
Kiemelkedő digitális felügyeleti jellemzőivel a termék kifejezetten 

biztonsági  és  felügyeleti  célokra  lett  kifejlesztve.  Beágyazott  LINUX 

operációs  rendszert  tartalmaz,  amely  stabilabb  működést  biztosít.  A 

standard  H.264  videótömörítési  formátumot  és  a  G.711A 

audiótömörítési formátumot alkalmazza, mely magas képminőséget és 

alacsony  hibakódarányt  biztosít.  A hatékony  hálózati  szolgáltatások 

jelentősen  fokozzák  a  hálózati  adatátviteli,  illetve  távvezérlési 

jellemzőket.

Első rész: Alapműveletek

1 Alapszintű telepítés

1.1 Merevlemez telepítése

Amikor  először  használja  a  készüléket,  csatlakoztatnia  kell  a 

merevlemezt. 

A DVR Full Function sorozat 2 db, míg a Simple Function sorozat 

1 db Sata merevlemezt támogat.

Megjegyzés:  A  DVR  merevlemez  nélkül  is  működik,  illetve 

támogatja a megfigyelést, azonban felvenni és visszajátszani nem lehet 

vele.

1.2 Egér csatlakoztatása

A DVR Full Function sorozatnál 1 USB aljzat található a hátlapon 

és 1 az előlapon. Mindkét USB aljzatra egyaránt csatlakoztatható egér, 



pendrive,  3G  /  WIFI  modul,  hordozható  merevlemez-,  illetve  USB 

DVD-RW meghajtó.

A Simple Function sorozatnál két USB aljzat található a hátlapon 

egér és pendrive számára.

2 Bekapcsolás

Csatlakoztassa  a  tápellátást  a  készülékre,  majd  kapcsolja  fel  a 

tápellátás  gombját.  A  tápellátást  jelző  fény  kigyullad,  amely  a 

videófelvevő bekapcsolását jelzi. A beindítás után hangjelzés hallható. A 

videó kimenet alapértelmezett beállítása több ablakos kimeneti mód.

Megjegyzés:  Ha  rendellenes  kikapcsolás  után  indítja  újra  a 

DVR-t, az automatikusan visszaállítja a kikapcsolás előtti állapotot.

3 Kikapcsolás

A  DVR  kétféleképpen  kapcsolható  ki:  hardveresen  és 

szoftveresen. A Főmenüben [Main menu] a rendszer kikapcsolása [turn 

off the system] részben található Kijelentkezés [Logout] opciót nevezik 

szoftveres  kikapcsolásnak.  Ha a  tápellátás  gombját  nyomja  meg,  ezt 

nevezik hardveres kikapcsolásnak.

Megjegyzés:  A telep cseréje  előtt  el  kell  menteni  a  beállítási 

adatokat, különben azok elvesznek.

4 Bejelentkezés

Miután a DVR betölt, a felhasználónak be kell jelentkeznie, és a 



rendszer a felhasználó jogainak megfelelő funkciókat teszi elérhetővé. 

Kétféle  felhasználói  beállítás  érhető  el:  az  admin,  valamint  a  guest, 

melyhez  nem  tartozik  jelszó.  Az  "Admin"  szuperfelhasználói 

jogosítvány, míg a "Guest" általános felhasználói jogokat tartalmaz. 

Jelszóvédelem:  Ha  jelszót  tévesen  adják  meg  egymás  után 

háromszor, beindul a riasztás. Ha jelszót tévesen adják meg egymás 

után ötször, a rendszer zárolja az adott fiókot.  (Újraindítás után, 

illetve fél óra elteltével a fiók automatikusan újra elérhetővé válik.)

1. ábra: Bejelentkezés 

A rendszer biztonsága érdekében módosítsa a jelszavát az első 

bejelentkezés után. 

5 Előnézet

Jelentkezzen  be  a  szokásos  módon,  majd  válassza  a  többmenüs 

előnézet állapotot.

Ekkor  a  rendszerdátum  és  -időpont,  valamint  a  csatorna  neve 



jelenik meg az egyes ablakokban. Az ablakok megjelenítik a felügyelt 

videóképet és a riasztási állapotot is.
1 Felvételi státusz 3 Videójelvesztés

2 Mozgásérzékelés 4 Kamerazárolás

1. táblázat: Előnézet ikon

6 Felvétel beállítása

Állítsa  be  a  felvételi  paramétereket  a  felügyeleti  csatornához. 

Ehhez lépjen a [Main Menu]> [Record]> [Record Config]  menübe. 

Alapértelmezés szerint a rendszer 24 órás folyamatos felvételre van 

beállítva.

Megjegyzés:  Normál  DVR  felvétel  esetén  legalább  egy 

olvasható és írható merevlemez van jelen.

2. ábra: Felvétel beállítása



【 Channel 】 A megfelelő  csatornaszám  megadásával  válassza  ki  a 

csatornát. Az "all" opcióval jelölje ki az összes csatornát.  

【Redundancy】Válassza ki a felvételhez és a biztonsági másolathoz 

tartozó fájlokat két merevlemezen. Az egyik olvasható és írható, 

míg a másik egy redundáns merevlemez. 

【Length】Adja meg a videófájlok hosszát időben. Az alapértelmezés 

szerinti hossz 60 perc.

【Prerecord】Rögzítsen 1-30 mp-et az akció előtt. (A fájlhossz a stream 

kódolásának függvénye.)

【Record Mode】Állítsa be a videófelvétel állapotát: konfiguráció szerint, 

manuális, leállítás.

Ütemezett：rögzítés az adott videótípusnak (rendszeres, érzékelő 

és riasztás) és időbeállításnak megfelelően. 

Manuális ： kattintson  az  "összes"  gombra,  majd  állítsa  a 

megfelelő csatornát az állapotától független rögzítésre.

Stop ： kattintson az "stop"  gombra, majd állítsa le  a  megfelelő 

csatornán a rögzítést, független annak állapotától.

【Időintervallum】állítsa be a normál felvétel időszakát. Ekkor csak az 

adott időintervallumban kezdődhet el rögzítés.

【Rögzítés típusa】adja meg a rögzítés típusát: rendszeres, érzékelő vagy 

riasztás esetén.



rendszeres ： hajtson  végre  rendszeres  rögzítést  a  beállított 

időintervallumban. Ekkor a videofájl típusa "R". 

érzékelő ： "mozgásérzékelés",  "kamera  takarása"   vagy 

videójelvesztés" jelek indítják el. Ha a fenti riasztások indítják 

el  a  rögzítést,  az  "érzékelő  felvétel"  bekapcsolt  állapotban 

van. Ekkor a videofájl típusa "M". 

riasztás ： külső  riasztási  jelek  indítják  el  a  beállított 

időintervallumban. Ha a fenti riasztások indítják el a rögzítést, 

az  "érzékelő  felvétel"  bekapcsolt  állapotban  van.  Ekkor  a 

videofájl típusa "A". 

7 Pillanatfelvétel tárolása (részleges elérésű eszközök támogatása)

Pillanatfelvétel  paramétereinek  beállítása  a  különböző 

csatornákon. Első indításkor 24 órás, folyamatos pillanatfelvétel van 

beállítva.  A megfelelő  beállítások  megadásához  lépjen  a  következő 

menübe: Main Menu->Record->Snapshot Storage.

Megjegyzés:  normál  pillanatfelvétel-tárolás  esetén a MainMenu-

>Advanced->HDD  Manage->Snapshot  részben  adja  meg  a 

beállításokat. 



3. ábra: Pillanatfelvétel tárolása              

8 Videólejátszás 

A merevlemezen tárolt videófájlok kétféleképpen játszhatók le.

1. Az asztalon található gyorsindító menüvel

2. A Main Menu>Record>Playback paranccsal

Megjegyzés:  A  videófájlokat  tároló  merevlemezre 

olvasható/írható vagy csak olvasható állapotot kell megadni. 



4. ábra: Videólejátszás

1. Lejátszásvezérlők  2. Műveleti tippek  3. Felvétel típusa

4. Folyamatjelző sáv beállításai  5. Be-/kikapcsolás vagy fájlmód 

6.  Fájlkeresés  7.  Csatorna  beállításai  8.  Dátum  beállítása  9. 

Tárolóeszköz beállítása 10. Fájl adatai  11. Fájl beállításai 12. Idő 



【File information】Kezdési idő, befejezési idő és méret.

【File option】Válassza ki a lejátszani/menteni kívánt fájlt. 

【playback control】További tájékoztatásért lásd a következő lapot.

2. táblázat   Lejátszásvezérlő gombok

Megjegyzés: A képkockánként történő lejátszás csak akkor érhető 

el, ha a lejátszás állapota "szünet"

Speciális funkciók:

 



Rész kinagyítása: egyes képek teljes képernyős lejátszása. A baloldali 

egérgombbal  előhívható  ablakban  válassza  ki  a  képernyőn  a  kívánt, 

tetszőleges  nagyságú  területet.  Kattintson  a  baloldali  egérgombbal  a 

képernyőrész  kinagyításához,  majd  kattintson  duplán  a  baloldali 

egérgombbal, ha ki szeretne lépni a rész kinagyításából.

Megjegyzés: ha az egyik csatorna felbontása meghaladja a maximumot, 

piros "X" jelenik meg a helyén visszajátszáskor.

9 Hálózati beállítások

5. ábra: Hálózati beállítások

A  hálózatot  a  Main  Menu>System>Network  menüponton 

keresztül lehet beállítani

【 IP  address 】 IP-cím  megadása.  Alapértelmezett  érték: 



192.168.1.10.

【Subnet Mask】Alhálózati maszk beállítása.     

 Alapértelmezett érték: 255.255.255.0.

【 Gateway 】 Alapértelmezett  átjáró  beállítása.  Alapértelmezett 

érték: 192.168.1.1.

A készülék IP-címét és a routert állítsa ugyanarra a hálózati szegmensre. 

Például a router IP-címe legyen 192.168.1.1, az alhálózati maszk pedig 

255.255.255.0. Alapállapotban az alapértelmezett átjáró a router IP-

címének felel meg, ezért adja meg a 192.168.1.10 IP-címet az IE 

böngészőben, ha LAN berendezések – például üzem közben készült 

képeket felügyelő rendszer – elérését szeretné megvalósítani a nyilvános 

hálózaton távoli hozzáférésű felügyeleti berendezésekkel. A részletes 

beállításokat a "Hálózati beállítások útmutatója" tartalmazza.



10. Riasztás beállítása

 

6. ábra: mozgásérzékelés

A  mozgásérzékelés  beállítása.  Állítsa  be  a  DVR-t  úgy,  hogy 

riasztást  adjon  le,  rögzítse  az  összekapcsolást,  illetve  a  PTZ  előre 

beállított pozícióba álljon, ha a rendszer mozgó tárgyat észlel hétfő és 

péntek között a kijelölt területeken.

1. lépés: Válassza a  【Main Menu】>【Alarm】 >【Motion 

Detect 】menüelemet, majd lépjen a beállítási felületre,

2. lépés: Válasszon ki egy csatornát, állítsa be az érzékenységét, 

majd adja meg a riasztással összekötött  megfigyelés időintervallumát. 

Állítsa be a megfigyelt területet (kattintson a "set" gombra, válassza ki a 

kívánt területeket – illetve alapértelmezés szerint az összes területet –, 



majd a jobb egérgombra  kattintva  válassza az "egy ablakkal  feljebb" 

opciót.

3. lépés: Riasztási állapotban a DVR összkapcsolási műveleteket 

tud  végrehajtani.  Ezek  közé  tartozik  a  riasztási  jelzés,  a  rögzítés,  a 

bejárás,  a  PTZ  aktiválása,  a  pillanatfelvétel  készítése,  az  üzenet 

megjelenítése, az e-mail küldése és a hangjelzés.

 4. lépés: Állítsa be a többi csatorna riasztási paramétereit a 2. és 3. 

lépések szerint.

Megjegyzés: a videójel blokkolása,  a videójelvesztés és a riasztási 

bemenet hasonlóan állítható be, mint a mozgásérzékelés.

10 PTZ vezérlés

A  következő  lépésekkel  egyszerűen  lehet  PTZ  műveleteket 

végrehajtani.

1.  lépés:  Adja  meg  az  alapvető  paramétereket  –  pl.  csatorna, 

protokoll. 【Main Menu】>【System】>【PTZ Config】 

2. lépés: A helyi menüben válassza a PTZ művelet menüelemet.

3.  lépés:  Jobb  egérgombra  kattintás  után  válassza  a  "PTZ 

vezérlés" parancsot, majd végezze el a kívánt általános PTZ műveletet, 

vagy válassza a "Nagy sebességű PTZ" elemet. A baloldali egérgomb 

mozgatásával  közvetlenül  is  vezérelheti  a  PTZ  irányát.  Az  egér 

görgőjével kicsinyíteni/nagyítani tudja a vezérelt kamera képét.



Második rész: Távvezérlés

1 Hálózati kapcsolat

A web alapú működtetéshez először Internetre kell csatlakoztatni a 

készüléket.

1. lépés: Csatlakoztassa megfelelően a készüléket az Internetre.

2. lépés: Adja meg a LAN beállításokat az útmutató első részében 

található Hálózati beállítások fejezet kilencedik pontja szerint.

3. lépés: A LAN-ra történő csatlakoztatás után nyilvános hálózati 

eléréshez kell beállítani a portok leképezését.

4.  lépés:  DDNS alkalmazás.  DDNS-címet  a 

http://www.3322.org/  vagy ahttp://www.oray.com/ oldalról igényelhet.

5.  lépése:  DDNS beállítása.  Gondoskodjon  róla,  hogy  helyesek 

legyenek  az  adatok  a  Main Menu->System->NetService->DDNS 

részben!

Megjegyzés:  a  készüléket  a  számítógéppel  azonos  hálózatba 

kell bekötni. Ha sikertelen a csatlakozás, ellenőrizze a készülék IP-

címét.

2. Távoli megfigyelés

A hálózatra  történő  csatlakozás  után  kétféle  módszerrel  oldható 

meg a távoli megfigyelés: kliens szoftverrel és egyszerű böngészővel. A 

http://www.oray.com/


kliens szoftver (CMS) professzionális, valamint biztonságos, kényelmes 

és  megbízható  megoldást  kínál,  amelyet  több  készülékes  felügyelet 

esetén  szoktak  alkalmazni.  Ennek  használatát  javasoljuk  az 

ügyfeleinknek is. Böngészőként használható a rendszerben elérhető IE 

szoftver.

2.1 Kliens szoftver

A CMS szoftvert számítógépen lehet futtatni. Egyidejűleg tud több 

DVR-t kezelni.

1. lépés: Vegye elő a CD-t a tartozékok közül, majd telepítse az 

azon található CMS-t.

2.  lépés:  A szoftver  helyi  számítógépre  történő  telepítése  után 

nyissa  meg  a  programot  (6.  ábra).  Lépjen  az  "Eszköz  hozzáadása" 

felületre a 【System】>【Device Manager】>【Add area/device】 

menüpont segítségéve, majd az utasításokat követve adja meg a DVR 

kezeléséhez szükséges adatokat. Ezután a program biztosítja a megadott 

eszköz kezelését.  Web alapú kezelés esetén a módszer megegyezik a 

fentivel. 

3. lépés: A fenti művelet megismétlésével akár több új DVR-t is 

bevonhat a megfigyelési műveletbe.



7. ábra: A CMS felület

2.2 WEB

A hálózati csatlakozás után a számítógépén található böngészővel 

jelentkezzen be a DVR-be távoli megfigyelés céljából. 

1.  lépés:  Telepítse  a  plug-int.  Tallózzon  a  lemezen  a 

General_IE_V2.0.0.35_20111222.exe fájlhoz, majd telepítse azt. 

2.  lépés:  Csatlakoztassa  a  készüléket.  Nyissa  meg  a 

webböngészőt, majd adja meg benne a készülék címsávján található IP-

címet.  Például ha a készülék IP-címe  10.6.0.114, a csatlakozáshoz írja 

be a http://10.6.0.114 címet a címsávra.

Sikeres csatlakozás esetén a következő ablak ugrik fel.

Megjegyzés: első bejelentkezéskor ez a kép jelenik meg:

http://10.6.0.114/


8. ábra: Webes bejelentkezési felület

3. lépés: Bejelentkezés. Adja meg a felhasználónevét és jelszavát. 

Adminisztrátor esetén az alapértelmezés szerinti felhasználói azonosító 

"admin"  és  a  jelszó  is  "admin".  Javasoljuk,  hogy  bejelentkezés  után 

minél előbb változtassa meg az adminisztrátori jelszót.  ("Local Area 

Network"  esetén  Main  stream  –  fő  adatfolyam  –,  "Wide  Area 

Network"  esetén  Sub  stream  –  segéd  adatfolyam  –  közvetítése 

történik.)

Bejelentkezés után a következő felület jelenik meg.



9. 

ábra: 

Webes műveleti felület

3. Alapvető webes műveletek 

A 8. ábra szerinti webes műveleti felületen a következő műveletek 

érhetők el:

1) Osztott képernyő

Válassza az előnézeti kép üzemmódot,

2) Lejátszás

Lépjen  lejátszás  üzemmódba,  amely  támogatja  több 

csatorna egyidejű lejátszását is, 

3) Napló

Naplóadatok megjelenítése,



4) Helyi beállítások

Riasztás és rendszer beállításai

5) Műveletek a csatornákkal

Videók  megnyitása.  A  baloldali  egérgombra  kattintva 

válasszon ki egy ablakot a bal oldalról, a megfelelő csatornát a 

jobb oldalról,  majd duplán kattintson a  videóra.  Nyissa  meg a 

második csatorna videóképét. Válassza ki a bal oldali ablakot, a 

megfelelő jobb oldali csatornát, majd duplán kattintson a videóra. 

További csatornákat ugyanígy tud megnyitni. Ha egy megnyitott 

videó ablakát választja, majd a jobb oldalon megnyit egy másik 

csatornát,  a  rendszer  bezárja  a  régi,  illetve  megnyitja  az  új 

csatornát.  A  megnyitott  videócsatornák  megjelenítése  testre 

szabható.

Csatorna bezárása.  Jobb egérgombbal kattintson a bezárni 

kívánt  csatornára.  Az  összes  megnyitott  videócsatorna 

bezárásához zárja be az összes ablakot.

Harmadik rész: Speciális funkciók

Ez a sorozat több személyre szabási lehetőséget és megjelenítési 

funkciót kínál. Akár egyetlen gombnyomással felnagyíthatja bármelyik 

területet az előnézeti felületen, elindíthatja és leállíthatja az időzítőt, 



feltöltést végezhet FTP protokoll segítségével, 3G és WIFI 

funkcionalitást vehet igénybe, stb. A következőkben a kódolást, a több 

csatornás lejátszást és a mobil felügyelet beállításait tekintjük át.

1 Kódolási beállítások

A DVR olyan funkciókat, mint például a kiváló minőségű lejátszás 

vagy  a  távoli  felügyelet,  a  kódolási  paraméterek  beállításával  tud 

biztosítani.

10. ábra: Kódolási beállítások

1.1 Kódolás beállítása minden csatornára

Megjegyzés:  A  DVR  üzemmód  csak  részben  támogatja  a 

felbontások közötti váltást.

1.  lépés:  Helyi  működtetés  a 【 Main 



Menu】>【System】 >【Encode】menüpont segítségével（ távoli 

beállításhoz  kattintson  jobb  egérgombbal,  majd  válassza  a  “config” 

(Beállítások) elemet a 【System】>【Encode】menüpontból）.

2.  lépés:  Válassza  ki  az  1.  csatornát,  majd  állítson  be  D1 

felbontást (25 fps, 1536 Kb/s)

3.  lépés:  Válassza  ki  a  2.  csatornát,  majd  állítson  be  CIF 

felbontást (25 fps, 1536 Kb/s) Kattintson jobb egérgombbal,  majd az 

“Advanced” (Speciális)  lehetőség után kattintson a “Copy” (Másolás) 

gombra.

4. lépés: Válassza ki a 3. csatornát, kattintson jobb egérgombbal, 

vagy a  helyi  “Advanced”  (Speciális)  menüben  válassza  ki  a  “Stick” 

(Pendrive)  lehetőséget.  A  4.  csatornához  tartozó  műveletek 

megegyeznek a 3. csatornával.

5. lépés: Kattintson a “save” (Mentés) gombra, majd lépjen ki.

Megjegyzés:  standard  paraméterek  a  felbontás  és  az  Kb/s 

részeknél:
Felbontás Kb/S

D1 512~2560
HD1 384~2048kbps
CIF 64~1024kbps

QCIF 64~512kbps



1.2 Extra stream beállításai

Az extra stream távoli kliens montior és mobil felügyelet esetén 

alkalmazható.

    1. lépés: Extra stream engedélyezése

2.  lépés:  A  képfrissítési  sebesség  és  a  bitráta,  valamint  az 

üzemmód beállítása a fő adatfolyaméval egyezik meg.

2 Több csatornás, egyidejű lejátszás

A DVR a kódolási technikák legújabb kombinációját vezeti be az 

összes csatorna egyidejű lejátszása érdekében.

A 4 csatornás DVR 4 csatorna, a  8  csatornás DVR 8 csatorna 

egyidejű  lejátszását  támogatja,  melyen  belül  a  csatornák  száma 

szabadon megválasztható. 

11. ábra: Videólejátszás

1.  lépés:  Az  egyes  csatornák  kódolási  paramétereit  a  【 Main 



Menu】>【Record】>【Encode】 menüpontban állíthatja be.

2. lépés: Lépjen a videólejátszó felületre, majd kattintson a Search 

(Keresés) gombra.

    3.  lépés:  Válasszon  Fájltípust vagy az  All (Összes)  lehetőséget, 

valamint  időszakot,  majd  az  OK gombbal  lépjen  a  Search 

Condition (Keresési feltétel) felületre.  

    4.  lépés:  Válassza  ki  a  rögzített  fájlt,  majd  kattintson  a  Play 

(Lejátszás)  gombra  vagy  duplán  kattintson  a  lejátszó  felületen 

megtekinteni kívánt fájlra.

3 Több csatornás, valós idejű távoli felügyelet

Az  extra  stream  technikák  bevezetése  több  csatorna  egyidejű 

felügyeletét  teszi  lehetővé  akár  kis  sávszélesség  (gyenge  hálózati 

sebesség) esetén is.



 12. ábra: CMS interfész

1.  lépés:  Extra  stream  engedélyezése  (MainMenu->System-

>Encode)

2. lépés: Nyissa meg a CMS felületet, majd jelentkezzen be.

3. lépés: Az eszközök felvétele után jobb egérgombbal kattintson a 

megfelelő  eszköz  nevére  és  válassza  ki  a  "Connect  all  video  (Main 

stream)" (Videók csatlakoztatása (fő adatfolyam)) parancsot.

4 Mobil felügyelet

Mobil felügyelet esetén az extra stream technikákkal lehető válik a 

csatornák váltása (pl. Windows mobil eszközök esetén)

     1. lépés: A DVR beállításokban lépjen a MainMenu->System-

>Encode->

Extra Stream elemre, majd engedélyezze azt.

 2. lépés: A mobil felügyelet beállításához lépjen a MainMenu-

>System->

NetService->Mobile Monitor elemre, majd válassza az "Enable" 

(Engedélyezés) parancsot.

     Megjegyzés: Először képezze le a mobil felügyeleti portot a 

routeren, majd ezután próbálja a mobil eszközzel elérni a készüléket.

     3. lépés: Telepítse a megfelelő mobil felügyeleti szoftvert a CD-ről 

(Software->Mobile Monitor->MEYE->



MEYE_WM.cab)

     4. lépés: A szoftver sikeres telepítése után keresse meg és futtassa az 

"eg.windows mobile-moveeye" szoftvert a mobil eszköz [start]-

>[procedure] menüelemei segítségével (lásd a 14. ábrát).

13. ábra: Mobil kliens szoftver felülete

5. lépés: Mobil beállítások. Kattintson a "setting" (Beállítás) gombra a 

jobb sarokban, majd lépjen tovább a 15. ábra szerint. 



14. ábra: Mobil kliens szoftver beállítása

Felhasználónév: a DVR belépési név

Jelszó: a DVR jelszó

Szerver: a DVR IP-címe vagy domainneve

Port: a DVR mobil felügyeleti portja, lásd a 2. lépést

Auto Connect (automatikus csatlakozás): ha be van jelölve ez az opció, 

a mobil eszköz automatikusan csatlakozik a DVR-hez, illetve játssza le 

a kamerák képét.

Megjegyzés:  mobil  felügyelet  esetén  a  DVR csatlakoztatni  kell  a 

nyilvános hálózathoz

Hasonló beállítások különböző operációs rendszerek esetén:

     Symbian S60, az operációs rendszerhez tartozó 3. mobil felügyeleti 



kliens szoftver: MEYE_SB_S60_3rd.sisx

     Symbian S60, az operációs rendszerhez tartozó 5. mobil felügyeleti 

kliens szoftver: MEYE_SB_S60_5th.sisx

     Android mobil felügyeleti kliens szoftver: MEYE_Android.cab

     Blackberry mobil felügyeleti kliens szoftver: MEYE_RIM.cod

    Iphone mobil felügyeleti szoftver: a mobil eszközzel keressen rá a 

"vMeye" kifejezésre az appstore piactéren, majd telepítse az alkalmazást 

online.

5  Fájlok rugalmas tárolása és biztonsági mentése

A DVR számos  egyedülálló  tárolási  és  biztonsági  mentési  technikát 

vezet be a többféle üzemmód támogatása érdekében.

Valós idejű tárolás

Redundáns tárolás.  A DVR  RAID 1 tárolási  technikát  alkalmaz, 

melynek révén két merevlemez tárol, illetve nyújt kölcsönös biztonsági 

mentést egyidejűleg.

USB HDD és mobil merevlemez. A DVR olyan tárolási technikát 

vezet  be,  amelynek segítségével  a  videófájlok valós  időben írhatók a 

tárolóeszközökre.

DVD-RW. A DVR a legújabb valós idejű tárolási technikát vezeti 

be, amelynek segítségével a videófájlok valós időben írhatók CD-re.

Valós idejű távoli  tárolás.  A DVR a fájlok valós  idejű mentését 



támogatja  távoli  kliensen  elhelyezett  számítástechnikai  eszközökre 

(Disk C/D/E/F).

Fájlok letöltése

A helyi  U disk és mobil merevlemez eszközökre történő letöltés 

támogatásával a DVR azt is biztosítja, hogy a kiválasztott fájlokról nagy 

sebességgel készüljön biztonsági másolat különböző tárolóeszközökön.

DVD-RW.  A  DVR  támogatja  a  kiválasztott  videófájlok  CD 

formátumú kiírását és tárolását.

Nagy sebességű hálózati letöltés. A DVR támogatja a kiválasztott 

fájlok nagy sebességű letöltését egy távoli kliensre.



1. melléklet – Egérműveletek

  * A jobb kéz használata csak példaként szerepel
Művelet Funkció

Dupla kattintás 
bal egérgombbal 

Kattintson duplán a fájllista bármely tételére 
az adott videó lejátszásához 
Kattintson  duplán  a  lejátszott  videóra  a 

képernyő nagyításához vagy kicsinyítéséhez 
Kattintson duplán egy csatornára annak teljes 
képernyős megjelenítéséhez előnézetben
Ha ismét duplán kattint, újra a több csatornás 

képre vált 
Kattintás bal 
egérgombbal

Válassza  ki  a  megfelelő  opciót  a  helyi 
menüből 

Kattintás jobb 
egérgombbal

Hívja elő az asztali  gyorsbillentyűk menüjét 
előnézeti üzemmódban 
Aktuális  gyorsbillentyűk  menüje  a  helyi 
menüből 

Egér görgője Számérték  növelése  vagy  csökkentése  egy 
érték megadásakor
Tételek váltása legördülő listadobozban 
Lapozás le- vagy felfelé a listában 

Egér mozgatása  Felületi  elem (widget)  kiválasztása,  illetve 
tétel mozgatása az elemen belül  

Húzás egérrel Mozgásérzékelés területének megadása
Lefedett terület megadása 



A TERMÉK GARANCIAKÁRTYÁJA

Az értékesített termékekre 12 hónap garancia érvényes a számla 

dátumától számítva.

Garancia útmutatás :

1.  Keressen  fel  bennünket,  ha  a  termék  az  Ön  hibáján  kívül 

meghibásodik az 1 éves garanciaidőszakon belül!

2. A vásárlás után a lehető leghamarabb küldje el postán a kitöltött 

garanciakártyát  annak  érdekében,  hogy  a  terméket  ingyenesen 

megjavíthassuk,  illetve  az  eredeti  működését  helyreállíthassuk.  A 

postázás hiányában nem áll módunkban a kérésével foglalkozni.

3. A garanciakártyát valós adatokkal töltse ki!

4. A javítás költségét Ön fizeti, amennyiben:

A: A készülék meghibásodását kezelői művelet okozza      

B: A készülék meghibásodását az előírt felhasználási környezettől való 

eltérés okozza      

C: Nem lett beküldve garanciakártya     

D: A garancia lejárt 

Garanciakártya adatai:

Modell megnevezése              Termék szériaszáma           Vásárlás 



dátuma                                        

Felhasználó neve                  Kapcsolattartó                Telefonszám 

__________

Forgalmazó megnevezése            Kapcsolattartó 

Telefonszám                                              

Megjegyzés ： a  megfelelő  kiszolgálás  érdekében  őrizze  meg  a 

garanciakártyát!
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