videó vagy adatfolyam rögzítésére használt
adatmennyiség. Minél magasabb a bitráta, annál több tárhelyet fog igénybe
venni. Ennek növelése több sávszélességet is foglal, az alkalmazások és
szoftverek felé való streameléskor. A mértékegység vagy Mbps vagy Kbps.

BLC (háttérvilágítás ellensúlyozás): Növeli a fényforrás előtt
elhelyezkedő tárgy expozícióját, a teljes kép különböző területekre való
bontásával, és különböző expozíciós szintek alkalmazásával.

Brightness (fényesség): Ez megváltoztatja a kép fényességét. Értéke eltérő sötétben 
és világosban. Például az autó fényszórójának fénye éjjel fényesebbnek tűnik.

CDS: Ez lehetővé teszi a kamera képének fényérzekelő általi beállítását. Egy
CDS érzékelő alapvetően ellenáll az ellenálli értékeknek (Ohm -ban kifejezve)
attól függően, hogy mennyi fény érkezik az érzékelőbe.

Compound Stream (összetett adatfolyam): Jelzi, hogy DVR -je vagy NVR -je 
egyszerre rögzít videót és hangot. 

Contrast (kontraszt): Növeli a legfeketébb fekete és a legfehérebb fehér
rész közötti különbséget a képen. Kontraszt nélkül nem is kapna képet, mert
nem lenne semmi különbség a sötét és a világos részek között.
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Fogalmak
Covert (elrejtés): A kamera mozgást észlel és aktiválja a DVR vagy NVR felvételét, 
de nem látja annak képét az Élő módban. 

DDNS (dinamikus DNS): Egy szolgáltatás, mely az IP címeket kiszolgáló nevekké 
alakítja (egy kiszolgálónevet sokkal könnyebb megjegyezni, mint egy IP címet). 
Támogatja a dinamikus IP címeket is, melyeket egy DHCP szerver rendel hozzá. 
Ez a DDNS -t alkalmassá teszi az otthoni hálózatokhoz, melyek rendes esetben IP 
címet kapnak az internet szolgáltatótól, mely alkalmanként megváltozhat. 

DHCP (dinamikus kiszolgáló konfigurációs protokoll): Egy megfelelő szervert 
vagy routert használ a hálózatba kötött eszköz IP cím dinamikus 
hozzárendeléséhez.  

Display Resolution (képernyő felbontás): A TV -je vagy VGA monitora által 
támogatott pixelszám, vagy a megtekintő eszköz (DVR vagy NVR) kimenő jele.

DNS Server: Egy szabványos technológia a weboldalak és más
internetdomainek nyilvános neveinek kezelésére. A DNS technológia lehetővé
teszi, hogy neveket írjon be az internetes böngészőjébe, amelyek címeit a
számítógép automatikusan megtalál az interneten.

DST (nyári időszámítás): Az év azon időszaka, amikor az órákat egy órával
előre állítjuk.

DualStream: Olyan eljárás, ahol a DVR vagy NVR egyidejűleg mind 
Mainstream, mind pedig Substream videót streamel. 

Format: Egy parancs, ami előkészíti a tárolóeszközt (mint például az USB
pendrive -ot vagy merevlemezt) az adatok tárolására.

Firmware: Egy szoftver, mely diszkrét szolgáltatást működtet (pl. okostelefonját). 
Inkább ekként hivatkoznak rá, mint szoftverre, mivel az az eszköz működésének  
elválaszthatatlan  részét képezi.

Frame Rate (képfrissítési frekvencia): A videójel létrehozásához használt

Gateway: Egy router, amely útba igazítja a hálózati forgalmat egy eszköztől a
külső hálózat felé, lehetővé téve az internethez való hozzáférést.

H.264+: A tömeges videóadat megnövelt tárolási kapacitást igényel. Ennek 
megoldásához, a videó tömörítési eljárásokat az adatok csökkentésére használják a 
képminőség fenntartása mellett. A H.264+ egy a megfigyelő videókra kifejlesztett 
innovatív kódolási technológia-

Hardware: Egy fizikai eszköz, mint pl. a DVR vagy NVR.

HDD (merevlemez): Egy a DVR belsejében található tárolóeszköz. Itt tárolják az 
adatokat.

HTTP Port (hiperszöveg átviteli protokoll): Ez a port a DVR vagy NVR web 
böngésző felületére való belépéshez használatos web kliens  segítségével (pl. Internet 
Explorer).

Hue: A színösszeállítás szinonimája. Ennek állításával megváltoztathatja a kép 
színösszeállítását.

IP Address (IP cím): Az a cím, amellyel egy eszköz a hálózathoz kapcsolódik. 
Minden, a hálózatban használt eszköznek egyedi IP címmel kell rendelkeznie. Az IP 
címek a 0.0.0.0 -tól egészen a 255.255.255.255 -ig terjednek.

Live View (élő nézet): A DVR alapértelmezett megjelenítési módja. Az összes 
csatlakoztatott kamera megjelenik a képernyőn.

MAC Address (MAC cím): Egy egyedi azonosító a hálózati eszközök számára. 
Felettes jelszóként is használható, amennyiben elfelejtené jelenlegi jelszavát.

Mainstream: A DVR  vagy NVR által megjelenített és rögzített videójel.

képek ismétlésének sűrűsége.
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Fogalmak
Mask: A kép egy részének kitakarása, a téves riasztások elekrülésére, amikor a DVR
mozgást észlel. A kitakart területek nem jelennek meg az élőképen és
nem kerülnek rögzítésre.

Menu (menü): Itt vezérelheti a DVR -en és NVR -en elérhető különböző 
tevékenységeket és beállításokat.

Motion Detection (mozgásérzékelés): A DVR vagy NVR által használt fő módszer 
a mozgás érzékelésére, ami a biztonsági rendszer egyik alapvető eleme. A videójel
soron következő képkockáinak összehasonlításán alapul. Egy bizonyos
mennyiségű eltérést mozgásként értelmez.
NAS (hálózati hozzáadott tároló): Egy hálózati eszköz egy vagy több 
merevlemezzel, melyeket más hálózati eszközök használhatnak, mintha azok 
közvetlenül be lennének kötve.
NIC (hálózati felületvezérlő) A hardver összetevő, mely lehetővé teszi az eszköz 
hálózatba kötését. Vezetékes és vezetéknélküli változatok is léteznek.

NTP (hálózati időprotokoll): a DVR vagy NVR órájának szerverrel történő
összehangolásáért felelős. A legtöbb időszerver az interneten található.

NTSC: Az Észak-Amerikában, Kanadában és egyes Latin-amerikai országokban 
használt videórendszer. Az NTSC esetén másodpercenként 30 képkocka kerül 
továbbításra.
Optical Zoom (optikai nagyítás): ez a valódi nagyítás funkció. Ezáltal ránagyíthat 
(vagy kicsinyíthet) egy tárgyra, hogy közelebbi képet kapjon róla a kamera lencséjének 
segítségével.
OSD (képernyőmenü): Olyan, a kamerából érkező információkat jelenít meg a 
képernyőn, mint az idő, dátum vagy a kameranév.
Overscan (túlnagyítás): Főként régebbi TV -ken használatos a teljes látható terület 
megfelelő megjelenítésére. Ez a kép széleinek levágásával valósul meg. Erre nincs 
szükség modern plazma vagy LCD TV -k esetében, mivel a kép digitálisan kerül 

feldolgozásra a megfelelő képerány megjelenítéséhez. 
Pack Duration: Arra utasítja a DVR/NVR -t, hogy a felvételeket külön egységekre 
ossza fel. Minden egység legfeljebb 60 perces lehet. A DVR ezeket egybefüggő 
videóként fogja lejátszani.

PAL: Az Egyesült Királyságban, Ausztráliában és a legtöbb európai országban használatos 
videórendszer. A PAL esetében másodpercenként 25 képkocka kerül továbbításra.

Post-record (utófelvétel): Arra utasítja DVR -jét, hogy folytassa a felvételt egy 
adott esemény bekövetkeztét követően valamennyi ideig.

PPPoE: A legelterjedtebb módszer, melyet routere az internetszolgáltatóhoz való 
belépéshez használ internetkapcsolat létesítéséhez. Ez a beállítást DVR -en és 
NVR -en is létezik, de csak haladó felhasználók számára, mivel a konfigurációt 
nehéz véghezvinni, és tisztán modemes eszközt igényel  (vagy a modem/router 
tisztán modemre állítását).

Pre-record: Lehetővé teszi, hogy DVR -je rögzítse az adott eseményt megelőző 
pár másodpercet is.

Privacy Zone: Lásd a Mask -ot.

Resolution (felbontás): A képernyőn látható részletesség mérőszáma. Minél
magasabb a szám, annál nagyobb részletesség érhető el.

RTSP (valós  idejű streamelés protokoll): Egy hálózati protokoll a videó és 
hanganyagok hálózatokon és interneten keresztüli valós idejű átvitelére.

Saturation (telítettség): Ez befolyásolja, hogy mennyi szín jelenjen meg a képen. 
Minél magasabb a telítettség, annál fényesebb és élénkebb színek jelennek meg.

Server Port: Logikai kapcsolat, a TCP/IP internet protokoll használatával,
ami által a kliens program meghatározza az egyes szerver programokat a
számítógépes hálózaton. DVR -je ezt a portot fogja használni információ
küldésére.
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SEQ: Szekvenciális módba teszi DVR -jét vagy NVR -jét. Ismételten körbefuttatja a 
csatornát egy előre meghatározott ideig az Élő nézet módban. 

S.M.A.R.T. (önellenőrző, elemző és jelentő technológia): Egy automatikus 
rendszer a modern merevlemezeken és SSD -ken a potenciális meghajtóhibák 
felismerésére, mielőtt még azok bekövetkeznének.

SMTP (egyszerű levélátviteli protokoll): Használható kimenő e-mail -ek 
küldéséhez (pl. DVR vagy NVR -jéről egy e-mail címre).

SMTP Port: Az SMTP szerver által használt szerverport. Ezt az internetszolgáltató 
vagy az e-mail szolgáltató határozza meg.

SMTP Server: Az SMTP -hez használt szerver címe . Általában egy webcím 
formájában (pl. smtp.gmail.com).

Software (szoftver): A számítóeszközön futó utasításkészlet.

SSID: Egy technikai fogalom a vezetéknélküli hálózat nevéhez. Amikor beállít egy 
vezetéknélküli hálózatot, nevet ad a környezetében található hálózatoktól való 
megkülönböztetésre.

SSL (biztonságos csatolófelület): A szerverekre csatlakozás biztonságos módja. A 
DVR/NVR összefüggésében elsődlegesen az e-mail szerver csatlakozásokra értendő. 

Static (statikus): Ehhez az szükséges, hogy a hálózatba kötött összes eszköz
kézileg beállított IP címmel rendelkezzen, így egyik eszköz sincs automatikus
IP cím hozzárendelésre állítva.

Static (statikus) DNS: Néhány körülmény esetén, internetszolgáltatója statikus 
DNS -t igényelhet az auto-DNS helyett.

Substream: A DVR/NVR által a hálózaton vagy interneten keresztül távoli
eszközökre küldött videóadatfolyam. A videóminőség csökkentésre kerül a
könnyebb küldhetőség érdekében.

Subnet Mask (alnet maszk): Egy módszer, ami lehetővé teszi egy nagy hálózat 
több kisebbre bontását.

Time Server (időszerver): Egy számítógépes szerver, ami leolvassa az aktuális időt 
a referenciaóráról, és megosztja az információt a hálózaton szereplő kliensekkel.

Time Zone (időzóna): Egy terület, ami az egységes szabványidőt figyeli jogi,
kereskedelmi és társadalmi célokból.

Timestamp (időbélyegző): karakterek vagy kódolt információk sorozata annak 
meghatározására, hogy egy adott esemény mikor következett be, sokszor 
törtmásodperc részletességig.

TVI: Egy digitális jelfeldolgozó és közvetítő technológia HD biztonsági kamerák 
videói esetében. A TVI kamerák jelenleg a 1080p videófelbontás támogatják 
ugyanazon koax kábel technikákkal, mint az analóg CCTV kamerák.

UID (egyedi azonosító): Az Egyedi Azonosító rövidítése, ami egy számokból és 
betűkből álló sor, ami az adott rendszer egyes elemeivel áll összefüggésben. A DVR 
UID - jének a SwannView Link alkalmazásba vagy szoftverbe írásával
kommunikálhat a DVR -rel anélkül, hogy emlékezne az IP címekre vagy port
számokra.

UPnP (univerzális Plug & Play): Hálózatba kötött eszközöknek a router 
automatikus konfigurálására tervezett hálózati protokoll távoli hozzáférés céljából. 
Nem szükséges UID használata esetén.

VCA (videó tartalom elemzés): A felvételek és események rögzítésének új módja.. 
A DVR/NVR képfeldolgozó rendszerét használja, bizonyos felvétel indítók (pl. vonal 
átlépés vagy betörés) beállítására. A rendszer több erőforrást igényel, így nem 
használható minden eszközön.
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Video Loss (videójel vesztés): Egy lehetséges riasztási eseményhez kötődik,
amennyiben a DVR/NVR nem kap aktív videójelet valamelyik videóbemenetéből.

Videóminőség diagnosztika: Engedélyezi DVR/NVR –je számára a riasztást, ha a 
kamera elmosódott képet, rendellenes fényességet, vagy nem kívánt színt ad a képen 
a kamera megvilágítása vagy fehéregyensúlya miatt. 

Video Stream: Jelzi, hogy DVR/NVR –je csak videó streamet rögzít.

WDR (széles dinamikatartomány): Egy a széles dinamikatartományú
képek kiegyensúlyozására irányuló technológia. Erre a helyzetre példa, ha egy
beltéri kamera egy ablak vagy bejárat felé néz. A nappal készített felvétel
extrém módon elmosódottá válhat a bejövő fény nagy fényessége miatt.
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Gyakran Ismételt Kérdések
Lejátszhatok videó(ka)t a DVR –en, ami(ke)t USB pendrive –ra mentettem?    
Nem, DVR –je nem tud USB pendrive –ról videót lejátszani. Azokat a számítógépén 
vagy mobil eszközén kell lejátszania. 

Mekkora a DVR –be telepíthető legnagyobb merevlemez?

A legnagyobb beépíthető merevlemez 6TB. Javasoljuk olyan meghajtó vásárlását, 
mely megfelelő besorolású, mint pl. a Western Digital Purple™ és a Seagate 
Skyhawk™ termékei.

Felvehetek hordozható USB merevlemezre?

Nem, DVR –je csak a belső merevlemezre rögzít.

Másolhatok videókat hordozható USB pendrive –ra?

Az USB pendrive működésének természetéből kifolyólag nincs garancia arra, hogy 
meghajtója, a DVR USB portjába való bekötés esetén működni fog. Meg kell 
próbálnia. Biztonsági mentési célból USB pendrive használatát javasoljuk. 

Hogyan menthetek a DVR –emen szereplő videófelvételeket?
Videófelvételek USB pendrive –ra másolásához használja a Keresés: események 
funkciók (lásd a 44. oldalt).

Használhatom saját e-mail címemet és szerveremet új létrehozása helyett?  

Megadhatja az SMTP porthoz és a szerverhez szükséges beállításait. Ha nem 
rendelkezik ilyennel, keresse fel internetes szolgáltatóját ehhez az információhoz.

Engedélyeztem a Push opciót a DVR –en és a HomeSafe View alkalmazásban, de 
nem kapok értesítéseket mobil eszközömre.
A Push funkció csak hőérzékelős kamerák esetén elérhető. 
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Garancia információk
USA

Swann Communications USA Inc. 
12636 Clark Street 

Santa Fe Springs CA 90670 
USA

Ausztrália

Swann Communications 
Unit 13, 331 Ingles Street 
Port Melbourne Vic 3207 

Australia

Egyesült Királyság

Swann Communications LTD.  
Stag Gates House 63/64 The Avenue

SO171XS 
United Kingdom

Garanciális Feltételek

A Swann Communications garanciát nyújt ezen termék kivitelezés és anyag meghibásodása ellen az eredeti vásárlástól számított egy éven belül (1). Be kell
mutatnia a számlát a vásárlás napjának bizonyítása érdekében, hogy érvényesíthesse garanciaigényét. Minden, a meghatározott időszakon belül hibásnak
bizonyuló egységet bármiféle anyagköltség vagy munkadíj felszámolása nélkül megjavítunk, vagy kicserélünk a saját hatáskörünkben. A végfelhasználó viseli az
összes, a termék Swann javítóközpontjaiba történő szállítása kapcsán felmerülő díjért. A végfelhasználó viseli az összes szállítási költséget, ami a származási
országtól eltérő országból vagy országba történő szállításból ered. A garancia nem fedezi a termék használatából, vagy a működésképtelenségből eredő közvetett
károkat. Minden, a termék kereskedő vagy más általi elhelyezéséből vagy eltávolításából, illetve a használatból eredő költségeket a felhasználó viseli. Ez a
garancia a termék eredeti vásárlójára alkalmazható, és nem ruházható át harmadik személyre. Engedély nélküli végfelhasználó vagy harmadik személy általi,
bármely alkatrész megváltoztatása, vagy a helytelen, illetve visszaélés-szerű használat garanciavesztéssel jár. Néhány ország törvényei nem engedik a garancia
egyes elemeinek korlátozását. Ahol ez alkalmazandó, a helyi törvények vagy rendeletek elsőbbséget élveznek.

Ausztrália: Termékeink olyan garanciával érkeznek, ami nem korlátozható az Ausztrál Fogyasztói Törvény értelmében. Önnek jogában áll kicserélést vagy
pénzvisszatérítést kérni nagyobb hiba esetén, valamint kompenzációt az észszerűen előrelátható veszteségekért vagy károkért. Ön jogosult az áruk
megjavíttatására vagy kicseréltetésére, amennyiben azok nem megfelelő minőségűek, és a hiba nem számít nagyobb hibának.



Segítség és technikai támogatás
tech@coditech.hu 

support.swann.com

Technikai támogatás e-mail

Technikai támogatás honlap 

Telefonos segítség 

(Magyarország)
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Mondja el véleményét!
Folyamatosan dolgozunk a dokumentáció 
minőségének fejlesztésén, és megköszönjük 
visszajelzését. Kattintson ide egy gyors kérdőív 
kitöltéséhez!

+36 1 605 3354

http://support.swann.com
https://www.surveymonkey.com/r/swannmanualfeedback
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