
 

 

 

Dahua omrežna kamera Web3.0 

Navodila za uporabo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pomembno 
Naslednje funkcije so samo informativne. Nekateri izdelki ne podpirajo vseh navedenih funkcij. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. Namestitev omrežja 
1.1 Namestitev omrežja 
Omrežna kamera in računalnik sta lahko povezana na dva načina, glejte sliko 1-1 in 1-2. 
 

 

Slika 1-1 

 
Slika 2-1 

 

Predno dostopate do omrežne kamere preko interneta, morate imeti svoj IP naslov. Uporabnik lahko 
uporabi hitro orodje za konfiguriranje iskanja IP omrežne kamere.  
 
1.2 Prijava 
Ko prvič uporabite WEB odjemalc, morate namestiti WEB vtič, koraki delovanja so prikazani na 
naslednji način: 
Odprite IE in vnesite naslov omrežne kamere v naslovno vrstico. (Tovarniško privzet IP naslov je 
192.168.1.108). 
Po uspešni povezavi, se prikaže vmesnik za prijavo, kot je prikazano na sliki 1-3; vnesite svojo 
uporabniško ime in geslo. Privzeto uporabniško ime in geslo je admin.   



 
Slika 1-3 

Sistem bo prikazal potrditveno polje ''Modify Password (spremni geslo)'' za prvo prijavo, uporabnik 
mora spremenite geslo in ga shraniti. 
 

 
Slika 1-4 

 
Po uspešni prijavi boste videli vmesnik, kot je prikazan na sliki 1-5. 



 
Slika 1-5 

 
Kliknite na ''Please click here to download and install the plug-in''. Sistem vam prikaže opozorilne 
podatke, vpraša vas ali želite zagnati ali shraniti. Glejte sliko 1-6. 
 

 
Slika 1-6 

 
Datoteko morate zagnati ali shraniti na lokalno in jo namestiti. Sledite naslednjim korakom. Kliknite 
run, videli boste kot je prikazano na sliki 1-7 in 1-8. 



 
Slika 1-7 

 

 
Slika 1-8 

 
Ko končate namestitev vtičnika, se namestitvena stran samodejno zapre. Spletna stran se bo 
samodejno osvežila, nato pa si lahko ogledate video, ki ga je posnela kamera. 



 
Slika 1-9 

 
2. V živo 
Ko se prijavite lahko gledate v živo. Glejte sliko 2-1. 
 

 
Slika 2-1 

 
Obstajajo štirje deli: 

 1 del: nastavitvena vrstica kodiranja 

 2 del: sistemski meni 

 3 del: funkcije orodne vrstice 

 4 del: prilagoditev okna 
2.1 Nastavitev kodiranja 



Opomba: nekatere serije ne podpirajo pomožni tok 2. 
Vmesnik za nastavitev kodiranja je prikazan na sliki 2-2. 

 
Slika2-2 

 
Za podrobnejše informacije si poglejte spodnjo tabelo. 

Parameter Funkcija 

Glavni tok Pretakanje medijskega protokola, pod nastavitve glavnega pretoka lahko 
določite ali pošilja tudi video. Na splošno za shranjevanja ali spremljanje. 

Pomožni tok 1 Pretakanje medijskega protokola, pod nastavitve dodatnega pretoka 1 lahko 
določite ali pošilja tudi video. Ko je pretok počasen bo kamera preklopila na 
glavni pretok.  

Pomožni tok 2 Pretakanje medijskega protokola, pod nastavitve dodatnega pretoka 2 lahko 
določite ali pošilja tudi video. Ko je pretok počasen bo kamera preklopila na 
glavni pretok. 

Protokol Iz spustnega seznama lahko izberete medijski protokol. Obstajajo tri možnosti: 
TCP/UDP/Multicast. 

 
2.2 Sistemski meni 
Sistemski meni je prikazan kot na sliki 2-3. 
Prosimo poglejte poglavje 2 v živo, poglavje 3 PTZ, poglavje 4 predvajanje, poglavje 5 nastavitev, 
poglavje 6 alarm, poglavje 7 odjava iz podrobnejših informacij. 
 

 
Slika 2-3 

 
2.3 Funkcije video oken 
Spodaj imate prikazan vmesnik. Glejte sliko 2-4. 

 
Slika 2-4 

 
Za podrobnejše informacije si poglejte spodnjo tabelo. 

Št. Parameter Funkcije 

1 Alarm izhod Prikazuje ali obstaja kakšen alarm izhod, opis statusa je naslednji: 

 Rdeča: pomeni, da je alarm izhod. 

 Siva: pomeni, da je alarm končan. 
Kliknite nanj, da vklopite ali izklopite alarm. 

2 Povečaj  Ko je video v prvotnem stanju, ga kliknite, da lahko izberete 
katerokoli območje za povečavo. Ko video ni v prvotnem stanju 
lahko povlečete območje v določenem obsegu. Če kliknete desni klik 
na miški obnovite prejšnje stanje. 

 Kliknite gumb: s srednjim gumbom na miški lahko 
povečate/zmanjšate velikost videa.  

3 Posnetek Kliknite nanj za posnetek, nato shranite sliko kot pri poglavju 5.1.2.5. 



4 Trojni 
posnetek 

Kliknite nanj, sistem lahko posname 1f/s. Vse slike so shranjene, kot je 
prikazano v poglavju 5.1.2.5. 

5 Snemanje Kliknite nanj, sistem lahko posname. Vse slike so shranjene, kot je prikazano 
v poglavju 5.1.2.5. 

6 Enostaven 
poudarek 

Kliknite nanj, lahko vidite dva parametra na predogledu: AF Peak in AF Max. 
AF Peak: prikaže se opredelitev videa med procesom ostrenja. 
AF Max: je najbolj primerna vrednost za opredelitev videa. 
Če zaprete AF Peak in AF Max je boljši učinek ostrenja.  

7 Avdio izhod Ko spremljate, vklopite ali izklopite zvok. 

8 Dvosmerni 
pogovor 

Kliknite nanj, ko začnete ali končate dvosmerni pogovor. 

9 Pomoč Kliknite nanj, da odprete datoteko pomoč. 

 
2.4 Nastavitev video okna 
Vmesnik je prikazan na sliki 2-5. 

 
Slika 2-5 

2.4.1 Prilagoditev slike 
Za prilagoditev slike glejte sliko 2-6. 

 
Slika 2-6 

 
Kliknite ta gumb, da vam prikaže/skrije vmesnik za nadzor slike. Kliknite ga, da odprete vmesnik za 
nastavitev slike. Ta vmesnik je v zgornjem desnem podoknu. 
 
 
 
Za podrobnejše informacije si poglejte spodnjo tabelo. 

Parameter Funkcija 

 
Prilagoditev svetlobe monitorja. Opomba: 



Video 
nastavitev  

Prilagoditev kontrasta video 
nadzora. 

 Vsi postopki veljajo samo 
za spletno stran. 

 Prosimo pojdite na 
Setup>Camera>Conditions, 
da prilagodite ustrezne 
postavke.  

 

Prilagoditev odtenka videa. 

 

Prilagoditev nasičenosti videa. 

Ponastavitev Obnovitev svetlosti, nasičenost 
kontrasta in odtenek za privzeto 
nastavitev sistema. 

 
2.4.2 Originalna velikost 
Kliknite ta gumb, da odprete originalno velikost. Prikazuje dejansko velikosti video toka. Odvisno od 
velikosti bitnega toka.  
 
2.4.3 Celozaslonski način 
Kliknite na njega, da odprete celozaslonski način. Dvakrat kliknite na miško ali kliknite gumb Esc za 
izhod iz celega zaslona. 
 
2.4.4 Razmerje višine in širine 
Kliknite, da obnovite originalno razmerje ali primerno okno. 
 
2.4.5 Prilagoditev pretoka 
Na voljo imate tri stopnje za pretok (v realnem času, normalno, tekoče).  
 
2.4.6 Informativna pravila 
Kliknite gumb, predogled slike bo po omogočanju prikazoval pravila; privzeto je ''enable 
(omogočanje)''. 
 
2.4.7 Povečava ostrenja 
Kliknite na gumb in na desni strani se vam prikaže vmesnik povečava ostrenja, kot je prikazano na 
sliki 2-7, kliknite na levi gumb miške, da prilagodite nastavitev povečave ostrenja. 
Opombe: 

 Serija izdelkov, ki omogoča motorizirano povečavo, sinhrono ostrenje in ostrenje zadaj, imata 
ta gumb. 

 Samodejno ostrenje po nastavitvi prilagodi povečavo in ostrenje. 
 

2.4.8 Široki kot / Sprožitev poti 
Kliknite gumb in način namestitve ter vmesnik zaslona se bosta prikazal na desni strani predogleda 
vmesnika,  glejte sliko 2-8 in 2-9, z enojnim klikom preklopite med različnimi načini namestitve in 
prikazi ali različne načine prikazov, je privzeto omogočeno.  
Opomba: 
Podpirajo ga samo nekateri modeli. 



 
Slika 2-7 

 

Parameter Funkcije 

Povečava Prilagodite goriščno razdaljo leče s klikom ali pa pritisnite in držite tipko 
''+'',''-''. 
Dolžina koraka se  uporablja za prilagoditev dolžine koraka z enim klikom.  

Ostrenje Prilagodite ostrino leče s klikom ali pa pritisnite in držite tipko ''+''''-''. 
Dolžina koraka se  uporablja za prilagoditev dolžine koraka z enim klikom. 

Samodejno ostrenje Kliknite, če želite samodejno prilagoditi sliko. 
Opomba: 
Drugo delovanje leč niso dovoljena med samim procesom delovanja 
ostrenja.    

Ponastavitev Ponastavite lečo na ničelni položaj, da odstranite napako na leči. 
Opomba: 
Prosimo poenostavite, če prilagoditev slike ni jasna ali če se večkrat 
osredotoči na povečavo. 

Osvežitev Sinhronizirajte lokacijo tako, da povlečete drsnik leče in povečajte ostrino 
po ostrenju strojne opreme. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Namestitev na strop                        Namestitev na steno                         Namestitev na tla 



 
Slika 2-8 

 

Parameter Opomba 

Način namestitve Na voljo so tri namestitve na strop, steno, tla. 

Zaslon Predstavlja način prikaza trenutne slike (privzeto podpira original način 
slike) način prikaza se lahko razlikuje glede na različne načine namestitve. 
Kot je prikazano spodaj: 

 Strop: 1P+1, 2P, 1+2, 1+3, 1+4, 1P+6, 1+8. 

 Stena: 1P, 1P+3, 1P+4, 1P+8. 

 Tla: 1P+1, 2P, 1+3, 1+4, 1P+6, 1+8. 
Opomba: 
Privzeto prikazuje originalni način slike, ko se priklopi v način nastavitve.  

Namestitev na 
strop/steno/tla 

Originalna 
slika 

To pomeni originalna slika brez dodatnih slik 

Namestitev na 
strop/tla 

1P+1 

360° stopenjska panorama + neodvisne podslike, 
podslike podpirajo povečavo ter premike. 

2P 
 
 

Dve povezani 180° pravokotno razširjeni sliki, dva 
podokna 360°s panorama, ki se imenuje tudi 
''dvojna panorama''. Dve razširitveni pravokotni 
sliki podpirata levo in desno gibalno izhodišče, ki ju 
prav tko povezuje. 

1+2 

Originalna slika + 2 neodvisni podsliki, obe podsliki 
in slike v okvirju podpirajo povečavo ter premike. 
Originalna slika prav tako podpira spreminjanje 
začetne točke z vrtenjem. 



1+3 

Originalna slika + 2 neodvisni podsliki, obe podsliki 
in slike v okvirju podpirajo povečavo ter premike. 
Originalna slika prav tako podpira spreminjanje 
začetne točke z vrtenjem. 

1+4 
 

Originalna slika + 4 neodvisnih podslik, obe podsliki 
in slike v okvirju podpirajo povečavo ter premike. 
Originalna slika prav tako podpira spreminjanje 
začetne točke z vrtenjem. 

1P+6 

360° stopenjska panorama + 6 neodvisnih podslik, 
podslike podpirajo povečavo ter premike. 

1+8 

Originalna slika + 8 neodvisnih podslik, obe podsliki 
in slike v okvirju podpirajo povečavo ter premike. 
Originalna slika prav tako podpira spreminjanje 
začetne točke z vrtenjem. 

Namestitev na steno 

1P 

Od leve proti desni 180° stopenjska panorama, ki 
podpira premik navzgor in navzdol ter spreminja 
navpični kot.  

1P+3 
 

180° stopenjska panorama + 3 neodvisne podslike, 
podslike podpirajo povečavo ter premike. 
Panorama podpira premike navzgor in navzdol ter 
spreminja navpični kot. 

1P+4 

180° stopenjska panorama + 4 neodvisnih podslik, 
podslike podpirajo povečavo ter premike. 
Panorama podpira premike navzgor in navzdol ter 
spreminja navpični kot. 

1P+8 

180° stopenjska panorama + 8 neodvisnih podslik, 
podslike podpirajo povečavo ter premike. 
Panorama podpira premike navzgor in navzdol ter 
spreminja navpični kot. 

 

 
Slika 2-9 

 
Omogočite samodejno pot, ter narišite črto ali kvadrat na sliko. Premikajoči objekt čez črto bo sprožil 
alarm.  
Za več podrobnosti si poglejte ''5.3.4 IVS''. 
Pot sprožitve vključuje tri načine: 1P, 1P+3 in 1P+5. 
 

1P: originalna slika 

1P+3: originalna slika in tri okna pot sprožitve, lahko prilagodijo lokacijo in velikost treh oken 
pot sprožitve na originalni sliki. 



 

1P+5: originalna slika in štiri okna pot sprožitve, lahko prilagodijo lokacijo in velikost štirih 
oken pot sprožitve na originalni sliki. 
 
3. PTZ kontrol 
Tukaj si lahko pogledate smerne tipke, hitrost, povečava, ostrenje, iris, prednastavitev, tour, pan, 
skeniranje, vzorec, aux vklop, izklop in PTZ nastavitveni gumb. Glejte sliko 3-1. 
Opomba: 
Pred uporabo PTZ-ja, prosimo preverite ali ste pravilno nastavili PTZ protokol. (prosimo, poglejte 
poglavje 5.5.3). 
Trenutno lahko le izdelek serije IPC-HFXXXX podpira to funkcijo PTZ-ja. 

Parameter Opomba 

PTZ smer PTZ podpira osem smeri: levo/desno/gor/dol/zgoraj levo/zgoraj desno/ 
spodaj levo/spodaj desno. 

Hitrost Nadzoruje hitrost vrtenja. Čim daljša je dolžina koraka, večja je hitrost. 
Dolžino koraka PTZ poveča, izostri in iris. 

Hitra pozicija 

Uporabite miško, da narišete polje pri spremljanju videa, PTZ se bo vrtel in 
se osredotočil na hitrost pozicioniranja. 

 

 
Slika 3-1 

 



 
Slika 3-2 

 
Vmesnik za PTZ nastavitev je prikazan na sliki 3-3. 
Tukaj lahko nastavite skeniranje, prednastavitev, tour, vzorec, funkcijo pomoč, osvetlitev, brisanje in 
predogled. 

 
Slika 3-3 

 
3.1 Skeniranje 
Skeniranje imate prikazano na sliki 3-4. 



 
Slika3-4 

 
Koraki za skeniranje so: 

Korak 1. Kliknite gumb Set (nastavitev), prikaže se vam ikona . 
Korak 2. Če želite izbrati levo stran se s smerno tipko premaknite na levo, kliknite Set Left, da 
nastavite levo stran kamere. 
Korak 3. Če želite izbrati desno stran se s smerno tipko premaknite na desno, kliknite Set Right, da 
nastavite desno stran kamere. 
Korak 4. Dokončajte nastavitev skeniranja. 
 
3.2 Prednastavitev 
Vmesnik prednastavitev je prikazan na slike 3-5. 

 
Slika 3-5 

 
Koraki za prednastavitev: 
Korak 1. V prednastavljeno polje vnesite prednastavljeno vrednost. 
Korak 2. Kliknite na Go to, kamera se vrti v prednastavljenem položaju. 
Korak 3. Uporabite smerno tipko za vrtenje kamere in v prednastavljenem polju vnesite 
prednastavljeno vrednost. 
Korak 4. Kliknite Add, če želite dodati prednastavitev. Območje prednastavitve se nanaša na PTZ 
protokol. 
 
3.3 Tour 
Tour vmesnik je prikazan na sliki 3-6. 



 
Slika 3-6 

 
Koraki za tour: 
Korak 1. V polju tour vnesite vrednost tour pot. 
Korak 2. Kliknite Add. Območje tour se nanaša na PTZ protokol. 
Korak 3. V prednastavljenem polju vnesite prednastavljeno vrednost. 
Korak 4. Kliknite Add, da dodate prednastavitev na tem tour. Če kliknete Del, izbrišete to 
prednastavitev v tour. 
Opomba: 
Tukaj lahko dodate ali izbrišete več kot eno prednastavtev. 
 
3.4 Vzorec 
Vmesnik vzorca je prikazan na sliki 3-7. 

 
Slika 3-7 

 
Koraki za vzorec: 
Korak 1. V polju vzorec vnesite vrednost vzorca in kliknite Add. 
Korak 2. Kliknite Start za povečavo, osredotočenje, iris ali premik. 
Korak 3. Kliknite Stop, da dokončate nastavitev enega vzorca. 
 
3.5 Pomoč 
Vmesnik pomoč je prikazan na sliki 3-8. 

 
Slika 3-8 

 
Koraki za pomoč: 
Korak 1. V polju pomoč vnesite vrednost pomoči. 



Korak 2. Kliknite Aux On, da vklopite funkcijo aux. 
                Kliknite Aux off, da izklopite funkcijo aux. 
 
3.6 Prižig brisalca 
Vmesnik prižig brisalec je prikazan na sliki 3-9. 

 
Slika 3-9 

 
Koraki za prižig brisalca: 

 Kliknite na Enable, da omogočite funkcijo prižig brisalca. 

 Kliknite na Disable, da onemogočite funkcijo prižig brisalca. 
 
4. Predvajanje 
Predvajanje spletnega odjemalca podpira predvajanje videa in slik. 
Opomba: 
Pred predvajanjem mora uporabnik nastaviti shranjevanje upravljanja, kot je prikazano v točki 5.4. 
 
4.1 Predvajanje 
Vmesnik za predvajanje je prikazan na sliki 4-1. 

 
Slika 4-1 

 
Na voljo so štiri oddelki: 
Oddelek 1: funkcija predvajanja 
Oddelek 2: datoteka za predvajanje 
Oddelek 3: čas predvajanja 
Oddelek 4: vrsta zapisa 



Oddelek 5: napredna vrstica 
Oddelek 6: funkcija pomoč 
 
4.1.1 Funkcija predvajanja 
Funkcija predvajanja je prikazana na sliki 4-1. 

 
Slika 4-1 

 

Parameter Funkcija 

1 Predvajanje Ta gumb, pomeni pavza ali ni predvajanih zapisov. Kliknite ta gumb in 
priklopite na normalno stanje predvajanja. 

2 Zaustavitev Kliknite ta gumb, če želite ustaviti predvajanje. 

3 Predvajanje slike Kliknite ta gumb in pojdite na naslednjo sliko.  
Opomba: 
Ko uporabljate to funkcijo zaustavite zapis. 

4 Počasno predvajanje Kliknite ta gumb za počasno predvajanje. 

5 Hitro predvajanje Kliknite ta gumb za hitro predvajanje. 

6 Tiho predvajanje Ko se pojavi ta gumb, pomeni da je brez zvoka. Kliknite ta gumb, da se 
vrnete v normalno stanje. 

7 Glasnost Na miški kliknite levo in prilagodite glasnost. 

8 Široki kot Kliknite ta gumb in široki kot naprave lahko prilagodi način prikaza 
glede na različne načine namestitve med postopkom predvajanja. 

 
4.1.2 Predvajanje datoteke 
V koledarju modri datum predstavlja trenutne podatke, ki imajo video zapis ali posnetek. Glejte sliko 
4-2. 

 



Slika 4-2 
 

Parameter Funkcija 

Vrsta datoteke  Izberite ''dav'' kot predvajanje video posnetka. 

 Izberite ''jpg'' kot predvajanje slike. 

Vir podatkov Privzeta vrednost je SD kartica. 

 
Korak 1. Kliknite podatke v modri barvi, časovna os prikazuje barvno vrstico zapis datoteke. Zelena 
predstavlja običajen zapis, rumena predstavlja zaznavanje gibanja, rdeča predstavlja zapis alarma in 
modra predstavlja ročni zapis. 
Korak 2. Kliknite na določen čas na napredni vrstici, od tega časa se začne predvajanje. Glejte sliko 4-
3.   
 

 
Slika 4-3 

 

Korak 3. Kliknite na seznam datotek , izberite datum datotek, ki bo prikazana na seznamu. 
Korak 4. Dvakrat kliknite datoteko v seznamu, predvajajte to datoteko, prikaže se datoteke, začetni in 
končni čas. Glejte sliko 4-4. 
 



 
Slika 4-4 

 

Parameter Funkcije 

Iskanje 

Pomeni zapis iskanja na datum med začetnim in končnim časom. 

Oblika zapis 
snemanja 

Obstajata dve obliki: dav, mp4. 

Prenesi 

 Vrsta zapisa ''dav'' kliknite gumb download (prenosi), da prenesete 
datoteko na lokalno. 

 Vrsta zapisa ''mp4'' kliknite gumb download (prenosi) in prenesite 
datoteko na pot kot pri poglavju 5.1.2.5. 

Opomba: 
Sistem ne podpira prenosa in predvajanja na MP4 datoteko. 

Nazaj 
Kliknite gumb back (nazaj), da greste na vmesnik koledar. 

 
 
4.1.3 Prekinitev predvajanja 
Opomba: 



Funkcija za krajšo predvajanje bo samodejno zaustavila predvajanje zapisa, saj krajše predvajanje in 
predvajanje ne more potekati istočasno. 
Korak 1. Kliknite na začetno stran, da zmanjšate časovno os. Ta čas mora biti v območju napredne 
vrstice. 

Korak 2. Premaknite miško na ikono . Vprašal vas bo, če želite izbrati začetni čas. Kliknite ikono 

 za prekinitev. 
Korak 3. Kliknite na konec časa za izklop predvajanja na časovni osi. Ta čas mora biti v območju 
napredne vrstice. 

Korak 4. Premaknite miško na ikono . Vprašal vas bo, če želite izbrati končni čas. Kliknite ikono 

 za prekinitev. 
Korak 5. Kliknite gumb Save, da shranite prekinitev datoteke, kot je pri poglavju 5.1.2.5. Glejte sliko 4-
8. 

 
Slika 4-5 

 
4.1.4 Vrsta zapisa 
Ko preverite vrste zapisa datoteke, bo prikazana samo izbrana datoteka v napredni vrstici na 
seznamu datotek. Uporabniki lahko izberejo tudi vrsto zapisa, ki se prikaže prek spustnega polja, ki je 
nad seznamom datotek. Glejte sliko 4-6. 
 

 
Slika 4-6 

 
4.1.5 Napredna vrstica 
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Parameter Funkcija 

24 ur 
Če kliknete pomeni video v zadnjih 24 urah. 

2 uri 
Če kliknete pomeni video v zadnjih 2 urah. 

1 ura 

Če kliknete pomeni video v zadnji 1 uri. 

30 min 

Če kliknete pomeni video v zadnjih 30 minutah. 

 
4.1.6 Funkcija pomoč 
Funkcija pomoč pri video predvajanju je prikazano na sliki 4-8. 

 
Slika 4-8 

4.2 Predvajanje slike 
Vmesnik za predvajanje slike spletnega odjemalca ima naslednje tri funkcije: 

Parameter Funkcija 



1 Funkcija predvajanja 

2 Predvajanje datoteke 

3 Vrsta posnetka 

 
Glejte sliko 4-9. 
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4.2.1 Predvajanje 
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Privzeta ikona je in pomeni začasna ustavitev ali ni predvajanja slik. Kliknite gumb za 

predvajanje, da preklopite na običajno stanje predvajanja. Ikona postane . 
Kliknite na to da greste na začasno ustavitev. 
 
4.2.2 Predvajanje datoteke 



 
Slika 4-11 

 

Korak 1. Kliknite na seznam datoteke , izberite datoteko posnetka po datumu. 
Korak 2. Dvakrat kliknite datoteko na seznamu, če želite predvajati posnetek. 

Parameter Funkcija 

Iskanje 

Pomeni, da so vse datoteke posnetkov znotraj začetnega in končnega časa 
izbranega datuma. 

Prenosi 

Kliknite gumb download, da prenesete posneto datoteko na lokalno. 

Nazaj 
Kliknite gumb back (nazaj), da greste na vmesnik koledar in ponovno izberete čas. 
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4.2.3 Vrsta posnetka 
Po preverjanju datoteke posnetkov, vam na seznamu datotek prikaže samo datoteko izbrane vrste. 
Uporabniki lahko izberejo vrsto posnetka, ki se prikaže preko spustnega seznama nad seznamom 
datotek. Glejte sliko 4-13. 
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5. Nastavitev 
Spletni odjemalec podpira nastavitev kamere, omrežje, čas, sistem in informacije sistema. 
 
5.1 Kamera 



Nastavitev kamere vključuje pogoje, upravljanje profilov, povečavo in ostrenje. 
 
5.1.1 Pogoji 
Opomba: 
Parameter kamere se lahko razlikuje glede na različne načine, prosimo preverite informacije glede na 
vaš dejanski izdelek. 
 
5.1.1.1 Slike 
Opomba:  
Naprava, ki podpira WDR, ne podpira dolge ekspozicije in nizke ravni hrupa, če je omogočen WDR. 
Korak 1 
Izberite ''Setup>Camera>Conditions>Picture'' in sistem bo prikazal sliko, ki je prikazana na sliki 5-1. 
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Korak 2 
Nastavitev slike parametra; za podrobnejše informacije o nastavitvi parametrov si poglejte spodnjo 
tabelo. 

Parameter Opombe 

Osvetlitev Gre za celotno prilagoditev osvetlitve slike preko linearne nastavitve. Čim večja 
je številka, svetlejša je slika in nasprotno. Slika postane zamegljena, če je 
vrednost nastavljena na preveč.   

Kontrast Gre za prilagoditev kontrasta slike. Večja je vrednost, večji je kontrast in 
nasprotno. Če je vrednost visoko nastavljena, temno območje postane 
temnejšo in svetlo območje postane presvetlo. Slika postane zamegljena, ko je 
vrednost nastavljena na nizko.  

Nasičenost Gre za prilagoditev teme in osvetlitve. Ko je vrednost večja postane barva 
temnejša; v nasprotnem primeru je svetlejša. Vrednost ne vpliva na celotno 
osvetlitev slike. 

Ostrina Prilagoditi morate stopnjo ostrine na robu slike. Večja je vrednost ostrine, bolj 
izraziti postanejo robovi slike in slika lahko povzroči več hrupa, če je vrednost 
nastavljena previsoko. 

Gamma Spremeni svetlost slike in izboljša dinamično območje prikaza slike preko načina 
nelinearnega prilagajanja. Čim večja je vrednost, svetlejša slika postane in 
nasprotno. 

Zrcaljenje Ko je zrcaljenje omogočeno, se nadzorna slika prikaže navidezno. 

Flip Na voljo so naslednje možnosti: 

 Normalno: običajno se prikaže slika za spremljanje. 



 Flip način 1: prikaže se slika za spremljanje z vrtenjem v smeri urinega 
kazalca 90°. 

 Flip način 2: prikaže se slika za spremljanje z vrtenjem v nasprotno smer 
urinega kazalca 90°. 

 180°: Slika za spremljanje je prikazana na glavo. 
Opomba: 
Nastavite video ločljivost kot 1080P ali manj, ko uporabljate flip način za 
nekatere naprave. 

EIS Lahko delno izniči utripanje luči s posebnim logaritmom. Tako je slika bolj jasna. 

 
Korak 3 
Kliknite ''Save'' in dokončajte nastavitev parametra slike na kameri. 
 
5.1.1.2 Izpostavljenost 
Korak 1 
Izberite ''Setup > Camera > Conditions > Exposure''. Sistem bo prikazal vmesnik ''Exposure'', kot je 
prikazano na sliki 5-2. 
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Korak 2 
Za podrobnejše informacije o nastavitvi parametrov si poglejte spodnjo tabelo. 

Parameter Opomba 

Preprečevanje 
utripa 

 Na prostem: v tem načinu lahko priklopite na način osvetlitve, da dobite 
učinek v ustreznem načinu izpostavljenosti. 

 50Hz: ko je tok 50Hz, lahko sistem samodejno prilagodi izpostavljenost 
glede na osvetlitev okolja. 

 60Hz: ko je tok 50Hz, lahko sistem samodejno prilagodi izpostavljenost 
glede na osvetlitev okolja. 

Način Način izpostavljenosti kamera. 
Opomba: 

 Ko je ''Anti-flicker'' ''Outdor'' se lahko ''način izpostavljenosti'' nastavi kot 
''gain prioriteta'' ali ''zaslonka prioriteta''. 

 Različne naprave imajo različne načine izpostavljenosti; poglejte dejanski 
vmesnik. 

Vključuje naslednje možnosti: 

 Samodejno: lahko samodejno prilagodi svetlost slike glede na okolje. 



 Gain prioriteta: Naprava se lahko samodejno prilagodi glede na gain 
območja, kjer je nastavljena prioriteta med normalnim izpostavljenim 
območjem glede na različne osvetlitvene prizore. Naprava samodejno 
prilagodi vrednost zaslonka, če osvetlitev slike ne doseže učinka in gain 
vrednost doseže zgornjo in spodnjo mejo, pomeni da slika doseže 
najboljšo osvetlitev. 

 Zaslonka prioritete: : Naprava se lahko samodejno prilagodi glede na 
zaslonko območja, kjer je nastavljena prioriteta med normalnim 
izpostavljenim območjem glede na različne osvetlitvene prizore. Naprava 
samodejno prilagodi vrednost zaslonke, če osvetlitev slike ne doseže 
učinka in vrednost zaslonke doseže zgornjo in spodnjo mejo, pomeni da 
slika doseže najboljšo osvetlitev. 

 Iris prioriteta: iris vrednost je določena. Naprava lahko samodejno 
prilagodi vrednost zaslonka, če osvetlitev slike ne doseže učinka in 
zaslonka vrednost doseže zgornjo in spodnjo mejo, potem lahko naprava 
samodejno prilagodi gain vrednost, da slika doseže najboljšo osvetlitev. 

 Ročno: ročno nastavite gain in vrednost zaslonke, da prilagodite 
prikazano osvetlitev slike.   

Samodejno 
nastavitev Iris 

Lahko nastavite parameter, ko samodejno namestite iris na kamero. 

 Iris leča lahko samodejno prilagodi velikost glede na okolje, ko je iris 
samodejno omogočena, se bo osvetlitev slike ustrezno spremenila. 

 Iris vrednost doseže najvišjo vrednost, če onemogočite samodejno 
zaznavanje, iris leča se ne bo spreminjala glede na osvetlitev okolja. 

3D NR Sistem zajeme več slik (vsaj dve), ter nato združi slike tako da je manj motenj. 

Ocena Lahko nastavite parameter, ko je omogočen ''3D NR''. 
Večja je stopnja boljši je NR učinek. 

  
Korak 3 
Kliknite ''Save'', da dokončate nastavitev parametra za izpostavljenost kamere. 
 
5.1.1.3 Osvetlitev ozadja 
Način osvetlitve lahko razdelite na BLC, WDR in HLS. 
BLC: S tem načinom se lahko izognete presvetlim delom na sliki. 
WDR: Lahko zavrne preobremenjeno območje in kompenzira s temnejšo površino tako ,da omogoči 
WDR, kar pomeni, da je lahko celotna slika bolj jasna. 
HLC: če je slaba svetloba, kot na primer na področjih kjer so cestninska vrata, vhod in izhod iz 
parkirišča itd. V primerih ekstremne svetlobe lahko posname človeški obraz v temnem okolju in 
ustvari boljši učinek pri registrskih tablicah. 
Korak 1 
Izberite ''Setup > Camera > Condition > Backlight'' sistem bo prikazal vmesnik ''Backlight'', kot je 
prikazano na sliki 5-3. 
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Korak 2. 
Nastavite parameter osvetlitve ozadja 

 Ko je način ''Mode'' nastavljen kot ''Scene Self-adaptation'' bo sistem samodejno prilagodil 
osvetlitev slike glede na osvetlitev okolja, da naredi objekt zaslona v prizoru jasen.  

 Ko je ''Mode'' nastavljen na ''BLC'' lahko izberete privzeti ali prilagojen način. 
 Ko izberete način ''Defult'' lahko sistem samodejno ustvari sistem izpostavljenost glede na 

okolje, kar pomeni da je slika na temnejšem področju bolj jasno vidna. 
 Ko izberete način ''Customized''  

 Ko je način ''Mode'' način nastavljen kot ''WDR'', zmanjša svetlost območja z visoko svetlostjo 
in izboljša svetlost območja z nizko svetlostjo, kar pomeni, da so objekti tako v visoki svetlosti 
kot tudi pri nizki osvetlitvi jasno prikazani. 

Opomba: 
Morda boste izgubili za nekaj sekund video, ko se kamera priklopi iz brez WDR načina v način WDR. 

 Ko je ''Mode'' nastavljen kot ''HLC'' bo sistem omejil svetlost območja z visoko osvetlitvijo in 
zmanjšal velikost območja, kar pomeni, da se bo zmanjšala osvetlitev celotne slike. 

Korak 3 
Kliknite ''Save'', da dokončate nastavitveni način osvetlitve. 
 
5.1.1.4 WB 
WB se uporablja za obnovitev belega območja v prizoru kamere, potem ko nastavite WB način se 
lahko beli objekt vidi bel v različnih okoljih.   
Korak 1 
Izberite ''Setuo > Camera > Conditions > WB'' sistem bo prikazal vmesnik ''WEB'', kot je prikazano na 
sliki 5-4. 
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Korak 2 
Nastavite WB način. 

 Ko je ''Mode'' nastavljen na ''Auto'' lahko sistem samodejno izravna belino pri različni 
temperaturi, kar pomeni da bo barvna slika normalna.  

 Ko je ''Mode'' nastavljen na ''Nature'' lahko sistem samodejno kompenzira ravnovesje beline 
brez umetne svetlobe, kar pomeni da je barvna slika normalna. 

 Ko je ''Mode'' nastavljen na ''Street Lamp'' sistem lahko samodejno izravna belino ponoči, kar 
pomeni da je barvna slika normalna. 

 Ko je ''Mode'' nastavljen na ''Outdoor'' lahko sistem samodejno izravna belino na prstem z 
naravno in umetno svetlobo, kar pomeni da je barvna slika normalna. 

 Ko je ''Mode'' nastavljen na ''Manual'' lahko ročno nastavite na vrednost rdečega in modrega 
gain; sistem lahko kompenzira različne temperature v okolju glede na nastavitev. 

 Ko je ''Mode'' nastavljen kot ''Area Customized'' morate nastaviti prilagojeno območje, da 
lahko kompenzira ravnovesje beline z različno temperaturo slik na območju, kar pomeni, da 
bo slike barve normalna. 

 
Korak 3 
Kliknite ''Save'', da izpolnite nastavitev WB načina. 
 
5.1.1.5 Dan & noč 
Nastaviti je potrebno stikalo med barvnim in črno-belim načinom. 
Korak 1 
Izberite ''Setup > Camera > Conditions > Day & Night Mode'' in sistem bo prikazal vmesnik ''Day & 
Night'', ki je prikazan na sliki 5-5. 
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Korak 2 
Nastavite parameter dan & noč; za podrobnejše informacije si poglejte spodnjo tabelo. 

Parameter Opomba 

Dan & noč Nastavitev slike na kameri je prikazana v barvnem ali črno-belem načinu. 
Opomba: 
Nastavitev ''Day&Night Mode'' ne vpliva na nastavitev ''Profile Management''. 
Na voljo so naslednje možnosti: 

 Barva: slika kamere se prikaže kot barvna slika. 

 Samodejno: kamera lahko samodejno izbere barvno ali črno belo sliko, ki 
je prikaže glede na osvetlitev okolja. 

 Črno-bela: slika kamere se prikaže kot črno-bela. 

Občutljivost Parameter lahko nastavite, ko je ''Day/Night Mode'' na ''Auto''. 
Nastavitev občutljivosti med barvno in črno-belo sliko. 

Zakasnitev Parameter lahko nastavite, ko je ''Day/Night Mode'' na ''Auto''. 
Nastavitev občutljivosti med barvnim slikam in črno-belim zaslonom. 

 
Korak 3 
Kliknite ''Save'', da dokončate nastavitev način dan/noč. 
 
5.1.1.6 Defg 
Kakovost slike bo postala slaba, če je naprava v okolju z meglo, funkcijo defog lahko omogoči, da 
prilagodi definicijo slike.   
Korak 1 
Izberite ''Setup > Camera > Conditions > Defog'' in sistem bo prikazal vmesnik ''Defog'', ki je prikazan 
na sliki 5-6. 
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Korak 2 
Nastavite način izničevanje megle v skladu z dejanskim prikazom. 

 Ko je ''Mode'' nastavljen ''Manual'' ročno nastavite intenzivnost in način izničevanje megle, 
sistem bo prilagodil definicijo slike glede na način intenzivnosti in način izničevanje megle, ki 
je bil predhodno nastavljen. Način izničevanje megle, lahko nastavite ročno ali samodejno. 

 Ko je ''Mode'' nastavljen ''Auto'' bo sistem samodejno prilagodil definicijo slike glede na 
dejanski način. 

 Ko je ''Mode'' nastavljen koz ''Off'' je funkcija izničevanje megle onemogočena. 
 
Korak 3 
Kliknite ''Save'', da dokončate nastavitev izničevanje megle. 
 
5.1.1.7 IR osvetlitev 
Če je naprava opremljena z IR osvetlitvijo, jo lahko neposredno nastavite. 
Korak 1 
Izberite ''Setup > Camera > Conditions > IR Light'' in sistem bo prikazal vmesnik ''IR Light'' kot je 
prikazano na sliki 5-7. 
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Korak 2 
Nastavite IR osvetlitev glede na dejanski prizor. 

 Ko je ''Mode'' nastavljen na ''Manual'' lahko ročno nastavite IR svetlobo; sistem bo realiziral 
kompenzacijo svetlobe na sliko glede na intenzivnost IR svetlobe. 

 Ko je ''Mode'' nastavljen na ''Smart IR'' lahko sistem prilagodi osvetlitev svetlobe glede na 
dejanski prizor. 

 Ko je ''Mode'' nastavljen na ''Zoomprio'' sistem lahko samodejno prilagodi IR osvetlitev glede 
na spremembo svetlosti dejanskega prizora. 

 Sistem bo privzeto omogočil osvetlitev za bližnji objekt. Če osvetlitev ne ustreza pogojem se 
prilagodi. 

 Sistem bo privzeto onemogočil osvetlitev na daleč. Nastavitev lahko spremenite. Sistem bo 
vedno onemogočil veliko svetlobe, ko bo goriščna razdalja leče nastavljena na določen 
širokokotni kot, da se izognete prekomerni izpostavljenosti. 
Medtem lahko ročno nastavite osvetlitev, da prilagodite svetlost IR osvetlitve.  

 Ko je ''Mode'' nastavljen na ''Off'' ne bo omogočena IR-osvetlitev.  
 
Korak 3 
Kliknite ''Save'' in nastavite IR osvetlitev. 
 
5.1.1.8 Upravljanje profilov 
Korak 1 
Izberite '' Setup > Camera > Conditions > Profile Management'' in sistem bo prikazal vmesnik ''Profile 
Management''. 
Korak 2 
Nastavitev in upravljanja profila 

 Ko je ''Profile Management'' nastavljen na ''Normal'' bo sistem spremljal glede na običajne 
nastavitve. 
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 Ko je ''Profile Management'' nastavljen na ''Full Time'' lahko izberete ''always Enable'' v 
''Day'' ali ''Night'', sistem bo spremljal v skladu z nastavitvijo ''always enable''. 
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 Ko je ''Profile Management'' nastavljen na ''Schedule'' lahko nastavite en obdobje kot dan in 
drugo obdobje kot noč, na primer če nastavite 0:00~12:010 kot dan, 12:00~24:00 kot noč, 
potem bo sistem spremljal z ustreznimi nastavitvami v različnih obdobjih. 
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Korak 3 
Kliknite ''Save'', ko dokončate nastavitve upravljanja profila. 
Opomba: 
Kliknite ''Default'', da obnovite napravo na privzeto nastavitev; kliknite ''Refresh'', da preverite 
najnovejšo nastavitev datoteke naprave. 
 
5.1.1.9 Povečanje in osredotočenje 
Opomba: 
Samo naprava z motorizerano lečo podpira funkcijo povečanja in ostrenja. 
Korak 1 
Izberite ''Set > Camera > Conditions > Zoom in Focus'' in sistem bo prikazal vmesnik ''Zoom and 
Focus'', kot je prikazano na sliki 5-11. 
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2. korak 

Nastavite goriščno razdaljo leče  

Ko je povečana, nastavite »Hitrost« in pritisnite "+" , "-" ali pa prilagodite neposredno z drsnikom. 

3. korak 

Prilagodite definicijo objektiva. 

Ko je fokusirana, nastavite »Hitrost« in pritisnite "+" , "-" ali pa prilagodite neposredno z drsnikom. 

Opomba: 

 Hitrost se nastavi tako, da pritisnete "+" in "-". 



 Ko prilagodite goriščno razdaljo objektiva ali kliknete »Auto Focus«, bo naprava samodejno 

prilagajala definicijo slike, pri samodejni izostritvi »Auto Focus«  pa ni dovoljeno izvajati 

drugih funkcij leče. 

 Če po večkratni povečavi in ostrenju slike ni mogoče jasno nastaviti, kliknite »Obnovi vse«, da 

se leča ponastaviti na nič in se odstanijo vse napake objektiva. 

 Kliknite »Osveži« in naprava samodejno sinhronizira strojno opremo z lokacijo drsnika leče 

(zoom in ostrenje). 

 

5.1.2 Video 

5.1.2.1 Video 

1. korak 

Izberite »Nastavitev> Kamera> Video> Video« in sistem bo prikazal vmesnik »Video«, ki je prikazan 

na sliki 5-12 ali na sliki 5-13. 
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Slika 5-13 (Fisheye) 

 

2.korak 

Nastavite bitno hitrost prenosa, za podrobnejše informacije poglejte spodnjo tabelo. 



Parameter Funkcija 

Način namestitve 

Ko je nastavljen Fisheye se prikaže parameter. Obstajajo trije načini 
namestitve Fisheye-a: strop, stena in tla, prosimo izberite način 
namestitve glede na dejansko mesto namestitve. 
Po preklopu namestitve bo sistem začel preklapljati in po uspešnem 
preklopu, način namestitve shranil. 
Opomba: 
Naprava bo izvozila razširjeno video datoteko po tem ko bo 
konfiguracija končana. Ko se bo na napravo dostopalo iz drugih naprav 
bo prikazana razširjena slika. 

Način snemanja 

Ko je nastavljen Fisheye se prikaže parameter. Po preklopu snemalnega 
načina, bo sistem začel preklapljati in po uspešnem preklopu, način 
snemanja shranil.  
Način snemanja se spremeni glede na različne načine namestitve. 
 1O: originalna slika, ki ni pretvorjena. 
 1P: pravokotna panorama 360 °. 
 2P: Način lahko nastavite, ko je "Način namestitve" nastavljen kot 
"Strop" ali "Tla". Gre za 2-kratno pravokotno sliko 180 °, oba podokna 
lahko tvorita panoramo 360 ° kadarkoli. 
 1O + 3R: originalna slika + 3 ločene podslike; tako original slika kot 
podslika omogočata premike ter povečavo 

 4R: originalna slika + 4 ločene podslike, tako original slika kot 
podslika omogočata premike ter povečavo 

 2R: originalna slika + 2 ločeni podsliki, podokno originalne slike 
omogoča povezavo in premike, podslika omogoča premikanje navzgor 
in navzdol, kar lahko spremeni navpični kot pogleda. 

Opomba: 
Naprava bo izvozila razširjeno video datoteko po tem ko bo 
konfiguracija končana. Ko se bo na napravo dostopalo iz drugih naprav 
bo prikazana razširjena slika. 

Dodatni tok omogočen 
Izberite »Enable«, da omogočite dodatni tok, ki je že tovarniško prevzet. 
Naprava omogoča 2 dodatna pretoka istočasno. 

Smart Codec  

 

To lahko izboljša zmogljivost stiskanja slike in zmanjša datoteko za 
shranjevanje s tem, ko omogoča inteligentno kodiranje. 
Opomba: 
Ko je inteligentno kodiranje omogočeno, naprava ne podpira tretjega 
toka, ROI ali inteligentnega zaznavanja dogodkov, za več podrobnosti 
glejte dejanski vmesnik. 
 

Vrsta kode-toka 

ACF pomeni uporabo različnih hitrosti za snemanje. 
Obstajata dve možnosti: VBR in CBR. 
Upoštevajte, da lahko nastavite kakovost videa v načinu VBR. 
Opomba: 
Spletni vmesniki ne podpirajo nastavitve za zaznavanje gibanja in 
nastavitve kode alarma. 
 

Način kodiranja 

Obstaja pet možnosti kodiranja:  
H.264 (main profile standard), H.264H (high profile standard), H.264B 
(Baseline Profile), H.265 (main profile standard) and MJPG kodiranje. 

 H.264, H.264H sta oba H264 bitna toka. H.264 je glavni/osnovni 
standard kodiranja in morate omogočiti funkcijo sub stream in 



nastaviti ločljivost kot CIF. Potem lahko spremljate preko 
mobilnega telefona Blackberry. 

 H265 je glavni način kodiranja 

 MJPEG: Ta način kodiranja, porabi večijo moč pretoka. Lahko 
uporabite večij bitni pretok da dobite boljšo kvaliteto slike 

 

Resolucija 

Obstaja več resolucij. Izbirate jih v seznamu. 
Za vsako resolucijo je drugačna vrednost bitnega toka. 
Opomba: Ko je video v stanju vrtenja, ne morete nastaviti resolucije 
višje od 1080P (razen 1080P) 
 

Hitrost sličic (FPS) 
PAL: 1～25f/s，1-50f/s NTSC: 1～30f/s or 1~60f/s.  

Hitrost sličic lahko varira zaradi različnih resolucij. 

Vrsta bitne hitrosti 

Dve možnosti sta: VBR in CBR 
Upoštevajte, da lahko nastavite kvaliteto videa v VBR načinu. 
V MJPEG načinu je možen samo CBR. 

Priporočena bitna 
hitrost 

Priporočena vrednost bitne hitrosti glede na resolucijo in hitrost slik, ki 
ste jih nastavili. 

Bitna hitrost 

 V CBR je bitna hitrost maksimalne vrednosti. V dinamičnem 
načinu, sistem zniža slike na sekundo, da lahko zagotovi pretočno 
sliko. 

 Vrednost VBR načina je NIČ 

 Prosimo preverite med pretoki za podrobnejše informacije 

SVC 
Hitrost sličic se lahko kodira po nivojih. Je fleksibila metoda kodiranja. 
Privzeto: 1 je kot 1 nivo. Nastaviš lahko tudi 2/3/4 nivoje. 

I Okvir 
 

Tukaj lahko nastavite P vrednost med dvema I okvirjema. Vrednost v 
območju od 1 do 150. Privzeta vrednost je 50. 
Priporočena vrednost je: hitrost sličic *2. 

Nastavitve vodnega 
tiska 

S kalibriranjem vodnega tiska preverite, ali je video spremenjen. 
Izberite funkcijo vodnega tiska. Privzeti vodni tisk je Digital CCTV. 

 

3. korak 

Kliknite "save" (shrani), da zaključite nastavitve video pretoka 

 

5.1.2.2 Posnetek 

Posnetek vmesnika je prikazan na sliki 5-14. 

 
Slika 5-14 

Za podrobnejše informacije poglejte spodnjo tabelo. 

Parameter Funkcija 



Posnetek Obstajata dva načina: splošen (razpored) in dogodek (aktivacija). 

Velikost slike Je enaka, kot ločljivost glavnega toka 

Kvaliteta Tukaj se nastavi kvaliteta slike. Obstaja šest stopenj. 

Interval 
Tukaj se nastavi frekvenca posnetkov. Opcijsko 1~7s/sliko, po meri 
 

 

5.1.2.3 Prekrivanje slike 

Prekrivanje slike je prikazano na sliki 5-15. 

 

Slika 5-15 

 

Slika 5-16 



 

Slika 5-17 

 

Slika 5-18 

 

 



Slika 5-19 

 

Slika 5-20 

Za podrobnejše informacije poglejte spodnjo tabelo. 

Parameter Funkcija 

Maskiranje 
 Tukaj lahko nastavite maskiranje določenega vidoposnetka. 

 Sistem podpira maksimalno 4 različna maskiranja. 

Ura 

 S to funkcijo omogočite, da »ura« prekrije videoposnetek. 

 Z miško lahko nastavite oz. premaknete pozicijo »ure« na 
videoposnetku. 

Kanal 

 S to funkcijo omogočite, da »kanal« prekrije videoposnetek. 

 Z miško lahko nastavite oz. premaknete pozicijo »kanala« na 
videoposnetku. 

Lokacija 

 S to funkcijo omogočite, da »lokacija« prekrije videoposnetek. 

 Za nastavitev imena lokacije kliknite gumb »setup«. 

 Z miško lahko nastavite oz. premaknete pozicijo »lokacije« na 
videoposnetku. Poravnava vključuje poravnavo levo in poravnavo 
desno. 

  



Prekrivanje 

 S to funkcijo omogočite prikaz prekrivne slike. Kliknite na »disable«, 
da ugasnete prekrivanje. 

 Kliknite »Upload picture«, da naložite sliko v nadzorno okno. Rumeno 
polje lahko povlečete, da ga premaknete. 

Opomba: 
Istočasno ne morete omogočiti lokacije in prekrivanja. 

Štetje 

 Obkljukaj »Enable«, da se prikaže statistika štetja; obkljukaj 
»Disable«, da se ne prikaže 

 Prikazale so bodo št. prihodov in odhodov katere lahko lahko 
prestavite na levi ali desni rob.  

Osvežitev 
 Nastavite maskiranje, kanal, uro, lokacijo, prekrivanje in shranite 

nastavitve. Kliknite na »Refresh«, da vidite učinek. 

 

5.1.2.4 ROI 

Opomba: Nekatere serije ne podpirajo ROI funkcije. 

 
Slika 5-21 

 
Slika 5-22 



Parameter Opomba 

Enable (Omogoči) 
Označi »Enable« in pojavil se bo ROI prikaz na zaslonu, če označiš »disable« 
pa se ne bo prikazal.  

Kvaliteta slike 

 Nastavite kvaliteto slike ROI, od 1 do 6, privzeto je 6. 
Opomba: 
Za Fisheye napravo je razpon od 1 do 6 (najboljša), privzeta je 6 (najboljša) 

 Omogočite lahko do 4 območja 

 

5.1.2.5 Pot 

Pot shranjevanja spomina je prikavana na sliki 5-23. 

Tukaj lahko nastavite shranjeno pot slike in pot shranjevanja: 

 Privzeta pot do slike je C:\Users\admin\WebDownload\LiveSnapshot. 

 Privzeta pot do zapisa zaslona je C:\Users\admin\WebDownload\LiveRecord. 

 Privzeta pot s posnetkom predvajanja je  C:\Users\admin\WebDownload\PlaybackSnapshot. 
Privzeta pot do prenosa predvajanja je C:\Users\admin\WebDownload\PlaybackRecord. 
Privzeta pot prekinitve predvajanja je C:\Users\admin\WebDownload\VideoClips. 
Opomba: 
 Admin je lokalno prijavljen v računu računalnika. 
Prosimo, kliknite gumb Shrani, da shranite trenutno nastavitev. 

 
Slika 5-23 

5.1.3 Audio 
Prosimo upoštevajte, da nekatere naprave ne podpirajo audio funkcije. 
 
5.1.3.1 Audio 

Audio vmesnik je prikazan spodaj. Glej sliko 5-24. 



 
Slika 5-24 

Za podrobnejše informacije poglejte spodnjo tabelo. 

Parameter Funkcija 

Način kodiranja 

Kodirni način glavnega toka in dodatnega toka vključuje G.711A, G.711Mu 
in ACC. Privzeti način je G.711A. Tu je nastavitev za avdio način kodiranja in 
dvosmerno pogovorno kodiranje. 

Frekvenca vzorčenja Frekvenca vzorčenja podpira dva načina, ki sta 8K in 16K. Privzeto je 16K. 

Vrste AudioIn 
Dva načina za izbiro: LineIn, Mic. Naprava mora povezati zunanji avdio 
vhodni vir v načinu LineIn in ni treba priključiti zunanji audio vhodni vir v 
načinu Mic. 

Filter hrupa Omogočite funkcijo in lahko filtrira ustrezen hrup. 

Glasnost mikrofona 

Nastavite glasnost mikrofona od 0 do 100. 
Opomba: 
Podpirajo nekatere naprave. 

Glasnost zvočnika 

Nastavite glasnost zvočnika od 0 do 100. 
Opombe: 
Podpirajo nekatere naprave. 

Omogoči Audio  

Označi »Enable«: tok je A / V kompozitni tok, drugače vsebuje samo 
videoposnetek. 
Zvok je na voljo le, če je ta funkcija omogočena. 

 

5.1.3.2 Alarm audio 



 
Slika 5-25 

 
Slika 5-26 

Audio trenutno podpira PCM format za snemanje, dvosmerno komunikacijo ter nalaganje posnetkov 

preko izhoda.  

Za izvoz audio posnetkov sledite temu postopku: 

1.korak  Uporabite levi gumb miške, da kliknete votli krog  v stolpcu »choice« na levi,  

Prikaže se  , kar pomeni učinkovito izbiro zvočnega alarma. 

2.korak Uporabite desno miškino tipko, da kliknete  , izberite »save target as« za prenos. 

5.2 Omrežje 

5.2.1 TCP/IP 

Vmesnik TCP / IP je prikazan na sliki 5-27. Podpira IPv4 in IPv6. IPv4 podpira statični IP in DHCP. IPv6 

podpira samo statični IP. Ko uporabniki ročno spremenijo naslov IP, bo WEB samodejno skočil na nov 

IP naslov. 



 

Slika 5-27 

Za podrobnejše informacije poglejte spodnjo tabelo. 

Parameter Funkcija 

Ime gostitelja Nastaviti je ime trenutne gostiteljske naprave. Podpira največ 15 znakov. 

Ethernet kartica 

Izberite vrata ethernet. Privzeto je ožičeno. 
Upoštevajte, da lahko privzeto kartico Ethernet spremenite, če je več 
kartic.  
Upoštevajte, da morate napravo znova zagnati, da aktivirate novo 
nastavitev, ko spremenite privzeto nastavitev 

Način 

Obstajata dva načina: statični način in DHCP način. Izberite način DHCP, 
samodejno išče IP in ne morete nastaviti IP / maskiranje podomrežja / 
prehoda. Izberite statični način, ročno morate nastaviti IP / podomrežno 
maskiranje / prehod. 

Mac naslov Pretok MAC naslova. 

IP različica 
Izbrati je treba različico IP. IPV4 ali IPV6. 
Dostopate lahko do naslova IP teh dveh različic. 

IP naslov 

Prosimo, uporabite tipkovnico, da vnesete ustrezno številko, da 
spremenite IP naslov in nato nastavite ustrezno podomrežno maskiranje in 
privzeti prehod. 

Želeni DNS IP DNS naslov. 

Nadomestni  DNS Nadomestni IP DNS naslov. 

Omogoči ARP/ping 
nastavitve na IP 

napravi 

Z ukazom ARP / Ping lahko spremenite ali nastavite naslov IP naprave, če 
poznate MAC naslov naprave. 
Pred operacijo preverite, če sta omrežna kamera in računalnik v istem LAN. 
Ta funkcija je privzeto vklopljena. 
1.korak: Pridobite naslov IP. Omrežno kamero in računalnik nastavite v isti 
LAN. 
2.korak: Pridobite fizični naslov z oznake omrežne kamere 
3.korak: Pojdite v vmesnik Run/Zaženi in vnesite naslednje ukaze. 
arp –s <IP Address> <MAC>  
ping –l 480 –t <IP Address>  

Npr.: arp -s 192.168.0.125 11-40-8c-18-10-11  
ping -l 480 -t 192.168.0.125  



4.korak: Znova zaženite napravo. 
 
5.korak: Da je povezava uspešna lahko vidite ko se izpiše: "Reply from 
192.168.0.125 …" v komandni vrstici. Zdaj lahko zaprete komandno vrstico. 
6.korak: Odprite brskanje in nato vnesite http://<IP address>.  
Kliknite gumb »Enter«, zdaj lahko dostopate. 
 

 

5.2.2 Povezava 

5.2.2.1 Povezava 

Vmesnik »Connection« (Povezava) je prikazan na sliki 5-28. 

 
Slika 5-28 

Za podrobnejše informacije poglejte spodnjo tabelo. 

Parameter Funkcija 

Max povezava 
Gre za največjo spletno povezavo za isto napravo. Vrednost se giblje od 1 
do 20. Privzeta količina povezave je 10. 

TCP vrata  
Razpon vrednosti je 1025 ~ 65534. Privzeta vrednost je 37777. Če je 
potrebno, lahko vnesete dejansko številko vrat. 

UDP vrata 
Razpon vrednosti je 1025 ~ 65534. Privzeta vrednost je 37778. Če je 
potrebno, lahko vnesete dejansko številko vrat. 

HTTP vrata 
Razpon vrednosti je 1025 ~ 65524. Privzeta vrednost je 80. Če je potrebno, 
lahko vnesete dejansko številko vrat. 

RTSP port  

 Privzeta vrednost je 554. Prosimo, pustite prazno, če uporabite 
privzeto vrednost. Uporabnik uporablja QuickTime ali VLC lahko 
predvaja naslednje formate. Lahko tudi igra BlackBerry. 

 Pregled žive slike preko URL protokola zahteva, RTSP medijski 
strežnik, število kanalov ter pretok v URL-ju 

 Uporabnik, ki uporablja BlackBerry mora nastaviti kodirni način na 
H.264B, ločljivost CIF in izključiti zvok. 

Oblika URL-ja je: 
rtsp://username:password@ip:port/cam/realmonitor?channel=1&subtyp
e=0 username/password/IP and port.  



IP je IP naprave in privzeta vrednost vrat je 554. Če je privzeta 
vrednost, lahko pustite prazno. 
Sledite standardnemu protokolu RTP in če je način kodiranja MJPEG 
potem maksimalna ločljivost podpira samo 2040 * 2040. 

Omogoči HTTP 
Označi HTTPs enable (omogoči), logiraj se kot https://ip:port. 
Zaščitite podatke. Privzeta vrata so https://ip. Privzeto je, da je 
onemogočeno. 

HTTPs Vrata 
Komunikacijska vrata HTTP, razpon vrednosti je 1025 ~ 65534, privzeta 
vrednost je 443. 

Opomba: 

 0 ~ 1024, 37780 ~ 37880, 1900, 3800, 5000, 5050, 9999, 37776, 39999, 42323 so posebna 

vrata. 

Uporabnik jih ne more spremeniti. 

 Izogibajte se uporabi privzete vrednosti vrat drugih vrat. 

 

5.2.2.2 ONVIF 

ONVIF (Open Network Video Forum Interface), ta standard opisuje omrežni video način, vmesnik, 

način podatkov in način interakcije podatkov. Cilj ONVIF Standarda je doseči, da so omrežni video 

izdelki (vključno z izvirnim videom, video opremo, itd.) različnih proizvajalcev popolnoma 

kompatibilni. 

Privzeta funkcija ONVIF je zaprta. 

 
Slika 5-29 

5.2.3 PPPoE 

PPPoE vmesnik je prikazan na sliki 5-30. 

Vnesite uporabniško ime in geslo PPPoE, ki ga dobite od ponudnika internetnih storitev (IPS) in 

omogočite PPPoE funkcijo. Prosimo, shranite trenutno nastavitev in nato znova zaženite napravo, da 

boste aktivirali nastavitev. Naprava se po ponovnem zagonu povezuje z internetom preko PPPoE. IP 

naslov v WAN-u lahko dobite iz stolpca IP naslovi. Ko je PPPoE vklopljen, onemogočite UPnP, da 

preprečite vpliv na klicno povezavo. 

Ko označite omogoči (enable) PPPoE, onemogočite (disable) UPnP. 

https://ip:port
https://ip/


Potrebovali boste IP naslov naprave skupaj z informacijami naprave. Preko IP naslova lahko 

uporabnik dostopa do kamere. 

 
Slika 5-30 

5.2.4 DDNS 

DDNS vmesnik je prikazan na sliki 5-31. 

DDNS se nastavi, da se lahko povežete različne strežnike tako, da lahko dostopate do sistema 

preko strežnika. Prosimo pojdite na ustrezno spletno mesto storitve, vnesite ime domene in 

potem dostopajte do sistema preko domene. Tudi, če je vaš IP naslov spremenjen, deluje. KO se 

naprava poveže v WLAN, onemogočite UpnP. 

 

Slika 5-31 

Za podrobnejše informacije poglejte spodnjo tabelo. 

Parameter Funkcija 

Vrste serverja 
Iz seznama lahko izberete protokol DDNS: CN99 DDNS, NO-IP DDNS, 
Dyndns DDNS, Dahua DDNS, Zasebni DDNS, privzeto je Dahua DDNS. 

Naslov serverja 
IP naslov strežnika DDNS 
CN99 DDNS 



Naslov strežnika: www.3322.org 
NO-IP DDNS 
Naslov strežnika: dynupdate.no-ip.com 
Dyndns DDNS 
Naslov strežnika: members.dyndns.org 
Drugi DDNS 

Način Privzeta nastavitev je samodejna, možnost ročnega izbiranja. 

Ime domene 
Samodejno in ročno imata kot privzeto:  »MAC addresss.dahuaddns.com«, 
omogoča ročno nastavitev prednosti 

Uporabniško ime Je uporabniško ime, katerega vnesete, ko se logirate v server, opcijsko. 

 

QUICK DDNS vmesnik je prikazan na sliki 5-32. 

 

Slika 5-32 

Parameter Funkcija 

Vrsta Serverja Izberete lahko CN99 DDNS protocol 

Naslov serverja Pod CN99 DDNS je privzeti naslov strežnika "www.3322.org" 

Ime domene Samo-nastavitev privzete domene. 

Uporabniško ime Uporabniško ime, katerega vnesete, ko se logirate v server. 

Geslo Geslo, katerega vnesete, ko se logirate v server. 

Čas osveževanja Čas osveževanja povezave me IP napravo in serverjem, privzeto je 10 minut. 

 

5.2.5 IP filter 

Vmesnik IP Filter je prikazan na sliki 5-33. 

Funkcijo IP filter lahko omogočite tako, da lahko določeni uporabnik IP / MAC dostopa do omrežne 

kamere. 

Lahko dodate posamezni IP naslov ali pa selekcijo IP naslovov. 

Če ne označite polja tukaj, to pomeni, da je na meji dostopa. 



Tukaj lahko dodate naslov IP in MAC naslov. Te naslove morate dodati, preden omogočite zaupanja 

vredna spletna mesta. 

Opomba: V istem omrežnem segmentu morate nastaviti MAC naslov. 

 
Slika 5-33 

5.2.6 SMTP (e-mail/e-pošta) 

SMTP vmesnik je prikazan na sliki 5-34. 

 

Slika 5-34 

Za podrobnejše informacije poglejte spodnjo tabelo. 

Parameter Funkcija 

SMTP Server Vnesite naslov strežnika in omogočite to funkcijo. 

Vrata Privzeta vrednost je 25. Če je potrebno, jo lahko spremenite. 

Anonimnost 

Strežnik podpira funkcijo anonimnosti. Samodejno se lahko anonimno 
prijavite. Ne potrebujete vnesti uporabniškega imena, gesla in informacije 
o pošiljatelju. 



Uporabniško ime Uporabniško ime e-poštnega računa pošiljatelja. 

Geslo Geslo e-poštnega računa pošiljatelja. 

Pošiljatelj E-poštni naslov pošiljatelja. 

Avtentikacija (našin 
šifriranja) 

Izberete lahko SSL, TLS ali nič. 

Naslov predmeta Tukaj vnesite predmet e-poštnega sporočila. 

Priponka 
Sistem lahko pošlje e-poštno sporočilo s posnetkom, ko tukaj označite 
polje  

Prejemnik e-pošte Vnesite naslov prejemnikove e-pošte. Maksimalno 3 naslovi 

Interval 

Interval za pošiljanje je od 0 do 3600 sekund. 0 pomeni, da ni intervala. 
Prosimo, upoštevajte, da sistem takoj ne bo poslal e-poštnega sporočila, ko 
se vklopi alarm. Ko se sproži alarm, detektor gibanja ali se zgodi neobičajen 
dogodek, sistem pošlje e-sporočilo glede na interval, ki ste ga tukaj 
specificirali. Ta funkcija je uporabna, ko je preveč e-sporočil, ki so jih 
aktivirali neobičajni dogodki, kar  lahko predstavlja preobremenitev 
serverja. 

Omogoči email 
informacije o stanju 

Tukaj označite polje, da omogočite to funkcijo. 

Test e-pošte 

Sistem bo samodejno poslal e-poštno sporočilo enkrat, da preveri, ali je 
povezava v redu ali ne. Pred testom e-pošte shranite informacije o 
nastavitvi e-pošte, 

 

5.2.7 UpnP 

Omogoča vam, da določite preslikavo povezav med LAN in javnim omrežjem. 

Tu lahko dodate, spremenite ali odstranite UPnP. Za UPnP na različnih usmerjevalnikih morate 

onemogočiti UPnP funkcijo. Glej sliko 5-35. 

V operacijskem sistemu Windows, od Start-> nadzorna plošča / Control Panel-> Dodajanje ali 

odstranjevanje programov. Kliknite »Add/Remove Windows Components«  in nato izberite »Network 

Services«  iz čarovnika za komponente Windows. Kliknite gumb Podrobnosti in nato potrdite »Internet 

Gateway Device Discovery and Control client«  in »UPnP User Interface«. Za začetek namestitve kliknite 

OK. 

Omogočite UPnP iz spleta. Če je vaš UpnP v operacijskem sistemu Windows omogočen, ga lahko 

omrežna kamera samodejno zazna preko »My Network Places«. 

V ročnem načinu lahko spremenite zunanja vrata. V samodejnem načinu, izberite prosta vrata za 

samodejno preslikavo vrat brez spremembe uporabnika. 



 
Slika 5-35 

                   5.2.8 SNMP 

       SNMP vmesnik je prikazan na slikah 5-36 in 5-37. 
SNMP omogoča komunikacijo med programsko opremo za omrežno upravljanje in namestnikom 
upravljane naprave. Prosimo, da namestite programsko opremo kot je MG MibBrowser 8.0c ali 
vzpostavite SNMP storitev pred uporabo te funkcije. Po nastavitvah je za aktivacijo potreben ponovni 
zagon naprave. 
 

 
                                                                                    Slika 5-36 
 
Za podrobne informacije si oglejte spodnjo tabelo: 
 

Parameter Funkcija 

SNMP verzija  Če označite SNMP v1, naprava procesira samo v1 informacije. 
 Če označite SNMP v2, naprava procesira samo v2 informacije. 
 Če označite SNMP v3,  lahko nastavite uporabniško ime, geslo in 

način enkripcije (šifriranja).  Strežnik kalibrira ustrezno uporabniško 
ime, geslo in način enkripcije za dostop v napravo. V1 in v2 nista na 
voljo. 



SNMP port (vrata)  Vrata  nemastniškega programa naprave so UDP in ne TCP. Vrednost se 
giba od 1 do 65535. Privzeta vredniost je 161. 

Community 
(skupnost) 

To je Community string (niz skupnosti), kar  pomeni podobno kot 
Uporabniški ID ali geslo, ki dovoljuje dostop do statistike  usmerjevalnika 
(router) ali druge naprave. 

Read Community Dostop do vseh CNMP ciljev, vendar samo za branje. Privzeta nastavitev je  
Public (javno).  Opomba: podpira številke, črke,ter znaka  _ in -. 

Write Community Piši/Beri dostop do vseh SNMP ciljev. Privzeta nastavitev je Private (privat).  
Opomba: podpira številke, črke,ter znaka  _ in -. 

Trap Address/ trap 
naslov 

To je naslov informacije iz proxy programa naprave. 

TRAP SNMP trap  je sporočilo poslano na SNMP strežnik, ko pride do določenih 
dogodkov, kot so napake in dokodki povezani z varnostjo. 

Trap address (Trap 
Naslov) 

Naslov kamor se sporočilo pošlje. 

Trap port (vrata) Vrata, ki pošiljajo Trap sporočila. Privzeta vrednost je 162, na voljo pa je 
razpon od 1 do 65535. 

 

 
                Slika 5-37 

Označite SNMP v3 verzijo in SNMP vrata.  Read Community, Write community, Trap naslov,  trap 

vrata so isti kot pri SNMP v1 in SNMP v2 verzijah.  Samo kadar oznažite verzijo SNMP v3, je potrebno 

konfigurirati parametre v tabeli: 

Parameter  Funkcija  

SNMP verzija SNMP v3 

Read-only Username Prevzeta nastavitev je Public (Javno).  
Ime je lahko v obliki črk, števil in podčrte. 

Read/Write Username Privzeta nastavitev je Private (privat) 
Ime je lahko v obliki črk, števil in podčrte. 

Authenitication/ avtentikacija Izberete lahko MD5 ali SHA. Privzeta nastavitev 
je MD5 

Authentication Password/ avtentikacijsko geslo Geslo mora vsebovati vsaj 8 znakov. 

Encrypton/ enkripcija Privzeta nastavitev je CBC-DES. 



Encrzption Password/ geslo za enkripcijo Geslo mora vsebovati vsaj 8 znakov. 

 

5.2.9 Bonjour  

Bonjour vmesnik izgleda kot je prikazano spodaj na sliki 5-38. 
Bonjour temelji na Applovi DNS storitvi oddajanja več prejemnikom.  Naprava z Bonjour vmesnikom 
lahko samodejno predvaja svoje servisne informacije o storitvi iz druge naprave.  
Uporabite lahko brskanje po storitvi Bonjour v istem lokalnem omrežju za iskanje omrežne kamere in 
nato dostopajte do naprave v kolikor ne popznate informacij o Omrežni kameri, kot je na primer IP 
naslov. 
Ko Bonjour zazna omrežno kamero, lahko vidite Ime strežnika. Naj vas opomnimo, da to funkcijo 
podpira SAFARI brskalnik. Kliknite  “Display All Bookmarks/ prikaz vseh zaznamkov: in odprite 
Bonjour. Sistem lahko samodejno zazna omrežno kamerov loalnem omrežju. 

  
                                                                         Slika 5-38 

5.2.10 Multicast/ oddajanje več prejemnikom 

Vmesnik Multicast je prikazan spodaj na sliki 5-39. 

Multicast je način prenosa podatkovnega paketa. Ko obstaja več gostiteljev, ki sprejemajo iste 

podatkovne pakete, je to najboljša opcija za zmanjšanje širokopasovne širine in zmanjšanja 

obremenitve CPU-ja. (centralna procesna enota).  Izvorni gostitelj lahko odpošlje samo en podatek. 

Ta funkcija je seveda odvisna od razmerij v skupini uporabnikov in zunanji skupini. 

Opomba:  

 Odprite predogled, pretočni medijski protocol, izberite Multicast in nadzirajte v Multicast 

format. 

 Tu lahko nastavite naslov in vrata za Multicast. Da bi nastavili protocol kot Multicast, je 

potrebno vstopiti v vmesnik za ogled v živo. 



 

                      Slika 5-39 

Za podrobne informacije si oglejte spodnjo tabelo: 

Parameter Funkcija 

Enable/ Omogoči Izberite, da omogočite funkcijo multicast. Glavni 
tok in podtok ne moreta biti uporabljana 
istošasno. 

Multicast Address/ Naslov “Multicasta” Privzet naslov je  224.1.2.4. na voljo je razpon od 
224.0.0.0-239.255.255.255. 

Port/ Vrata Multicast Port. Glavni tok je 40000, podtok je 
40002. Na voljo je vrednost od 1025-65534. 

 
Opomba: Ta funkcija je na voljo le za serije z vgrajenim 3G modulom. 
 
3G je mobilni komunikacijski sistem, ki omogoča brezžično komunikacijo z internetom in 
multimedijsko komunikacijo.do sedaj naprava podpira dva standatda brezžičnega vmesnika, ki sta 
potrjena s strani ITU, ki sta China Telecom in China Unicom. 
 
5.2.11.1   Klicne nastavitve 
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Parameter Funkcija 

Wireless connection type/ vrsta brezžične 
povezave 

Privzeta nastavitev je Auto in podpira klic, sms 
in dohodni klic. 

Enable/ Omogoči Označite opcijo, za vklop 3g modula. 

Authentication mode/ način avtentikacije za način avtentikacije se obrnite na ponudnika  
mobilnih storitev. 

Dialing mode/ Način klicanja Za način klicanja se obrnite na ponudnika 
mobilnih storitev. 

User name/ Uporabniško ime Za uporabniško ime se obrnite na ponudnika 
mobilnih storitev. 

Password/ Geslo Za geslo se obrnite na ponudnika mobilnih 
storitev. 

Update period/ obdobje posodabljanja To je obdobje v katerem naprava prejme 3g 
signal vsakih 30 s v predvidenem obdobju. 
Privzeta nastavitev je 30s. za zmanjšanje 
pretoka omejite klicanje. 

Tima Range/ časovni razpon Nastavite lahko interval klicanja. Prav tako 
lahko klilčete, če omogočite  Dial up/sms. Dial-
up/sms in Dial-up interval sta povezana. 

IP address/ IP naslov Ko je klic 3g uspešen se izpiše IP naslov. 

 

5.2.11.2  Mobilne nastavitve 
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Parameter  Funkcija 

SMS sending/ pošiljanje sms V Event management/upravljanje dogodkov 
označite ustrezen SMS, da ko pride do dogodka, 
bo poslan sms na mobilno številko iz seznama 
prejemnih številk. Za uporabo te funkcije, 
označite možnost Enable v vmesniku Event 
management. 

SMS enable/ Omogoči sms Mobilne številke iz seznama lahko 
omogočijo/onemogočijo funkcijo klicanja in 
pošiljanja ali ponovni zagon naprave s tem ko 
pošljejo sms na SIM kartico naprave. 

Tel Activation/ Tel aktivacija Mobilne številke iz seznama, lahko preko klica na 
SIM omogočijo/ onemogočijo funkcijo klicanja. 

 

5.2.12 WIFI 

Opomba: Nekatere naprave ne podpirajo WIFI in WPS. 

5.2.12.1 WIFI 

Stolpec z informacijami o delovanju WIFI lahko prikazuje ime, stanje, IP informacijo trenutne Vroče 
točke (hot spot). 
Po ponovni povezavi osvežite WIFI informacije o delovanju, da si zagotovite prikaz stanja v realnem 
času, saj lahko povezava na hot spot traja nekaj časa, kar je odvisno od jakosti mobilnega signala. 
 



 
                            Slika 5-42 

Sledite spodnjim korakom za nastavitev WIFI: 

Korak 1. Kliknite opcijo   . Ko ste to naredili se v polju prikaže kljukica  in 

to pomeni, da ste omogočili  funkcijo  WIFI. 

Korak 2. Kliknite “wireless network ID search” in na seznamu se prikaže  povezava brezžičnega 

omrežja za trenutno kamero. 

 
                                                                                          Slika 5-43 
 
Korak 3. Kliknite “ Add a wireless network ID” ko je potrebno ročno dodajati omrežje. Prikaže se 
spodnji vmesnik , kamor vnesete ID omrežja. 
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Korak 4. Kliknite “wireless network ID search”, če lahko išče brezžične omrežne povezave oziroma 

vroče toške, to pomeni, da ja ID na voljo. 

Korak 5. Dvokliknite ne enega in prikaže se jakost signal in avtentikacija vroše točke (hot spot). 
 V kolikor je potrebno vnesite Geslo. Prosimo obdržite izbran indeks gesla isti kot je pri geslu 

za usmerejevalnik (router). 
 Če gesla ni potrebno vnašati, samo kliknite “Connect” (Poveži). 

 
 
5.2.12.2 WPS 
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Pin številka in SSID sta zahtevana s strani usmerjevalnika.  Po pravilnem vnosu obeh in potrditvi, 
osvežite informacije odelovanju ta prikaz stanja v realnem času. 
 
5.2.13      802.1x  
802.1x (protocol za nadzor dostopa do omrežja) podpira ročno izbiro načina avtentikacije za 

kontroliranje ali je naprava povezana v LAN, ali se lahko  poveže v LAN.   Dobro podpira preverjanje, 

zaračunavanje, varovanje in upravljanje zahtev omrežja. 
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Za podrobnosti glejte spodnjo tabelo: 

Parameter Funkcija 

Authentication/ avtentikacija  PEAP (protected EAP protocol/ Zaščiten EAP 
protocol) 

Username/ uporabniško ime Za prijavo je potrebno  uporabniško ime, ki je 
avtorizirano s strani strežnika.  

Password/ Geslo V polje Password je potrebno vnesti geslo. 

 
5.2.14  QoS 
 
Vmesnik QoS je prikazan spodaj na sliki 5-47. 
QoS  ( Quality of Service/ kvaliteta storitve) je omrežni varnostni mehanizem.  Gre za tehnologijo za 
odpravljanje težav z zakasnitvijo omrežja, motenj itd.  Za omrežne storitve, kakovost storitev 
vključuje pasovno širino prenosa, zakasnitve, izgubo paketov itd.  
Zagotavljamo lahko pasovno širino prenosa, zmanjšamo zakasnitve, zmanjšamo izgubo paketov in 
stabilizacijo slikeza izboljšanje kakovosti. 
Nastavimo lahko točko  DSCP (differentiated Services Code Point/  ) IP-ja, ki omogoča 
razlikovanje podatkovnih paketov tako, da lahko usmerjevalnik ali vozlišče zagotovi različne storitve 
za različne podatkovne pakete. Izbere lahko različne čakalne vrste glede na prioriteto (64 različnih 
prioritetnih stopenj) paketov in izbere pasovno širino vsake čakalne vrste. Stopnja 0 je najnižja, 
stopnja 64 pa najvišja.  
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Za podrobne informacije si oglejte spodnjo tabelo: 

Parameter Funkcija 

Real-time monitor/ spremljanje v realnem času Na voljo je razpon vrednosti od 0 do 63. 
Usmerevalnik ali stikalo lahko zagotovi različne 
storitve za različne pakete. 

Command/ ukaz Na voljo je razpon vrednosti od 0 do 63. 
Usmerevalnik ali stikalo lahko zagotovi različne 
storitve za različne pakete. 

Enable Wireless QoS/ omogoči brezžično QoS Označite to možnost v vmesniku, da omogočite 
brezžično QoS. 

 
5.3 Dogodek 
5.3.1 Video zaznavanje 
5.3.1.1. Zaznavanje gibanja 
 
Korak 1.       
Izberite: Setup/nastavi > Event/dogodek > Video Detection/ video zaznavanje > Motion detection/ 
zaznavanje gibanja in sistem bo odprl vmesnik “Motion Detection” (Zaznavanje Gibanja) kot je 
prikazano spodaj na sliki: 

  
                                                                                         Slika 5-48 
Korak 2. 



Izberite opcijo “Enable” (omogoči) za vklop funkcije. 
 
Korak 3.  
Nastavite območje zaznavanja gibanja: 
1. Kliknite “Setup” in sistem bo odprl vmesnik za nastavitev področja “Setting Area”, kot je 
prikazano na sliki 5-48(1) 
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2. Nastavite ime območja, nastavite lahko veljavno obmošje zaznavanja gibanja glede na 
aktualno situacijo. Lahko tudi nastavite stopnjo občutljivosti in mejne vrednosti. 
Višja kot je občutljivost, lažje je zaznavanje gibanja in manjši kot je prag, lažje je ustvarjati 
zaznavanje gibanja. Po privzetih nastavitvah je zaznavanje gibanja nastavljeno na celotno 
sliko. 
 

Opomba:  
 Različne barve predstavljajo različna področja; za vsako področje se nastavi različno 

zaznavanje območja. 
 Rdeča črta v oscilogramu pomeni sproženo zaznavanje gibanja; zelena pomeni da se 

zaznavanje gibanja  ne sproži. 
3. Ko zaključite z nastavljanjem območij kliknite  opcijo “Save” (shrani). 

 
Korak 4. 
Za druge nastavitve zaznavanja gibanja glejte spodnjo tabelo: 
 

Parameter Funkcija 

Working Period/  Obdobje delovanja Opomba: tu nastavimo obdobje alarma. Alarmni 
dogodek je lahko omogočen le v časovnem 
obdobju ki ga nastavite. 



1. Kliknite “Setup” in sistem bo odprl 
vmesnik “Working Period” (obdobje 
delovanja) 

2. Glede na naslednje načine nastavite 
obdobje delovanja: 

 Vnesete lahko številsko vrednost ali pa 
pritisnete levi gumb na miški in 
povlečete v vmesniku za nastavitev, ki jo 
želite nastaviti. 

 Na voljo imate 6 oobdobij za vsak dan. 
Če označite kljukico pred obdobjem, je 
to obdobje veljavno. 

 Izberite številko tedna (po privzetih 
nastavitvah je izbrana Nedelja. Če 
izberete cel teden to pomeni, da se 
nastavitev nanaša na celoten teden. 
Lahko označite  kvadratek pred tednom 
in nato izbirate posamezne nastavitve po 
posameznih dnevih) 

3. Kliknite “Save” za dokončanje nastavitev 
. 

Anti-dither/ Anti-dither pomeni čas alarma 
oziroma koliko časa se kamera zadrži na 
določenem odmočju. 
 

Sistem si zapomni samo en dogodek med Anti-
dither obdobjem. Določate lahko vrednost od 0 
do 100 s. 

Area/ območje 1. Kliknite “Setup” in sistem vam odpre 
vmesnik “set Area”  (Nastavi območje). 

2. Nastavite ime območja, nastavite lahko 
veljavno obmošje zaznavanja gibanja 
glede na aktualno situacijo. Lahko tudi 
nastavite stopnjo občutljivosti in mejne 
vrednosti. 
Višja kot je občutljivost, lažje je 
zaznavanje gibanja in manjši kot je prag, 
lažje je ustvarjati zaznavanje gibanja. Po 
privzetih nastavitvah je zaznavanje 
gibanja nastavljeno na celotno sliko. 
Opomba:  

Različne barve predstavljajo reazlična območja; 
za vsako območje se lahko nastavi različna 
področja zaznavanja. 
Rdeča črta v oscilogramu pomeni sproženo 
zaznavanje gibanja; zelena pomeni da se 
zaznavanje gibanja  ne sproži. 

3. Ko zaključite z nastavljanjem območij 
kliknite  opcijo “Save” (shrani). 

 

Record/ zapisovanje (snemanje) Označite to opcijo in sistem boo b sprožitvi 
alarma sam prišel s snemanjem. Nastaviti je 
potrebno obdobje snemanja v Storage > 
Schedule in v vmesniku za upravljanje snemanja 
izberete Auto record. 



Record delay/ zakasnitev snemanja Po končanem alarmu, lahko sistem nadaljuje s 
snemanjem za določen čas. Nastavite lahko od 0 
do 300s. 

Relay out/ izhodni rele Omogoči funkcijo aktivacije alarma. Izbrati je 
potrebno alarmni izodni port (vrata), da lahko 
sistem ob sprožitvi alarma sproži javljanje. 

Alarm delay/ zakasnitev alarma Po zaključku alarma , lahko sistem zakasni 
alarmni izhod za določen čas. Čas zakasnitve 
lahko nastavite od 0 do 300s. 

Send email/ pošiljanje email-a Če ste omogočili to funkcijo, vas sistem obvesti o 
sproženju alarma in o njegovem končanju. Email 
naslov lahko nastavite v Network > SMTP 

Audio linkage/ audio povezava Če označite to možnost, bo alarem ob sproženju 
alarma predvajal audio datoteko. Uporabnik 
lahko nstavi posneto ali naloženo audio datoteko 
v : »camera setting  > audio > alarm audio« 

Flash linkage/  povezava bliskavice Označite za vklop bliskavice, ki se sproži ob 
sprožitvi alarma. 

PTZ/ PTZ (pan-tilt-zoom) funkcija Tu nastavite PTZ gibanje ob sprožitvi alarma.  Na 
primer, ko se sproži alarm se kamera obrača na 
prednastavljene pozicije. 
Tip dogodkov vključuje: prednastavitev, turo in 
vzorec. 

Snapshot/ Posnetek To možnost je potrebno označiti, če želite, da ob 
sproženju alarma sistem naredi varnostno kopijo 
posnetka narejenega ob sproženju alarma. 
Časovne nastavitve posnetkov nastavite v 
Storage > Schedule  (Shramba > Urnik) 

 
Korak 5.  
Za shranitev vseh nstavitev funkcije zaznavanja gibanja, kliknite gumb  Save  (Shrani). 
 
5.3.1.2  Nepooblaščen poseg v kamero ali njeno sliko ( video Tampering) 
 
Korak 1. 
Izberite : Setup /Nastavi > Video Detection/ Video zaznavanje > Video Tampering/ nedovoljen poseg 
v kamero. Sistem vam bo odprl vmesnik  “Video Tampering” kot je prikazano na spodnji sliki: 
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Korak 2. 



Nastavite parametre. Za podrobnosti si oglejte spodnjo tabelo: 
 

Parameter  Funkcija 

Enable video tampering/ omogoči  video 
tampering 

Označite to možnost za vklop  funkcije za 
sproženje alarma, ko pride do prekrivanja 
nadzornega območja. 

Enable defocus detection/ omogoči zaznavanje 
stanja kamere ko je izven fokusa 

Označite to opcijo, če želite, da vas alarm 
obvesti, ko kamera izgubi fokus. 

Working Period/ obdobje delovanja Tu nastavimo obdobje alarma.  
Kliknite “Setup” in sistem vam odpre vmesnik 
“working Period” (obdobje delovanja).  Obdobje 
nastavite na naslednje načine: 

 Vnesete lahko številsko vrednost ali pa 
pritisnete levi gumb na miški in 
povlečete v vmesniku za nastavitev, ki jo 
želite nastaviti. 

 Na voljo imate 6 oobdobij za vsak dan. 
Če označite kljukico pred obdobjem, je 
to obdobje veljavno. 

 Izberite številko tedna (po privzetih 
nastavitvah je izbrana Nedelja. Če 
izberete cel teden to pomeni, da se 
nastavitev nanaša na celoten teden. 
Lahko označite  kvadratek pred tednom 
in nato izbirate posamezne nastavitve 
po posameznih dnevih) 

 Kliknite “Save” za dokončanje nastavitev 
. 

Record / Zapisovanje (snemanje) Označite to opcijo in sistem boo b sprožitvi 
alarma sam prišel s snemanjem. Nastaviti je 
potrebno obdobje snemanja v Storage > 
Schedule in v vmesniku za upravljanje snemanja 
izberete Auto record. 

Record delay/ zakasnitev snemanja Po končanem alarmu, lahko sistem nadaljuje s 
snemanjem za določen čas. Nastavite lahko od 0 
do 300s. 

Relay out/ izhodni rele Omogoči funkcijo aktivacije alarma. Izbrati je 
potrebno alarmni izodni port (vrata), da lahko 
sistem ob sprožitvi alarma sproži javljanje. 

Alarm delay/ zakasnitev alarma Po zaključku alarma , lahko sistem zakasni 
alarmni izhod za določen čas. Čas zakasnitve 
lahko nastavite od 0 do 300s. 

Send email/ pošiljanje email-a Če ste omogočili to funkcijo, vas sistem obvesti o 
sproženju alarma in o njegovem končanju. Email 
naslov lahko nastavite v Network > SMTP 

Audio linkage/ audio povezava Če označite to možnost, bo alarem ob sproženju 
alarma predvajal audio datoteko. Uporabnik 
lahko nstavi posneto ali naloženo audio 
datoteko v : »camera setting  > audio > alarm 
audio« 

Flash linkage/  povezava bliskavice Označite za vklop bliskavice, ki se sproži ob 
sprožitvi alarma. 



PTZ/ PTZ (pan-tilt-zoom) funkcija Tu nastavite PTZ gibanje ob sprožitvi alarma.  Na 
primer, ko se sproži alarm se kamera obrača na 
prednastavljene pozicije. 
Tip dogodkov vključuje: prednastavitev, turo in 
vzorec. 

Snapshot/ Posnetek To možnost je potrebno označiti, če želite, da ob 
sproženju alarma sistem naredi varnostno kopijo 
posnetka narejenega ob sproženju alarma. 
Časovne nastavitve posnetkov nastavite v 
Storage > Schedule  (Shramba > Urnik) 

 
Korak 3.  
Za shranitev vseh nstavitev funkcije zaznavanja gibanja, kliknite gumb  Save  (Shrani). 
 
5.3.1.3 Spreminjanje prizorov 
Korak 1. 
Izberite  Setup/ nastavi  > Event/ dogodek >  Scene Changing / manjava prizorov. Sistem vam bo odprl 
vmesnik kot je prikazano na sliki 5-50. 
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Korak 2. 
Kliknite “ Enable” (omogoči) za vklop funkcije. 
 
Korak 3.  
Nastavite parametre. Za podrobnosti si oglejte spodnjo tabelo: 

Parameter  Funkcija 

Working Period/  Obdobje delovanja Opomba: tu nastavimo obdobje alarma. Alarmni 
dogodek je lahko omogočen le v časovnem 
obdobju ki ga nastavite. 

1. Kliknite “Setup” in sistem bo odprl 
vmesnik “Working Period” (obdobje 
delovanja) 

 Glede na naslednje načine nastavite 
obdobje delovanja: Vnesete lahko 
številsko vrednost ali pa pritisnete levi 
gumb na miški in povlečete v vmesniku 
za nastavitev, ki jo želite nastaviti. 



 Na voljo imate 6 oobdobij za vsak dan. 
Če označite kljukico pred obdobjem, je 
to obdobje veljavno. 

 Izberite številko tedna (po privzetih 
nastavitvah je izbrana Nedelja. Če 
izberete cel teden to pomeni, da se 
nastavitev nanaša na celoten teden. 
Lahko označite  kvadratek pred tednom 
in nato izbirate posamezne nastavitve 
po posameznih dnevih) 

2. Kliknite “Save” za dokončanje nastavitev 
. 

Record / Zapisovanje (snemanje) Označite to opcijo in sistem boo b sprožitvi 
alarma sam prišel s snemanjem. Nastaviti je 
potrebno obdobje snemanja v Storage > 
Schedule in v vmesniku za upravljanje snemanja 
izberete Auto record. 

Record delay/ zakasnitev snemanja Po končanem alarmu, lahko sistem nadaljuje s 
snemanjem za določen čas. Nastavite lahko od 0 
do 300s. 

Relay out/ izhodni rele Omogoči funkcijo aktivacije alarma. Izbrati je 
potrebno alarmni izodni port (vrata), da lahko 
sistem ob sprožitvi alarma sproži javljanje. 

Alarm delay/ zakasnitev alarma Po zaključku alarma , lahko sistem zakasni 
alarmni izhod za določen čas. Čas zakasnitve 
lahko nastavite od 0 do 300s. 

Send email/ pošiljanje email-a Če ste omogočili to funkcijo, vas sistem obvesti o 
sproženju alarma in o njegovem končanju. Email 
naslov lahko nastavite v Network > SMTP 

PTZ/ PTZ (pan-tilt-zoom) funkcija Tu nastavite PTZ gibanje ob sprožitvi alarma.  Na 
primer, ko se sproži alarm se kamera obrača na 
prednastavljene pozicije. 
Tip dogodkov vključuje: prednastavitev, turo in 
vzorec. 

Snapshot/ Posnetek To možnost je potrebno označiti, če želite, da ob 
sproženju alarma sistem naredi varnostno kopijo 
posnetka narejenega ob sproženju alarma. 
Časovne nastavitve posnetkov nastavite v 
Storage > Schedule  (Shramba > Urnik) 

 
Korak 4. 
Za shranitev vseh nstavitev funkcije zaznavanja gibanja, kliknite gumb  Save  (Shrani). 
 
5.3.2  Audio Zaznavanje 
Korak 1. 
Izberite:   setup/ nastavi > Event/ dogodek > Audio Detection/ audio zaznavanje. Odpre se vam 
vmesnik kot je prikazano na spodnji sliki: 



 
                                                                                                  Slika 5-51 
 
Korak 2. 
Nastavite parametre audio zaznavanja. Za podrobnosti glejte spodnjo tabelo: 

Parameter  Funkcija 

Enable input abnormal/ omogočite funkcijo 
enable input abnormal 

Označite to možnost, če želite, da se ob 
zaznanem neobičajnem audio dogodku sproži 
alarm. 

Enable intensity change/ omogoči spremembo 
intenzitete 

Izberite to možnost, če želite, da se ob 
spremembi intenzitete audia sproži alarm. 

Sensitivity/ občutljivost  V kolikor se glasnost okolja poveča in je 
drugačna od običejne, se šteje kot neobičajni 
audio dogodek. Uporabnik mora prilagoditi 
nastavitve glede na okoljski test. 

Threshold/ mejna vrednost Tu nastavite filtriranje  in intenzivnost glasnosti 
iz okolja. Če je okolje zelo glasno, je potrebno 
vrednosti nastaviti višje.  

Working Period/  Obdobje delovanja Opomba: tu nastavimo obdobje alarma. Alarmni 
dogodek je lahko omogočen le v časovnem 
obdobju ki ga nastavite. 

3. Kliknite “Setup” in sistem bo odprl 
vmesnik “Working Period” (obdobje 
delovanja) 

 Glede na naslednje načine nastavite 
obdobje delovanja: Vnesete lahko 
številsko vrednost ali pa pritisnete levi 
gumb na miški in povlečete v vmesniku 
za nastavitev, ki jo želite nastaviti. 

 Na voljo imate 6 oobdobij za vsak dan. 
Če označite kljukico pred obdobjem, je 
to obdobje veljavno. 



 Izberite številko tedna (po privzetih 
nastavitvah je izbrana Nedelja. Če 
izberete cel teden to pomeni, da se 
nastavitev nanaša na celoten teden. 
Lahko označite  kvadratek pred tednom 
in nato izbirate posamezne nastavitve 
po posameznih dnevih) 

Kliknite “Save” za dokončanje nastavitev . 

Anti-dither/ Anti-dither pomeni čas alarma 
oziroma koliko časa se kamera zadrži na 
določenem odmočju 

Sistem si zapomni samo en dogodek med Anti-
dither obdobjem. Določate lahko vrednost od 0 
do 100 s. 

Record / Zapisovanje (snemanje) Označite to opcijo in sistem boo b sprožitvi 
alarma sam prišel s snemanjem. Nastaviti je 
potrebno obdobje snemanja v Storage > 
Schedule in v vmesniku za upravljanje snemanja 
izberete Auto record. 

Record delay/ zakasnitev snemanja Po končanem alarmu, lahko sistem nadaljuje s 
snemanjem za določen čas. Nastavite lahko od 0 
do 300s. 

Relay out/ izhodni rele Omogoči funkcijo aktivacije alarma. Izbrati je 
potrebno alarmni izodni port (vrata), da lahko 
sistem ob sprožitvi alarma sproži javljanje. 

Alarm delay/ zakasnitev alarma Po zaključku alarma , lahko sistem zakasni 
alarmni izhod za določen čas. Čas zakasnitve 
lahko nastavite od 0 do 300s. 

Send email/ pošiljanje email-a Če ste omogočili to funkcijo, vas sistem obvesti o 
sproženju alarma in o njegovem končanju. Email 
naslov lahko nastavite v Network > SMTP 

PTZ/ PTZ (pan-tilt-zoom) funkcija Tu nastavite PTZ gibanje ob sprožitvi alarma.  Na 
primer, ko se sproži alarm se kamera obrača na 
prednastavljene pozicije. 
Tip dogodkov vključuje: prednastavitev, turo in 
vzorec. 

Snapshot/ Posnetek To možnost je potrebno označiti, če želite, da ob 
sproženju alarma sistem naredi varnostno kopijo 
posnetka narejenega ob sproženju alarma. 
Časovne nastavitve posnetkov nastavite v 
Storage > Schedule  (Shramba > Urnik) 

 
Korak 3. 
Za shranitev vseh nstavitev funkcije zaznavanja gibanja, kliknite gumb  Save  (Shrani). 
 

5.3.3 Pametni načrt 
Osnovne zahteve pri izbiri prizora 
- Skupni delež objekta ne sme presegati 10% slike. 
- Velikost objekta na sliki ne sme biti manjša od 10×10 pikslov, velikost opuščenega objekta ne sme 
biti manjša od 15×15 pikslov (slika CIF); Višina in širina objekta ne sme presegati 1/3 slike; 
priporočljivo je, da višina objekta znaša približno 10% višine slike. 
- Razlika vrednosti svetlosti med objektom in ozadjem ne sme biti manjša od 10 sivih stopenj. 
- Prepričajte se, da je objekt na polju neprekinjeno vsaj 2 sekundi; razdalja gibanja mora biti večja od 
širine objekta samega in se prepričajte, da ni nič manj kot 15 pikslov (slika CIF). 
- Poskusite zmanjšati zapletenost analize scene spremljanja, če je to mogoče; IVS funkcij ni 
priporočljivo uporabljati v okolju, kjer so objekti gosti, spremembe v svetlobi pa zelo pogoste. 



- Poskusite se držati stran od področij, kot so steklo, zemeljsko odbite svetlobe, vodne površine, vej, 
senc, itd; poskušajte preprečiti, da bi se izognili neposredni svetlobi. 
 

5.3.4 IVS (Inteligentni video) 
5.3.4.1 Tripwire (opozorilna linija) 
Alarm se bo sprožil, ko objekt prečka opozorilno linijo glede na smer gibanja, ki je bila nastavljena. 
Ko se objekt pojavi na zaslonu je potrebno nekaj časa, da je objekt potrjen, zato je potrebno na vsaki 
strani opozorilne linije pustiti nekaj prostora. Opozorilne linije ne postavljajte v bližini ovir.  
 
Korak 1 
Izberite "Setup> Event> IVS> IVS" (Nastavitve>dogodek>IVS>IVS) in sistem bo prikazal vmesnik "IVS". 
Korak 2 

Kliknite » «, da nastavite ime pravila in izberite vrsto pravila kot »Tripwire«, kot je prikazano na 
sliki 5-52. 

 
Slika 5-52 

Korak 3 
Kliknite »Draw rule« (narišite pravilo), da v nadzorni sceni narišete opozorilno linijo,  kliknite desni 
miškin gumb za dokončanje Tripwire nastavitev. 
Korak 4 
Za nastavitev parametrov tripwire, si poglejte naslednji list. 
 

Parameter  Funkcija   

Object tracking 
(Sledenje 
objektom) 

Izberite “Object tracking” za omogočenje funkcije, za več podrobnosti glejte 
“2.4 Video Window Adjustment”.   
Opomba:   
Funkcijo podpirajo samo nekateri modeli. 



Working period 
(Delovno 
obdobje)  

Opomba:   
To je nastavitev alarmnega obdobja, ki lahko alarmni dogodek omogoči v 
določenem časovnem obdobju. 
1. Kliknite “Setup” in sistem bo odprl vmesnik “Working Period”.   
2. Potrebno je določiti delovni čas v skladu z naslednjimi metodami: 
Vnesete lahko številsko vrednost ali pritisnite levi gumb miške, da povlečete 
vrdenost v vmesniku za nastavitve.   
Obstaja šest različnih časovnih period v dnevu, pred periodo označite kvadratek 
da perioda postane veljavna.   
Izberite številko tedna (nedeljo izbere privzeto, če izberete cel teden, potem to 
pomeni, da se nastavitev lahko uporabi za celoten teden, lahko tudi potrdite 
polje pred številko dneva, da izvedete neodvisno nastavitev za nekaj dni).  
3. Kliknite »Save«, da dokončate nastavitev delovnega časa. 

Direction 
(Smer) 

Nastavite tripwire, izberete lahko A->B, B->A, A<->B.  

Record 
(Snemanje) 

Izberite, in ko se pojavi alarm, sistem samodejno snema.   

Record Delay 
(Zamik snemanja)  

Sistem lahko snema določen čas po končanem alarmu. 

Relay out (Rele 
izhod) 

Omogoči funkcijo aktiviranja alarma. Izbrati morate izhod alarmne naprave, 
tako da bo sistem lahko aktiviral ustrezno alarmno napravo ob alarmu. 

Alarm Delay 
(Zamik alarma) 

Sistem lahko zakasni vklop alarma do določenega časa, po tem ko se alarm 
konča. 

Send Email  (Pošlji 
Email) 

Če ste omogočili to funkcijo, sistem lahko pošlje e-poštno sporočilo, da vas 
opozori ob alarmu in kdaj se konča. Uporabnik lahko nastavi e-poštni naslov v 
Network>SMTP (omrežje>SMTP).  

Snapshot  
(Posnetek) 

Izberite »Snapshot« in sistem bo samodejno sprožil alarm in zajel posnetek ob 
alarmu. 

 
Korak 5 
Kliknite »Save« (shrani), da dokončate nastavitev tripwire. 
 
 
5.3.4.2. Intrusion (Vdor) 
- Ko objekt vstopi ali izstopi iz območja se sproži alarm. 
- Ko se objekt pojavi na območju, se sproži alarm. 
- Kar zadeva interval poročanja funkcije IVS v območju, bo sistem sprožil alarm, če zazna isti dogodek, 
ki se je zgodil v intervalu; števec alarmov bo postal nič, če v tem intervalu ni prišlo do istega dogodka. 
Sistem potrebuje nekaj prostora za zazanavo gibanja objetka, v kolikor je nastavljen na dogodek 
prihoda ter odhoda, podobno kot pri zaznavi preko črte. 
Namestitev: Kamera mora biti nameščena tako da me objetkom ter kamero ni oz. je zelo malo ovir. 
 
Korak 1 
Izberite " Setup > Event > IVS > IVS” in sistem bo prikazal vmesnik" IVS ". 
Korak 2 
 

Kliknite » «, da nastavite ime pravila in izberete vrsto pravila kot »Intrusion«, kot je prikazano na 
sliki 5-53.  



 
Slika 5-53 

 
Korak 3 
Kliknite »Draw rule«, da narišete območje na nadzorni sliki. 
Korak 4 
Nastaviti je treba parametre vdora, za podrobnejše informacije si oglejte naslednjo tabelo. 
 

Parameter  Funkcija 

Object tracking 
(Sledenje 
objektom) 

Izberite “Object tracking” za omogočenje funkcije, za več podrobnosti glejte 
“2.4 Video Window Adjustment”.   
Opomba:   
Funkcijo podpirajo samo nekateri modeli. 

Working period 
(Delovno 
obdobje) 

Opomba:   
To je nastavitev alarmnega obdobja, ki lahko alarmni dogodek omogoči v 
določenem časovnem obdobju. 
1. Kliknite “Setup” in sistem bo odprl vmesnik “Working Period”.   
2. Potrebno je določiti delovni čas v skladu z naslednjimi metodami: 
Vnesete lahko številsko vrednost ali pritisnite levi gumb miške, da povlečete 
vrdenost v vmesniku za nastavitve.   
Obstaja šest različnih časovnih period v dnevu, pred periodo označite kvadratek 
da perioda postane veljavna.   
Izberite številko tedna (nedeljo izbere privzeto, če izberete cel teden, potem to 
pomeni, da se nastavitev lahko uporabi za celoten teden, lahko tudi potrdite 
polje pred številko dneva, da izvedete neodvisno nastavitev za nekaj dni).  
3. Kliknite »Save«, da dokončate nastavitev delovnega časa. 

Action  (Ukrep) Nastavite dejanje vdora, lahko izberete prikaz in križec. 

Direction  (Smer) Nastaviti je treba smer vdora, lahko izberete enter, exit (vstop, izstop) in 
enter&exit (vstop in izstop). 

Record 
(Snemanje) 

Izberite, in ko se pojavi alarm, sistem samodejno snema.   

Record Delay 
(Zamik snemanja) 

Sistem lahko snema določen čas po končanem alarmu. 



Relay out (Rele 
izhod) 

Omogoči funkcijo aktiviranja alarma. Izbrati morate izhod alarmne naprave, 
tako da bo sistem lahko aktiviral ustrezno alarmno napravo ob alarmu. 

Alarm Delay 
(Zamik alarma) 

Sistem lahko za določen čas zadrži izhod alarma po koncu alarma. 

Send Email  (Pošlji 
Email) 

Če ste omogočili to funkcijo, sistem lahko pošlje e-poštno sporočilo, da vas 
opozori ob alarmu in kdaj se konča. Uporabnik lahko nastavi e-poštni naslov v 
Network>SMTP. 

Snapshot  
(Posnetek) 

Izberite »Snapshot« in sistem bo samodejno sprožil alarm in posnetek ob 
alarmu. 

Korak 5 
Kliknite »Save«, da dokončate namestitev Intrusion (vdor). 
 
5.3.4.3 Abandoned Object  (Zapuščeni objekt) 
Opuščeni objekt pomeni, da bo sistem sprožil alarm, če zapuščeni predmet v spremljajočem 
prizorišču presega čas, ki ga je določili uporabnik. 
Zapuščeni objekt in manjkajoči predmet je težje zaznati v razmerah, kjer sta okolica in ozadje 
zapletena. 
Prav tako se sproži alarm za zapuščen predmet, če kamera zazna osebo ali vozilo, ki stoji predolgo 
časa na istem mestu, zaradi tega lahko nastavimo filtre, s katerimi se izognemo lažnim alarmom. 
Nastavimo lahko velikost, ki naj bi jo dosegal zapuščeni objekt (manjši od ljudi, avta), ter čas 
nahajanja v prizorišču.  
Scena aplikacije: Uporabi se lahko na prizorišču, kjer je tarča redka in ni očitne in pogoste 
spremembe svetlobe. Lažni alarm se bo povečal v prizoru z visoko ciljno gostoto in pogostim 
blokiranjem; lažni alarm se bo povečal v prizorišču, kjer je več oseb. Funkcija ni primerna za preveč 
zapleteno področje. 
 
Korak 1 
Kliknite “Setup > Event > IVS > IVS” in sistem bo prikazal vmesnik “IVS”. 
Korak 2 

Kliknite “ ” če želite nastaviti ime pravila, izberite vrsto pravila kot “Abandoned Object” kot je 
prikazano na sliki 5-54. 

Korak 3 

Kliknite »Draw rule«, da narišete območje v nadzorni sceni. 

Slika 5-54 



Korak 4 

To so parameteri zapuščenega predmeta, za več podrobnosti si oglejte naslednji list. 

 

Parameter  Funkcija 

Working period 
(Delovno 
obdobje) 

Opomba:   
To je nastavitev obdobja alarma, lahko alarmni dogodek omogoči le v 
določenem časovnem obdobju. 
1. Kliknite “Setup” in sistem bo odprl vmesnik “Working Period”.   
2. Potrebno je določiti delovni čas v skladu z naslednjimi metodami: 
Vnesete lahko številsko vrednost ali pritisnite levi gumb miške, da povlečete 
vrdenost v vmesniku za nastavitve.   
Obstaja šest različnih časovnih period v dnevu, pred periodo označite kvadratek 
da perioda postane veljavna.   
Izberite številko tedna (nedeljo izbere privzeto, če izberete cel teden, potem to 
pomeni, da se nastavitev lahko uporabi za celoten teden, lahko tudi potrdite 
polje pred številko dneva, da izvedete neodvisno nastavitev za nekaj dni).  
3. Kliknite »Save«, da dokončate nastavitev delovnega časa. 

Keep time 
(Ukrep) 

Določanje najkrajšega časa od trenutka, ko je objekt zapuščen do trenutka, ko 
se sproži alarm. 

Record 
(Snemanje) 

Izberite, in ko se pojavi alarm, sistem samodejno snema.   

Record Delay 
(Zamik snemanja) 

Sistem lahko snema določen čas po končanem alarmu. 

Relay out (Rele 
izhod) 

Omogoči funkcijo aktiviranja alarma. Izbrati morate izhod alarmne naprave, 
tako da bo sistem lahko aktiviral ustrezno alarmno napravo ob alarmu. 

Alarm Delay 
(Zamik alarma) 

Sistem lahko za določen čas zadrži izhod alarma po koncu alarma. 

Send Email  (Pošlji 
Email) 

Če ste omogočili to funkcijo, sistem lahko pošlje e-poštno sporočilo, da vas 
opozori ob alarmu in kdaj se konča. Uporabnik lahko nastavi e-poštni naslov v 
Network>SMTP. 

Snapshot  
(Posnetek) 

Izberite »Snapshot« in sistem bo samodejno sprožil alarm in posnetek ob 
alarmu. 

 

Korak 5 

Kliknite »Save«, da dokončate namestitev »zapuščenega objekta«. 

5.3.4.4 Missing Object (odtujitev objekta) 

Odtujitev objekta pomeni, da se sproži alarm , če se določen objekt po določenem času odtuji iz prvotnega 

prizora. 

Sistem lahko naredi statistiko o mirujočih območjih v ospredju in ugotovi ali je odtujen ali manjkajoč 

objekt glede na podobnost med ospredjem in ozadjem, in na podlagi tega sproži alarm v času, ki ga določi 

uporabnik. 

Ker sistem razlikuje odtujeni predmet od manjkajočega predmeta glede na podobnost ospredja in 

ozadja, lahko povzroči napako med odtujenim objektom in manjkajočim predmetom v položaju, v 

katerem sta ospredje in ozadje zapletena. 

Scena aplikacije: Uporabi se lahko na prizorišču, kjer je tarča redka in ni očitne in pogoste 

spremembe svetlobe. Lažni alarm se bo povečal na prizorišču, kjer je gostota objekta visoka in je 

obstrukcija pogosta; lažni alarm se bo povečal v prizorišču, kjer se nahaja več oseb. 



Kar zadeva območje odkrivanja, poskusite, da bo bolj enostavno, funkcija ni primerna za preveč 

zapleteno področje. 

1. Korak  

Izberite "Setup> Event"> IVS> IVS "in sistem bo prikazal vmesnik" IVS ". 

2. korak 

Kliknite            , da nastavite ime pravila in izberite vrsto pravila “Missing Object”, kot je prikazano na 

sliki 5-55. 

 

Slika 5-55 

3. korak 

Kliknite “Draw Rule”, da narišete območje nadziranja. 

4. korak 

Da nastavite parametre odtujenega objekta poglejte spodnjo tabelo. 

Parameter  Funkcija 

Working period 
(Delovno 
obdobje) 

Opomba:   
To je nastavitev alarmnega obdobja, ki alarmni dogodek omogoči samo v 
določenem časovnem obdobju, ki ga nastavite. 
1. Kliknite “Setup” in sistem bo odprl vmesnik “Working Period”.   
2. Potrebno je določiti delovni čas v skladu z naslednjimi metodami: 

 Vnesete lahko številsko vrednost ali pritisnite levi gumb miške, da 
povlečete vredenost v vmesniku za nastavitve.   

 Obstaja šest različnih časovnih period v dnevu, pred periodo označite 
kvadratek da perioda postane veljavna.   

 Izberite številko tedna (nedeljo izbere privzeto, če izberete cel teden, 
potem to pomeni, da se nastavitev lahko uporabi za celoten teden, 
lahko tudi potrdite polje pred številko dneva, da izvedete neodvisno 
nastavitev za nekaj dni).  

3. Kliknite »Save«, da dokončate nastavitev delovnega časa. 

Keep time Določanje najkrajšega časa od trenutka, ko je objekt odtujen do trenutka, ko se 
sproži alarm. 

Record 
(Snemanje) 

Izberite, in ko se pojavi alarm, sistem samodejno snema.   



Record Delay 
(Zamik snemanja) 

Sistem lahko snema določen čas po končanem alarmu. 

Relay out (Rele 
izhod) 

Omogoči funkcijo aktiviranja alarma. Izbrati morate izhod alarmne naprave, 
tako da bo sistem lahko aktiviral ustrezno alarmno napravo ob alarmu. 

Alarm Delay 
(Zamik alarma) 

Sistem lahko za določen čas zadrži izhod alarma po koncu alarma. 

Send Email  (Pošlji 
Email) 

Če ste omogočili to funkcijo, sistem lahko pošlje e-poštno sporočilo, da vas 
opozori ob alarmu in kdaj se konča. Uporabnik lahko nastavi e-poštni naslov v 
Network>SMTP. 

Snapshot  
(Posnetek) 

Izberite »Snapshot« in sistem bo samodejno sprožil alarm in posnetek ob 
alarmu. 

  

5.korak 

Kliknite »Save«, da dokončate namestitev »odtujenega objekta«. 

 

5.3.5 Face detection (Zaznavanje gibanja) 

Korak 1 

Izberite " Setup > Event > Face detection” in sistem bo prikazal vmesnik" Face detection ", ki je 

prikazan na sliki 5-56. 

 

Slika 5-56

Korak 2 

Izberite »Enable« za za omogočanje funkcije zaznavanja obrazov. 

Korak 3 

Določite parametre zaznavanja obraza, za več podrobnosti glejte naslednji list. 

 

Parameter  Funkcija 



Working period 
(Delovno 
obdobje) 

Opomba:   
To je nastavitev alarmnega obdobja, ki lahko alarmni dogodek omogoči v 
določenem časovnem obdobju. 
1. Kliknite “Setup” in sistem bo odprl vmesnik “Working Period”.   
2. Potrebno je določiti delovni čas v skladu z naslednjimi metodami: 
Vnesete lahko številsko vrednost ali pritisnite levi gumb miške, da povlečete 
vrdenost v vmesniku za nastavitve.   
Obstaja šest različnih časovnih period v dnevu, pred periodo označite kvadratek 
da perioda postane veljavna.   
Izberite številko tedna (nedeljo izbere privzeto, če izberete cel teden, potem to 
pomeni, da se nastavitev lahko uporabi za celoten teden, lahko tudi potrdite 
polje pred številko dneva, da izvedete neodvisno nastavitev za nekaj dni).  
3. Kliknite »Save«, da dokončate nastavitev delovnega časa. 

Omogoči 
izostritev obraza 

Izberite “Enable Face Enhancement” in obraz bo jasen tudi ko bo pretok 
nastavljen na manjšo vrednost. 
 

Record 
(Snemanje) 

Izberite, in ko se pojavi alarm, sistem samodejno snema.   

Record Delay 
(Zamik snemanja) 

Sistem lahko snema določen čas po končanem alarmu. 

Relay out (Rele 
izhod) 

Omogoči funkcijo aktiviranja alarma. Izbrati morate izhod alarmne naprave, 
tako da bo sistem lahko aktiviral ustrezno alarmno napravo ob alarmu. 

Alarm Delay 
(Zamik alarma) 

Sistem lahko za določen čas zadrži izhod alarma po koncu alarma. 

Send Email  (Pošlji 
Email) 

Če ste omogočili to funkcijo, sistem lahko pošlje e-poštno sporočilo, da vas 
opozori ob alarmu in kdaj se konča. Uporabnik lahko nastavi e-poštni naslov v 
Network>SMTP. 

Snapshot  
(Posnetek) 

Izberite »Snapshot« in sistem bo samodejno sprožil alarm in posnetek ob 
alarmu. 

 

Korak 4 

Kliknite »Save«, da dokončate namestitev »zaznavanja obrazov«. 

 

5.3.6 People counting (Štetje ljudi) 
5.3.6.1 People counting 

Korak 1 

Izberite " Setup > Event > People Counting > People counting” in sistem bo prikazal vmesnik" 



Entrance/Exit", ki je prikazan na sliki 5-57. 

 

Slika 5-57

Korak 2 
Izberi »Enable«, da omogočite statistično funkcijo vhoda in izhoda. 
Korak 3 
Kliknite »Draw rule«, da narišete območje na nadzorni sliki. 
Korak 4 
Nastaviti je treba parametre vhoda in izhoda, za podrobnejše informacije si oglejte naslednjo tabelo. 

Parameter  Funkcija 

Enable OSD 
(Omogoči OSD) 

Izberite »Omogoči OSD« in na zaslonu bo prikazana statistika števila oseb ob 
vstopu in izstopu. 

Working period 
(Delovno 
obdobje) 

Opomba:   
To je nastavitev obdobja alarma, lahko alarmni dogodek omogoči le v 
določenem časovnem obdobju. 
1. Kliknite “Setup” in sistem bo odprl vmesnik “Working Period”.   
2. Potrebno je določiti delovni čas v skladu z naslednjimi metodami: 
Vnesete lahko številsko vrednost ali pritisnite levi gumb miške, da povlečete 
vrdenost v vmesniku za nastavitve.   
Obstaja šest različnih časovnih period v dnevu, pred periodo označite kvadratek 
da perioda postane veljavna.   
Izberite številko tedna (nedeljo izbere privzeto, če izberete cel teden, potem to 
pomeni, da se nastavitev lahko uporabi za celoten teden, lahko tudi potrdite 
polje pred številko dneva, da izvedete neodvisno nastavitev za nekaj dni).  
3. Kliknite »Save«, da dokončate nastavitev delovnega časa. 

Rule name 
(Ime pravila) 

Nastaviti je potrebno ime pravila. 

Direction  (Smer) Nastaviti je treba smer statistike vhoda/izhoda A->B ali B->A, smer puščice 
vedno pomeni smer vhoda. 



Flowrate Alarm 
(Alarm pretoka) 

Nastavite število, število prihodov, normalno številko. Alarm se sproži, ko 
pretok preseže določeno številko. 

Record 
(Snemanje) 

Izberite, in ko se pojavi alarm, sistem samodejno snema.   

Record Delay 
(Zamik snemanja) 

Sistem lahko snema določen čas po končanem alarmu. 

Relay out (Rele 
izhod) 

Omogoči funkcijo aktiviranja alarma. Izbrati morate izhod alarmne naprave, 
tako da bo sistem lahko aktiviral ustrezno alarmno napravo ob alarmu. 

Alarm Delay 
(Zamik alarma) 

Sistem lahko za določen čas zadrži izhod alarma po koncu alarma. 

Send Email  (Pošlji 
Email) 

Če ste omogočili to funkcijo, sistem lahko pošlje e-poštno sporočilo, da vas 
opozori ob alarmu in kdaj se konča. Uporabnik lahko nastavi e-poštni naslov v 
Network>SMTP. 

Snapshot  
(Posnetek) 

Izberite »Snapshot« in sistem bo samodejno sprožil alarm in posnetek ob 
alarmu. 

 

Korak 5 

Kliknite »Save«, da dokončate namestitev «štetja ljudi«. 

 

5.3.6.1 Report (Poročilo) 

Ustvarjanje oblike poročila glede na statistiko števila. 

Korak 1 

Izberite »Setup > Event > People Counting > Report« in sistem bo prikazal vmesnik «Report«, ki je 

prikazan na sliki 5-58. 

 

Slika 5-58

Korak 2 

Če želite nastaviti pogoje iskanja, si oglejte naslednji obrazec za več podrobnosti. 

Parameter Opomba 

Report Type (Vrsta poročila) Lahko izberete dnevno poročilo, mesečno 
poročilo in letno poročilo; prav tako lahko 
izberete grafikon za prikaz poročila. 

Time (Čas) Nastavitev časa začetka/konca v območju 
statističnega časa. 



Smer pretoka Izberete lahko vstop, iztop ter prikaz štetja; izpis 
lahko preverite v zavihku "report". 

Search (Iskanje) Iskanje podatkov o statistiki pretoka glede na 
nastavitev oblikovanja poročila. 

Export (Izvoz) Izvozi shranjeno poročilo. 

Korak 3 

Če želite dokončati statistiko poročila, kliknite »Search« in kliknite »Export«, če želite izvoziti 

poročilo. 

 

5.3.7 Heat Map (Območje gibanja) 
5.3.7.1 Heat Map 

Območje gibanja vam pokaže statistko premikov. Modra barva se prikaže kjer je premikov najmanj, 

rdeča pa kjer je premikov največ. 

Nastavitve zrcaljenja ter vidni kot bosta izbrisana. 

 

Korak 1 

Izberite “Setup > Event > Heat Map > Heat Map” in sistem bo prikazal vmesnik »Heat Map«, ki je 

prikazan na sliki 5-59.

Slika 5-59

Korak 2 
Izberite “Enable”, če želite omogočiti funkcijo Toplotne mape. 
Korak 3 
Nastavitev delovnega obdobja 

1. Kliknite “Setup” in sistem bo prikazal vmesnik »Delovno obdobje«, ki je prikazan na sliki 5-60. 



 
Slika 5-60

2. Delovno obdobje mora nastaviti po naslednjih metodah: 

- Vnesete lahko številsko vrednost ali pritisnite levi gumb miške, da povlečete v vmesniku za 

nastavitev, ki jo želite nastaviti. 

- Obstaja šest obdobij za vsak dan, ki jih je treba nastaviti, potrdite polje pred obdobjem, 

nato obdobje velja. 

- Izberite številko tedna (privzeta izbira je nedelja, če izbere ves teden, potem to pomeni, da 

se nastavitev lahko uporabi za celoten teden, lahko tudi potrdite polje pred dnevom, da 

izvedete neodvisno nastavitev za nekatere dneve). 

3. Kliknite »Save«, da končate nastavitev delovnega obdobja. 

 

Korak 4 

Kliknite »Save«, da končate nastavitev toplotne mape. 

 

5.3.7.2 Report 
To je, da ustvarite obliko poročila glede na podatke o toplotni mapi. 
Korak 1 
Izberite “Setup > Event > Heat Map > Report” in sistem bo prikazal vmesnik »Poročilo«, ki je prikazan 



na sliki 5-61. 

 
Slika 5-61

Korak 2 
Nastaviti je treba čas začetka in konca. 
Korak 3 

Kliknite »Search«, če želite dokončati statistiko poročila, kliknite »Export«, če želite izvoziti statistično 

poročilo. 

 

5.3.8 Alarm 
Upoštevajte, da nekateri izdelki serije ne podpirajo te funkcije. 

5.3.2.1 PIR Alarm 

Vmesnik za aktivacijo PIR alarma je prikazan na sliki 5-62. 

 

 Slika 5-62

Parameter Funkcija 

Enable (Omogoči) Po omogočenem aktiviranju releja. Preverite in omogočite alarm PIR. 

Working period 
(Delovno obdobje) 

Ta funkcija se aktivira v določenih obdobjih. 
- Obstaja šest obdobij v enem dnevu. Prosimo, narišite krog, da omogočite 



ustrezno obdobje. 
- Izberite datum. Če ne izberete, se trenutna nastavitev nanaša samo na 
danes. Celotni tedenski stolpec lahko izberete za celoten teden. 
- Kliknite gumb OK, sistem se vrne v vmesnik za zaznavanje gibanja; prosimo, 
kliknite gumb Save za izhod. 

Anti-dither  Sistem si zapomni en dogodek med anti-dither obdobjem. 
 Določate lahko vrednost od 0 do 100. 

Flash 
(Bliskavica) 

Po omogočanju bo sistem samodejno vklopil bliskavico ob alarmu. 

Flash delay 
(Zakasnitev 
bliskavice) 

- Bliskavica se izklopi s časovnim zakasnjenjem, ko je povezava z alarmom 
končana. 
- Čas se izračuna po enoti sekunde in se giblje od 10 do 30 sekund. 

Record (Snemanje) Izberite, in ko se pojavi alarm, sistem samodejno snema.   

Record Delay 
(Zamik snemanja) 

Sistem lahko snema določen čas po končanem alarmu. 

Relay out (Rele 
izhod) 

Omogoči funkcijo aktiviranja alarma. Izbrati morate izhod alarmne naprave, 
tako da bo sistem lahko aktiviral ustrezno alarmno napravo ob alarmu. 

Alarm Delay (Zamik 
alarma) 

Sistem lahko za določen čas zadrži izhod alarma po koncu alarma. 

Send Email  (Pošlji 
Email) 

Če ste omogočili to funkcijo, sistem lahko pošlje e-poštno sporočilo, da vas 
opozori ob alarmu in kdaj se konča. Uporabnik lahko nastavi e-poštni naslov 
v Network>SMTP. 

Audio Linkage Izberite in sistem bo predvajal alarmno zvočno datoteko ob alarmu. 
Uporabniki lahko nastavijo posneto zvočno datoteko v “Camera Setting 

>Audio>Alarm Audio”. 

Snapshot  
(Posnetek) 

Izberite »Snapshot« in sistem bo samodejno sprožil alarm in posnetek ob 
alarmu. 

 

 

Slika 5-63 

5.3.8.1 Alarm linkage 

Parameter Funkcija 

Enable (Omogoči) Označite in omogočite povezavo za alarm. 



Reley-in (Rele vhod) Privzeti alarm 1, nekateri izdelki lahko izberejo alarm 2. 

Sensor Type 
(Vrsta senzorja) 

Dve vrsti senzorja, ki sta normalno odprta (NO) in normalno zaprta (NC), 
preklopite iz normalno odprtega na normalno zaprto, odprite alarm. 
Preklopite iz normalno zaprtega v normalno odprto, zaprite alarm. 

PTZ Preverite in nastavite PTZ premik, ko se zgodi alarm. Vrsta dogodka 
vključuje: prednastavitev, tura, vzorec in tako naprej. 

 

5.3.8.2 Flash Set (Bliskavica) 

 

Slika 5-64

Parameter Funkcija 

ON/OFF ON pomeni, da je bliskavica vključena; OFF pomeni, da je bliskavica 
izključena. 

Weak-strong bar 
(Slaba-močna nastavitev) 

Prek vlečenja te vrstice prilagodite svetlost bliskavice. 

All (Vse) Izberite in to pomeni, da začne delovanje bliskavice. 

Period (Obdobje) Obdobje v katerem je bliskavica prižgana. 

 

5.3.8.3 Audio zaznavanje 

Opomba: zaznavanje avdio signala ne bo delovalo, ko je na vmesniku za predogled omogočeno 

funkcijo "Talk". 

 

 Slika 5-65

Parameter Funkcija 



Enable 
(Omogoči) 

Označite in omogočite audio zazanavanje 

Treshold 
(mejna 
vrednost) 

Alarm se bo sprožil in poslal povezavo naprej na nastavljene točke 

 

5.3.9 Abnormity  

Nenormalnost vključuje SD kartico, opozorilo o kapaciteti, napako SD kartice, prekinitev povezave, 

konflikt IP in nepooblaščen dostop. 

Opomba: 

Samo naprave z režo za SD kartice  imajo te statuse: Ni SD kartice, opozorilo o zmogljivosti in napaka 

SD kartice. Naprava brez funkcije SD kartice nima zgornjih treh statusov. Glejte sliko 5-61 do 

Slika 5-63. 

 

Slika 5-66 

 

 

 



Slika 5-67 

 

 

Slika 5-68

 

Parameter Funkcija 

Enable Izberite, če želite alatrm pri napaki SD kartice. 

Relay-out Označite da omogočite relay-out alarm. 

Relay out delay The alarm output can delay for the specified time after alarm stops. The 
value ranges from 10s to 300s. 
Note: 
No SD card, capacity warning, SD card error, relay-out delay all start from 
alarm occurs. 

Send email Ko to funkcijo omogočite, lahko sistem pošlje e-poštno sporočilo, da 
opozori določenega uporabnika. 
Ta funkcija ni veljavna, če omrežje ni vzpostavljeno ali pride do IP konflikta. 

SD Card Capacity 
Limit 

Limit polnjenja kartice. Ko pride do meje, se pojavi alarm. 

Če naprava ni priključena v omrežje ali ni v navzkrižnem soglašanju IP, je Authority alarm v primeru 

napake kartice SD. 

 

Slika 5-69

Ko je geslo za prijavo nekajkrat napačno, pride do nepooblaščenega dostopa do alarma. Ta postopek 

je podoben napaki SD kartice. Po določenem številu neuspelih poskusov, bo uporabniški račun 



zaklenjen. 

 

Slika 5-70

5.4 Storage management (Upravljanje s shranjevanjem) 

5.4.1 Schedule (Urnik) 
Pred nastavitvijo urnika mora uporabnik nastaviti način snemanja samodejno ali ročno. 

Opomba: 

Če je način snemanja v Record control (Nadzor za snemanje) izklopljen, naprava ne bo posnela 

posnetka glede na urnik. 

5.4.1.1 Razpored zapisov 

Koraki razporeda zapisa: 

Korak 1:  Kliknite na Record schedule (urnik snemanja), glejte Slika 5-71. 

 

 Slika 5-71

Korak 2: Izberite čas snemanja od ponedeljka do nedelje, kliknite na desno na setup, glejte sliko 5-75. 

- Nastavite obdobje glede na dejansko potrebo. Na voljo imate šest obdobij vsak dan. 

- Z označevanjem in odznačevanjem lahko dodate ali izbrišete tri vrste razporedov zapisov: General 



(splošno), Motion (gibanje), in Alarm. 

 

Slika 5-72

Korak 3: Kliknite na OK in se vrnite na record schedule interface (vmesnik za urnik snemanja). Poglej 

sliko 5-73. 

- Zelena barva pomeni splošni zapis / posnetek. 

- Rumena barva pomeni, da zaznavanje gibanja / posnetek. 

- Rdeča barva pomeni snemanje pri alarmu / posnetek. 

 

 

 Slika 5-73



Korak 4: V vmesniku razporeda snemanja kliknite OK. Sistem javi, da je uspešno shranjeno. 

5.4.1.2 Razpored posnetkov 

Nastavitev posnetka: 

1.korak  

Kliknite na »Snapshot Shedule« zavihek, glejte sliko 5-74. 

 
Slika 5-74 

 

2.korak 

Od ponedeljka do nedelje izberite čas posnetka, kliknite desno na setup. Glej sliko 5-75. 

 Nastavite obdobje posnetka glede na dejansko potrebo. Vsak dan je na voljo šest obdobij. 

 S tem, ko se obkljuka ali ne obkljuka, lahko uporabnik dodaja ali izbriše tri vrste razporedov 

posnetkov: general (splošno), motion (gibanje) in alarm. 

Opomba: Nastavitev obdobja lahko naredite tako, da povlečete v vmesnik razporeda posnetkov, medtem 

ko ne spuščate levega gumba na miški. 

 
Slika 5-75 

3.korak 

Kliknite OK, da se vrnete na vmesnik razporeda posnetkov. Glejte sliko 5-76. 

- Zelena barva pomeni splošni zapis / posnetek. 

- Rumena barva pomeni, da zaznavanje gibanja / posnetek. 

- Rdeča barva pomeni snemanje pri alarmu / posnetek. 



 
Slika 5-76 

5.korak 

V vmesniku posnetkov, kliknite OK. Sistem javi, da je uspešno shranjeno. 

 

5.4.1.3 Razpored dopusta/praznikov 

Razpored lahko določi določen datum kot praznik. 

1.korak   Kliknite na zavihek »Holiday Schedule«, glej sliko 5-77 

 
Slika 5-77 

2.korak  Izberite datum, da določite praznik/dopusta. Izbrani datum bo obarvan rumeno. 

3.korak  Izberite Record/Snapshot, kliknite Save. Sistem javi, da se je shranilo 

4.korak  Izberi Record Schedule/Snapshot Schedule vmesnik, klikni na setup poleg Holiday, glej nastavitev 

od ponedeljka do nedelje. 

5.korak  Dokončajte nastavitev praznikov, potem se posname/naredi posnetek napodlagi datuma v 

razporedu dopustov/praznikov. 

 

5.4.2 Destinacija 

5.4.2.1 Pot 

Vmesnik Destinacija je prikazan na sliki 5-78. 

Pot lahko nastavi zapis posnetka in pot do shranjevanja posnetka. Pot lahko nastavi zapis posnetka in pot 

shranjevanja posnetka. Obstajajo tri možnosti: Local, FTP in NAS. Izberete lahko samo en način.  

Sistem shrani glede na tip dogodka. Ustreza 3 načinom (general/motion/alarm) v vmesniku Schedule. 

Prosimo, označite okenček, da omogočite shranjevanje funkcij. 

Opomba: 



 
Slika 5-78 

Za podrobnejše informacije poglejte spodnjo tabelo. 
  

Parameter Funkcija 

Event Type  

(tip dogodka) 
Vsebuje: scheduled, motion in alarm. 

Local  Shranjeno na SD kartico. 

FTP  Shranjeno na FTP server. 

NAS Shranjeno na NAS disk. 

 

5.4.2.2 Local 

Local vmesnik je prikazan na sliki 5-79. 

Tukaj lahko gledate lokalno micro SD kartico ali podatke na NAS disku. Uporabljate lahko operacije: read-

only, write-only, hot swap in format. 

 
Slika 5-79 

5.4.2.3 FTP 

FTP vmesnik je prikazan na sliki 5-80. 

Označiti morate kvadratek, da omogočite FTP funkcijo. Ko pride do prekinitve ali motnje. 

Emergency storage lahko shrani sliko / posnetek na lokalno kartico SD. 



 
Slika 5-80 

5.4.2.4 NAS 

Označiti morate kvadratek, da omogočite NAS funkcijo. Izberite NAS shranjevanje, vnesite NAS server 

naslov in ustrezno pot shranjevanja, potem lahko shranite video datoteko ali slikovne podatke na NAS 

server. 

Izberite NAS za shranjevanje enake datoteke na disk NAS. Glej sliko 5-81. 

 
Slika 5-81 

Parameter Funkcija 

Server Address  

(Naslov serverja) 
Nastavite IP naslov NAS serverja 

Remote Directory  
(oddaljen imenik) 
 

Nastavite imenik za shranjevanje, videoposnetke in slike 

da se shranijo v ustrezen imenik strežnika. 

 

5.4.3 Record control (kontrola snemanja) 

Record Control vmesnik je prikazan na sliki 5-82. 

 
Slika 5-82 

 

 



Za podrobnejše informacije poglejte spodnjo tabelo. 

Parameter Funkcija 

Pack Duration  
(trajanje paketa) 

Tukaj lahko izberete velikost datoteke v 1min ~ 120min. 

Privzeta nastavitev je 8 minut. 

Pre-record 
(Predhodno 
snemanje) 

Prosimo vnesite vrednost predhodnega snemanja. 

Na primer, sistem lahko snema videoposnetek štirih sekund v 

vmesnem pomnilniku. Zapis se začne s peto sekundo. 

Opomba: Nastavite čas pred snemanjem, ko se sproži alarm ali 

kamera zazna gibanja, v primeru da prej ni narejenega 

posnetka. Bo kamera obdržala nastavljeno število sekund pred 

posnetkom. 

Disk Full 
(poln disk) 

Obstajata dve možnosti: prenehajte snemati ali prepišite 

prejšnje datoteke, ko je trdi disk poln. 

 Stop/ustaviti snemanje: trenutni delujoč trdi disk se 

prepiše ali če je trenutni trdi disk poln, bo prenehal 

snemati. 

 Prepisati: trenutni delujoč trdi disk je poln, prepisal bo 

prejšnjo datoteko. 

Record mode 
(način snemanja) 

Obstajajo trije načini: Auto / manual / close. 

Record stream 
(snemalni tok) 
 

Obstajata dve možnosti: glavni tok in pod tok. 

 

5.5 Sistem 
5.5.1 General (Splošno) 

Vmesnik General je prikazan na sliki 5-83. 

 

Slika 5-83 
 

 

 

 

 

 

 



Za podrobnejše informacije poglejte spodnjo tabelo. 

Parameter Funkcija 

Device Name (ime 

naprave) 

Nastavi se ime naprave. 

Opomba: Različne naprave imajo različna imena. 

Video Standard To je za prikaz video standarda, kot je PAL. 

Language  
(jezik) 

Jezik lahko izberete iz padajočega seznama. 

 

Date (datum) in Time (čas) vmesnik je prikazan na sliki 5-84. 

 
Slika 5-84 

 

Za podrobne podatke si oglejte spodnjo tabelo: 

Parameter  Funkcija 

Date Format/ oblika zapisa datuma Na spustnem meniju lahko izberete obliko zapisa 
datuma. 

Tima format/ oblika zapisa časa Na voljo sta dve opciji: 24-H ali 12-H 

Time Zone/  Časovni pas Časovni pas naprave. 

System time/ sistemski čas Tu nastavite čas sistema. 

Sync PC/ Sinhronizacija PC To opcijo izberete, če želite, da  sistem nastavi čas 
na isti čas kot je nastavljen na vašem računalniku. 

DST/ DST Tu nastavljate začetni, končni čas in prihranek časa 
ponoči ali podnevi. Mastavljate lahko glede na 
format datuma ali tedna. 

NTP Označite v kolikor ste izbrali vklop NTP funkcije. 

NTP Server/ NTP strežnik Nastavite lahko naslov časovnega strežnika. 

Port/ Vrata Nastavite vrata časovnega strežnika. 

Update Period/ Obdobje posodabljanja Nastavite obdobje sinhronizacij med napravo in 
časovnim strežnikom. 

 

 

 



5.5.2 Račun 
 

 Za ustvarjanje uporabniškega imena ali uporabniške skupine, sistem podpira črke, številke in 
podčrto. Dolžina je maksimalno 15 znakov. 

 Geslo lahko vsebuje le črke in številke. Dolžina gesla je lahko od 0-32 znakov. 
 Največje število uporabnikov je 18, število skupin pa 8. Tovarniška nastavitev vključuje dve stopnji: 

uporabnik in admin. Nastavljate lahko skupine in nato nastavite pravice uporabnikom in skupinam. 
 Upravljanje uporabnikov sprejema načine: Skupine/uporabnike. Ime skupine in ime uporabnika naj 

bo unikatno. En uporabnik naj bo določen  samo v eno skupino. 
 Trenutno prijavljen uporabnik ne more spreminjati lastnih pravic. 

 
5.5.2.1 Uporabniško ime 
     
V tem vmesniku lahko omogočate anonimne prijave, dodajanje in odstranjevanje uporabnikov in 
spreminjanje uporabniških imen. 

 
                                                                   Slika 5-85 
 
 

Enable anonymity login / omogoči anonimen vpis: označite to opcijo in vnesite IP naslov. Geslo in uporabniško 
ime ne bosta zahtevana, lahko se prijavite anonimno, vendar z omejenimi pravicami. Za končanje seanse kliknite 
logout/ izpis. 
Add User/ dodajanje uporabnika: funkcija je namenjena dodajanju imena skupinam in nastavitvi uporabniških 
pravic. Glejte sliko 5-86. 
Hidden user/ skrit uporabnik je “Default” (privzeta nastavitev) in ga ni mogoče izbrisati. Ko ni prijavljenega 
nobenega uporabnika, se samodejno prijavi “skriti uporabnik”.  Zanj lahko Določite  nekatere pravice, kot je na 
primer nadzor, da lahko spremljate določene kanale brez prijave.Vnesete lahko uporabniško ime in geslo in nato 
izberete eno skupino za trenutnega uporabnika. 
Upoštevajte, da pravice uporabnika ne smejo presegati pravic nastavljenih za skupino v kateri je ta uporabnik. 
Preverite, ali ima admin najvišje pravice, da ne pride do nepravilnosti. 
 



 
                                                            Slika 5-86 
 
Modify user/ spremeni uporabnika: spreminjate lahko lastnosti uporabnika, pripadajočo skupino, geslo in 
pravice. Glejte sliko 5-87 
Modify Password/ spremeni geslo: omogoča spreminjanje gesla. Vnesite staro geslo in nato vnesite novo 
geslo dvakrat za potrditev. Kliknite gumb OK za potrditev in shranitev nastavitve. 
Zapomnite si, da lahko geslo vsebuje le črke in številke in je lahko dolgo do 32 znakov. Uporabniki z 
pravicami za spreminjanje računov lahko drugim uporabnikom spreminja gesla. 



 
                                                        Slika 5-87 

 

5.5.2.2. Skupina 

V Vmesniku za upravljanje s skupinami lahko dodajate ali odstranjujete skupine, spreminjate gesla itd.. 
Vmesnik je prikazan spodaj na sliki: 
 

 
                                                                            Slika 5-88 
 
 
 
Add group/ dodajanje skupine: dodajanje skupin in določanje pravic. Glejte sliko 5-89. 



Vnesite ime skupine in nato označite kvadratke pred pravicami, ki jih želite dodeliti. Možnosti so: Prewiev/ 
predogled, playback/predvajanje, Record control/ upravljanje zapisov, PTZ control/ Upravljanje PTZ.. 

 
                                                    Slika 5-89 
 
Modify group/ spreminjanje skupine 
Kliknite gumb “Modify Group” in prikaže se vam vmesnik kot je prikazano na sliki 5-90.  
Tu lahko spreminjate informacije o skupini, oznake in pravice. 
 

 
                                                           Slika 5-90 
 
 
 
 
 
 
 



5.5.3 PTZ (pan-tilt-zoom) 
Naj vas opomnimo, da imajo samo nekatere serije kamer to funkcijo. 
 
PTZ vmesnik je prikazan na sliki 5-91. 

 
Slika 5-91 

 
Za podrobnejše informacije poglejte spodnjo tabelo. 

Parameter Funkcija 

Protokol Izberite ustrezni protokol. 

Naslov Nastavite ustrezni naslov. Privzeta vrednost je 1. 
Prosimo upoštevajte, da je vaša namestitev v skladu z vašim naslovom kamere; 
sicer ne morete nadzirati kamere. 

Hitrost prenosa Izberite hitrost prenosa kamere. Privzeta nastavitev je 9600. 

Podatkovni bit Privzeta nastavitev je 8. 

Stop bit Privzeta nastavitev 1. 

Pariteta Privzeta nastavitev je nič. 

 
5.5.4 Privzeto 
Privzeti vmesnik za nastavitev je prikazan na sliki 5-92. 
Upoštevajte, da sistem ne more obnoviti nekaterih informacij, kot omrežni IP naslov. 

 
Slika 5-92 

 
 
 
 
 
 
 
 



5.5.5 Uvoz/izvoz 
Vmesnik je prikazan na sliki 5-93. 

 
Slika 5-93 

 
 
Za podrobnejše informacije poglejte spodnjo tabelo. 

Parameter Funkcija 

Uvoz V sistem je treba uvoziti lokalne nastavitvene datoteke. 

Izvoz Izvoz ustrezne nastavitve sistema na vaš računalnik. 

 
5.5.6 Daljinski upravljalnik 
Opomba: 
Podpira samo nekatere naprave. 

 
Slika 5-94 

 

Parameter Funkcija 

Learn Daljinskim upravljalnikom ali brezžičnim alarmom z opremo. 

Clear Odklopite daljinski upravljalnik z opremo. 

Vklop/izklop Opomba: z izklopom statusa, vsi naslednji alarmni se ne bodo sprožili: 
zaznavanje gibanja, alarm za maskiranje, lokalni alarm, PIR alarm, brezžični 
alarm. 

 
5.5.6 Samodejno vzdrževanje 
Vmesnik za samodejno vzdrževanje je prikazano na sliki 5-95. 
Izberete lahko samodejni ponovni zagon in samodejno izbrišete signal datoteke s spustnega seznama. 
Če želite uporabiti funkcijo samodejno brisanje stare datoteke, morate nastaviti obdobje datoteke. 



 
Slika 5-95 

 

Parameter Funkcija 

Samodejni ponovni zagon Preverite in nastavite čas samodejnega ponovnega zagona. 

Samodejno brisanje starih 
datotek 

Preverite in nastavite obdobje med 1~31 dneh. 

 
5.5.7 Nadgradnja 
Vmesnik za nadgradnjo je prikazan na sliki 5-96. 
Izberite datoteko za nadgradnjo (razširitev datoteke je ''.bin'') in nato kliknite gumb za posodobitev, da 
zaženete posodobitev strojne programske opreme. 
Pomembno 
Neprimeren program za nadgradnjo lahko povzroči okvaro na naprvi! 

 
Slika 5-96 

 
5.6 Informacije 
5.6.1 Verzija 
Vmesnik verzija je prikazan na sliki 5-97. 
Tu si lahko ogledate funkcijo sistemske strojne opreme, različno programsko opremo, datum izdaje in itd. 
Upoštevajte naslednje informacije, ki so samo informativne. 

 
Slika 5-97 



5.6.2 Dnevnik 
Tu si lahko ogledate sistemski dnevnik. Glejte sliko 5-98. 
 
Za podrobnejše informacije poglejte spodnjo tabelo. 

Parameter Funkcija 

Začetni čas Nastavite začetni čas zahtevnega dnevnika. 

Končni čas Nastavite končni čas zahtevanega dnevnika. 

Tip Tip dnevnika 

Iskanje Iz spustnega seznama lahko izberete vrsto dnevnika in nato kliknite gumb 
za iskanje, da si ogledate seznam.  
Za ustavitev trenutnega iskanja, kliknite gumb (stop) za ustavitev. 

Dnevnik informacij Za ogled podrobnih podatkov lahko izberete en element. 

Brisanje Lahko kliknete gumb, da izbrišete vse prikazane datoteke dnevnika. 
Prosimo upoštevajte, da sistem ne podpira brisanja po vrsti.   

Varnostno kopiranje Lahko kliknete gumb za varnostno kopiranje datoteke dnevnika na 
trenutni računalnik. 

 
5.6.3 Spletni uporabnik 
Vmesnik spletni uporabnik je prikazan na sliki 5-99. 
Lahko si ogledate trenutni spletni uporabnik, ime skupine, IP naslov, in čas prijave. 

 
Slika 5-99 

 
6. Alarm 
Nekateri izdelki serije ne podpirajo te funkcije. 
Kliknite funkcijo za alarm, lahko vidite vmesnik, kot je prikazan na sliki 6-1. 
Tu lahko nastavite vrsto in zvok alarma. 



 
Slika 6-1 

 

Vrsta Parameter Funkcija 

Vrsta 
alarma 

Zaznavanje 
gibanja 

Sistem alarma, ko zazna gibanje se vklopi alarm. 

Poln disk Sistemski alarm, ko je disk polen. 

Napaka na disku Sistem zapisuje podatke o alarmu, ko se zgodi napaka na disku. 

Zaznavanje 
spremembe 
scene 

Sistem alarma, ko je zaznavanje sprememba scen. 

Zunanji alarm Naprava alarm vhod pošilja alarm. 

Nezakonit dostop Sistem alarma, kadar je nezakonit dostop. 

Zaznavanje zvoka Sistem alarma, ko je avdio zaznavanje. 

IVS Sistem alarma, ko se IVS dogodek sproži. 

Delovanje Poziv 
Ko se vklopi alarm, bo  sinhroniziran meni alarmnega 
vmesnika in sistem samodejno beleži podatke alarma. Ikona izgine, 
ko uporabnik klikne na vrstico menija za alarm. 
Opomba: 
Če se prikaže alarmni vmesnik, se vklopi alarm, tam ne bo 
nobenega odziva slike vendar bo zapis alarma na desni strani. 

Alarm 
audio 

Audio 
 

Ko se vklopi alarm sistem samodejno generira alarmni zvok. Audio 
podpira prilagojeno nastavitev. 

Pot Tukaj lahko določite zvok alarmne plošče. 

 
7. Odjava 
Kliknite gumb za odjavo, sistem se vrne nazaj na prijavni vmesnik. Glejte sliko 7-1. 



 
Slika 7-1 

 
Opomba: 

 Ta navodila so samo informativna. Razliko je mogoče najti v uporabniškem vmesniku.  

 Vsi modeli in programska oprema se lahko spremenijo brez predhodnega pisnega obvestila. 

 Če obstaja kakršnakoli težava se obrnite na nas. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 


