בס"ד

הוראות שימוש (מרחוק) למצלמות אבטחה מדגם provision
הממשק שיפתח לכם יראה ככה:

הגדרות של הסמלים והפונקציות:

מצב תצוגת מסך:
לחץ על הסמל שליד מצב תצוגת המסך ,יופיע דו-שיח לבחירת ערוצים ,כמו
בתמונה הבאה:
ניקח לדוגמה מערכת עם  8ערוצים :אפשר לסמן ערוצים מערוץ  01עד ערוץ 16
בכדי להציג את התמונות הרצויות ,אפשר לבחור לכל היותר  8ערוצים .לאחר
מכן לחץ על הלחצן "אישור" כדי לאשר את ההגדרה.
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זרם :המערכת הזאת תומכת בזרם ראשי וזרם משני .לזרם הראשי יש קצב מסגרות גבוה יותר ,עד 25
( )NTSC) 30 / (PALמסגרות לשנייה לכל ערוץ ,אבל נחוץ לו בו-זמנית רוחב פס גדול יותר
ברשת .לזרם המשני יש קצב מסגרות נמוך יותר ,עד  )NTSC ) 7 / (PAL ) 6מסגרות לשנייה לכל
ערוץ ,ונחוץ לו בו-זמנית רוחב פס קטן יותר ברשת .לכן ,אפשר לבחור את הזרם בהתאם לרוחב
הפס שזמין.
הכל לזרם ראשי /משני :הגדר את כל הערוצים לזרם הראשי או לזרם המשני .יש לציין שאילוץ
המערכת לזרם ראשי גורם להאטת מהירות האינטרנט למטרות אחרות ועלולה לגרום לקריסת
מערך האינטרנט.
הפוך אודיו לזמין :הפוך את האודיו לזמין או ללא זמין (תמונה  1-4לערוץ שמע לפי הערוץ
שנבחר).
מסך מלא :התמונה של הצפייה (אם מסך של מצלמה אחת או מרובה) תוצג במסך מלא וסרגל
הכלים יוסתר .לחץ פעמיים על הלחצן השמאלי של העכבר או לחץ על הלחצן הימני של העכבר כדי לחזור.

חיפוש לפי זמן:
שלב  :1היכנס אל חיפוש
חיפוש לפי זמן,
שלב  :2לחץ על "חיפוש".
נתוני
ההקלטה יוצגו בתיבת
הרשימה
של הנתונים .תאריך עם צבע
אדום משמעו שיש הקלטה.
לחץ על הנתונים האלה ,בחר
את ערוצי ההקלטה באזור.
שלב  :3אפשר להגדיר את
זמן
הנגינה ומצב התצוגה של
הנתונים לפי הצורך.
שלב  :4בחר פריט מסוים
מתיבת הרשימה של הנתונים
ולחץ על הלחצן "נגינה" כדי
לצפות בהקלטה.
שלב  :5לחץ על הלחצנים
הרלוונטיים בממשק .אפשר
לבצע פעולות כמו הרצה
קדימה ,השהיה ,שינוי מצב
ערוץ ,חיפוש מחדש וכדומה.
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גיבוי מרחוק:
לחץ על הלחצן
"גיבוי" כדי
להיכנס לממשק
הגיבוי,
שלב  :1בחר
ערוצים והגדר את
זמן ההתחלה
והסוף ולאחר מכן
לחץ על הלחצן
"חיפוש" .המידע
של הקבצים יוצג
בתיבת הרשימה
של הקבצים.
שלב  :2בחר את
קובצי הגיבוי,
לחץ על הלחצן
"עיון" כדי להגדיר
את נתיב
השמירה ,ולאחר
מכן לחץ על
הלחצן "גיבוי"
כדי להתחיל את הגיבוי .קובצי הגיבוי יישמרו במחשב של המשתמש.

