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Kasutusjuhend 
 

COPYRIGHT ©2015 Hangzhou Hikvision Digital Technology Co. Ltd. 

KÕIK ÕIGUSED KAITSTUD 

Kasutusjuhendit ega selle osi ei ole lubatud mingil viisil muuta ega kasutada ilma tootja 

eelneva kirjaliku loata. 

Võrgukaamera (V5.3.0) kasutusjuhend 

Kasutusjuhend sisaldab võrgukaamera (V5.3.0) kasutusjuhiseid. Juhendis sisalduvad 

pildid, joonised ja muu informatsioon omavad vaid kirjeldavat ja selgitavat tähendust 

ning võivad reaalsest pildist veidi erineda. Tootjal on õigus kasutusjuhendit muuta ilma 

sellest eelnevalt teavitamata (näiteks tarkvarauuenduste jms korral). Uusim 

kasutusjuhendi versioon on kättesaadav tootja kodulehel, veebiaadressil: 

http://overseas.hikvision.com/en/ 

 

Kaubamärgid 

   ning teised Hikvision’i kaubamärgid ja logod kuuluvad Hikvision’i 

omandisse.  Lisateabe õiguskaitse, tootjavastutuse ning kaubamärkide kohta leiate 

vajadusel seadme ingliskeelsest juhendist või tootja kodulehelt. 
 
 

EU nõuetele vastavus 

Toode omab "CE" märgist ning vastab EU standardite EMC 

direktiividele 2004/108/EC, RoHS direktiiv 2011/65/EU. 

2012/19/EU (WEEE direktiiv): ärge visake vastava märgisega 

elektroonikaseadmeid, samuti patareisid, prügikasti, viige need 

vastavatesse kogumispunktidesse. 

2006/66/EC (patareidirektiiv): ärge visake vastava märgisega 

seadmeid prügikasti, viige need vastavasse kogumispunkti.  

 

 

http://overseas.hikvision.com/en/
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Ohutusnõuded 

Järgige seadme ohutuks kasutamiseks alati ohutusnõudeid.  

Ohutusnõuded jagunevad:  

Hoiatus:  tõsise vigastuse ja surma oht. 

Ettevaatust: vigastuse või seadmete rikkumise oht.  
 

 

 

 

 

Hoiatus: järgige ohutusnõudeid tõsise 

vigastuse ja surmava ohu 

vältimiseks.  

Ettevaatust: järgige ohutusnõudeid 

vigastuste või seadmete rikkumise 

ohu vältimiseks.  

Hoiatus: 

 Kasutage ainult seadmega sobivat vooluadapterit.  

 Hoidke seadet tulekahju ja elektrišoki vältimiseks vihma ja niiskuse eest kaitstult.  
 Installeerimine peaks olema teostatud selleks kvalifitseeritud isiku poolt.  

 Installeerige elektrikatkestuse vastased seadmed vooluringi, hoidmaks ära 

soovimatuid häireid seadme töös.  

 Kui kaamera on kinnitatud lakke, kontrollige, et lagi suudaks vajalikku raskust 

hoida (50 njuutonit). 

 Kui seade ei tööta korrektselt, kontakteeruge oma kohaliku edasimüüjaga. Ärge 

üritage kunagi seadet ise avada ja parandada, see tühistab seadme garantii.  
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Ettevaatust: 
 

 Kontrollige enne seadme ühendamist vooluallika ja selle pinge sobivust.  

 Ärge laske kaameral kukkuda või saada tugevaid lööke. 

 Ärge puudutage sõrmedega andureid ja objektiivi. Puhastage vajadusel puhta 

lapiga mis on niisutatud etanooliga. Ärge hõõruge liiga tugevalt. Kui kaamerat ei 

kasutata pikema aja jooksul, katke objektiiv ja andurid kaitseks kattega.  

 Ärge suunake kaamerat tugeva valgusallika, näiteks päikese või hõõglambi poole, 

see võib objektiivi rikkuda.  

 Laserkiir võib anduri rikkuda, kasutades ükskõik milliseid lasereid, kontrollige 

eelnevalt et kaamera andurid oleksid kaetud.  

 Ärge kasutage kaamerat niiskes, tolmuses, suure elektromagnetkiirgusega või 

ekstreemsete temperatuuridega keskkonnas. Kui kaamera mudeli nimes on “H”, 

peaks töökeskkonna temperatuur olema vahemikus -30°C ~ 60°C, või -40°C ~ 

60°C.  

 Kontrollige kuumuskahjustuste vältimiseks et kaamera asuks hästiventileeritud 

alal.  

 Hoidke kaamera kaitstuna niiskuse ja vedelike eest.  

 Kaamera transportimiseks pakkige see originaalpakendisse. 

 Kasutage ainult tootja poolt soovitatud patareitüüpe, vale tüübi kasutamine on 

ohtlik ning patarei võib lõhkeda.  

Märkused: 
Kaameral on IR toetus, peegelduse vältimiseks:  

 Ärge eemaldage kupli kaitsekilet enne kui kaamera paigaldamine on lõpetatud. 

Kui kuplil on tolmu või mustust, puhastage see puhta pehme lapi ja  

isopropüülalkoholiga.  

 Kontrollige et kaamera paigaldusala ligiduses ei oleks peegelduvaid pindu.  

 Vahtrõngas objektiivi ümber peab asuma kera sisepinna vastas, isoleerides 

objektiivi IR LEDidest. Kinnitage kuppelkate kaamerale nii et vahtrõngas ja 

kuppelkate oleksid ühendatud katketeta.  
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1 Süsteeminõuded 
 

Operatsioonisüsteem: Microsoft Windows XP SP1 või kõrgem/ Vista / Win7 / 

Server 2003 / Server 2008 32bits 

CPU: Intel Pentium IV 3.0 GHz või kõrgem 

RAM: 1G või kõrgem 

Ekraan: 1024×768 resolutsioon või kõrgem 

Veebibrauser: Internet Explorer 6.0 või kõrgem, Apple Safari 5.02 või kõrgem, 

Mozilla Firefox 3.5 või kõrgem, Google Chrome 8 või kõrgem. 
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2       Võrguühendus 
 

Märkus: 

 Pidage meeles et igasugune seade millele on ligipääs interneti kaudu, on ühtlasi 

ka võimalik turvarisk. Rünnakute ja infolekete vältimiseks kontrollige oma võrgu 

turvaseadeid. Kui seade ei tööta korrektselt, võtke ühendust kohaliku edasimüüja 

või lähima hooldusteenindusega.  

Enne alustamist: 

 Kui soovite kasutada kaamerat LAN ühendusega, tutvuge vastava punktiga 2.1 

 Kui soovite kasutada kaamerat WAN ühendusega, tutvuge vastava punktiga 2.2 

 

2.1 Kaamera ühendamine LAN võrku 
 

Kaamera kasutamine ja seadistamine üle LAN võrgu. Ühendage kaamera oma arvutiga 

samasse alavõrku ning installeerige SADP või iVMS-4200 tarkvara võrgukaamera IP 

leidmiseks ja muutmiseks.  

Märkus: SADP kohta leiate lisainformatsiooni kasutusjuhendi lisas 1. 
 
 

2.1.1 LAN ühenduse loomine 

 
Järgnevatel joonistel on näidatud kaks viisi võrgukaamera ja arvuti ühendamiseks: 

 Võrgukaamera testimiseks võite kaamera ühendada otse arvutiga, kasutades 

võrgukaablit, nagu on näidatud joonisel 2-1. 

 Võrgukaamera ühendamine üle LAN läbi lüliti või ruuteri on näidatud joonisel 2-2. 
 

 
 

Joonis 2-1 Otseühendus 
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Joonis 2-2 Ühendus läbi ruuteri 
 
 

2.1.2 Kaamera aktiveerimine 

 
Enne kaamera esmakordset kasutamist peate sellele määrama salasõna. 

Aktiveerimine on võimalik nii läbi veebibrauseri, SADP kui ka klienditarkvara.  

 Aktiveerimine veebibrauseri kaudu 

Selleks: 

1. Käivitage kaamera ja ühendage see võrku.  

2. Sisestage IP veebibrauseri aadressiribale ning vajutage aktiveerimisliidese 

avamiseks Enter.  

Märkus: 

   Vaikimisi on kaamera IP aadress 192.168.1.64. 

 Et kaamera lubaks DHCP vaikimisi, peate kaamera aktiveerima SADP 

tarkvara kaudu. Lisainformatsioon järgmises punktis: Aktiveerimine SADP kaudu.  
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Joonis 2-3 Aktiveerimisliides  

3. Määrake salasõna ja sisestage see salasõnaväljale.  
 

 
4. Kinnitage salasõna. 

5. Klikkige salvestamiseks ja otsevaatlusreziimi avamiseks OK.  
 

 Aktiveerimine SADP tarkvara kaudu 

SADP tarkvara kasutatakse võrguseadme leidmiseks, kaamera aktiveerimiseks ning 

salasõna muutmiseks.  

SADP tarkvara leiate kaasasolevalt diskilt või ametlikult veebilehelt. Installeerige SADP 

vastavalt juhistele ning aktiveerige kaamera.  

Selleks: 
 

1. Käivitage SADP tarkvara ja otsige võrguseadmeid.  
 

2. Kontrollige seadmete olekut seadmete nimekirjast ning valige mitteaktiivne seade.  

SOOVITAME VALIDA TUGEVA SALASÕNA– looge salasõna omal 

vabal valikul, kasutades vähemalt kaheksat märki, sealhulgas 

suured ja väikesed tähed ning numbrid ja erimärgid: see muudab 

salasõna turvalisemaks. Samuti soovitame salasõna regulaarselt 

muuta, eriti  kui tegemist on suurte turvanõuetega  süsteemiga. 

Salasõna iganädalane või igakuine muutmine pakub lisaturvalisust.  
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SOOVITAME VALIDA TUGEVA SALASÕNA– looge salasõna 
omal vabal valikul, kasutades vähemalt kaheksat märki, 
sealhulgas suured ja väikesed tähed ning numbrid ja 
erimärgid: see muudab salasõna turvalisemaks. Samuti 
soovitame salasõna regulaarselt muuta, eriti  kui tegemist on 
suurte turvanõuetega süsteemiga. Salasõna iganädalane või 
igakuine muutmine pakub lisaturvalisust.  

 

 
 

 
 

Joonis 2-4 SADP liides 
 

3. Looge salasõna ning sisestage see salasõnaväljale, seejärel kinnitage salasõna. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Klikkige salasõna salvestamiseks OK. 
 

Kui aktiveerimine on edukalt lõpetatud, avaneb sellest teavitav hüpikaken. Kui 

aktiveerimine ebaõnnestus, kontrollige et oleksite valinud nõuetekohase salasõna ning 

proovige uuesti.  

5. Määrake seadme IP aadress samasse võrku oma arvutiga. IP aadressi saab 

muuta manuaalselt või märkides valituks valiku Enable DHCP. 
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Joonis 2-5 IP aadressi muutmine 
 

6. Sisestage salasõna ning klikkige IP aadressi muutmise kinnitamiseks Save. 

 
 Aktiveerimine klienditarkvara kaudu 

Klienditarkvara sobib erinevate seadmete videohalduseks.  

Klienditarkvara leiate kaasasolevalt diskilt või ametlikult veebilehelt. Installeerige 

vastavalt juhistele ning aktiveerige kaamera.  

Selleks: 
 

1. Käivitage programm, avaneb kontrollpaneel nagu on näidatud alljärgneval joonisel. 
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Joonis 2-6 Kontrollpaneel 
 

2. Klikkige Device Management ikoonile, avaneb Device Management menüü 

nagu on näidatud järgneval joonisel. 

 

Joonis 2-7 Device Management menüü 
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SOOVITAME VALIDA TUGEVA SALASÕNA– looge salasõna 

omal vabal valikul, kasutades vähemalt kaheksat märki, 

sealhulgas suured ja väikesed tähed ning numbrid ja 

erimärgid: see muudab salasõna turvalisemaks. Samuti 

soovitame salasõna regulaarselt muuta, eriti  kui tegemist on 

suurte turvanõuetega süsteemiga. Salasõna iganädalane või 

igakuine muutmine pakub lisaturvalisust.  

 

3. Kontrollige seadme olekut seadmete nimekirjast ning valige mitteaktiivne seade. 
 

4. Klikkige Activate, avaneb aktiveerimismenüü. 
 

5. Looge salasõna ning sisestage see salasõnaväljale, seejärel kinnitage salasõna.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Joonis 2-8 Klienditarkvara aktiveerimisliides 
 

6. Klikkige aktiveerimise alustamiseks OK. 
 

7. Klikkige Modify Netinfo nuppu, avaneb võrguparameetrite muutmise menüü, 

nagu näidatud alloleval joonisel. 
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Joonis 2-9 Võrguparameetrite muutmine 
 

8. Muutke seadme IP aadress samasse võrku kus asub teie arvuti. Selleks muutke 

IP aadress manuaalselt või märkige lubatuks valik Enable DHCP. 

9. Sisestage IP aadressi muutuse kinnituseks salasõna.  
 

2.2 Kaamera ühendamine WAN võrku 
 

Võrgukaamera ühendamine WAN võrku, kasutades staatilist või dünaamilist IP-d. 

 
2.2.1 Staatilise IP ühendus 

 
Enne alustamist: 

Staatilise IP saate oma kohalikult võrguteenuse pakkujalt. Seejärel saate oma 

võrgukaamera ühendada läbi ruuteri või otse WAN võrku.  

 Staatilise IP-ga võrgukaamera ühendamine läbi ruuteri 

Selleks: 

1. Ühendage võrgukaamera ruuteriga. 
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2. Määrake LAN IP aadress, Subnet Mask ning Gateway. IP aadressi muutmise kohta 

leiate lisainformatsiooni punktist 2.1.2. 

3. Salvestage staatiline IP ruuterisse. 

4. Määrake port mapping, näiteks 80, 8000 ning 554 pordid. Portide määramine on 

erinevatel ruuteritel erinev, lisainformatsiooni leiate vajadusel ruuteri 

kasutusjuhendist või tootjalt.  

Märkus: Port Mappingu lisainformatsiooni leiate Lisast 2.  

5. Kasutage võrgukaamerat läbi klienditarkvara või veebibrauseri üle interneti.  

 

Joonis 2-10 Staatilise IP-ga võrgukaamera kasutamine läbi ruuteri 

 Staatilise IP-ga võrgukaamera otseühendus 

Staatilise IP saab salvestada ka kaamerasse ning selle otse internetiga ühendada, ruuterit 

kasutamata. Võrgukaamera IP aadressi muutmise kohta leiate lisainformatsiooni 

punktist 2.1.2. 

 
 
 
 
 
 

Joonis 2-11 Staatilise IP-ga kaamera otseühendus 
 
 

2.2.2 Dünaamilise IP ühendus 

 
Enne alustamist: 

Dünaamilise IP saate oma kohalikult võrguteenuse pakkujalt. Seejärel saate oma 

võrgukaamera ühendada modemi või ruuteriga.  

 Võrgukaamera ühendamine läbi ruuteri 

Selleks: 
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1. Ühendage võrgukaamera ruuteriga.  

2. Määrake kaamera LAN IP aadress, Subnet Mask ning Gateway. 

Lisainformatsiooni IP aadressi muutmise kohta leiate punktist 2.1.2. 

3. Määrake ruuteri PPPoE kasutajanimi ja salasõna, kinnitage salasõna. 

4. Määrake Port Mapping. Näiteks 80, 8000, ning 554 pordid. Port Mapping 

seadete määramine on erinevatel ruuteritel erinev, lisainformatsiooni leiate ruuteri 

kasutusjuhendist või tootjalt.  

Märkus: Lisainformatsiooni Port Mappingu kohta leiate Lisast 2. 

5. Domeeninime saate vastava teenuse pakkujalt. 

6. Määrake DDNS seaded ruuteri kasutajaliidese kaudu.  

7. Kasutage kaamerat läbi määratud domeeni.  
 
 

 Võrgukaamera ühendamine läbi modemi 

Eesmärk: 

Kaamera toetab PPPoE automaatset väljahelistamise funktsiooni. Kaamera saab 

avaliku IP aadressi ADSL väljahelistamisega peale seda kui kaamera on modemiga 

ühendatud. Vajalik on määrata võrgukaamera PPPoE parameetrid. Lisainformatsiooni 

leiate punktist 6.3.3. 

 
 
 
 

Joonis 2-12 Dünaamilise IP-ga kaamera  

Märkus: dünaamiline IP aadress on seotud läbi PPPoE, seega IP aadress muutub iga 

kaamera taaskäivitusega. Selle vältimiseks võite muretseda domeeninime mõne 

DDNS teenusepakkuja (näiteks DynDns.com) kaudu. Seejärel toimige järgnevalt: 

 Kasutades tavalist domeeninime: 
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Selleks: 

Joonis 2-13 Tavaline domeeninimi 

 

1. Muretsega domeeninimi vastava teenuse pakkujalt. 

2. Määrake võrgukaamera DDNS seaded DDNS seadete menüüs. 

Lisainformatsiooni leiate punktist 6.3.4. 

3. Kasutage kaamerat määratud domeeninime kaudu. 
 
 

 Kasutades privaatset domeeninime 
 

 
 

 
 

Selleks: 

Joonis 2-14 Privaatne domeeninimi 

 

1. Installeerige ning käivitage IP Server tarkvara staatilise IP-ga arvutis.  

2. Avage võrgukaamera läbi LAN võrgu, kasutades veebibrauserit või 

klienditarkvara.  

3. Lubage DDNS ning määrake protokollitüübiks IP Server. Lisainformatsiooni leiate 

punktis 6.3.4. 
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3 Võrgukaameraga ühenduse 
loomine 

3.1 Ühenduse loomine veebibrauseri kaudu 
 

Selleks: 

1. Avage veebibrauser. 

2. Sisestage brauseri aadressiribale võrgukaamera IP aadress ning vajutage 

sisselogimisakna avamiseks  Enter nuppu. 

3. Kasutades võrgukaamerat esimest korda, peate selle aktiveerima. 

Lisainformatsiooni leiate punktist 2.1.2. 

Märkus: 

 Vaikimisi on IP aadress määratud 192.168.1.64. 
 

 Kui kaamera ei ole aktiveeritud, aktiveeriga see enne kasutamist.  

4. Määrake soovitud keelevalik sisselogimisakna ülemises paremas nurgas. 

5. Sisestage kasutajanimi ja salasõna ning klikkige . 

Administraatorkasutaja saab määrata kasutajakontod ning kasutustasemed, samuti 

ebavajalikud kontod kustutada.  

Märkus: 

Seadme IP aadress lukustub kui administraatori salasõna sisestatakse 

ebakorrektselt 7 korda järjest, tavakasutaja puhul 5 korda järjest. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Joonis 3-1 Sisselogimine 
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6. Installeerige plugin enne kaamera kasutamist. Installeerimiseks järgige 

kuvatavaid juhiseid.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Joonis 3-2 Plugina allalaadimine ja installeerimine 
 

 

Joonis 3-3 Installeerimine (1) 
 

 

Joonis 3-4 Installeerimine (2) 

Märkus: Installeerimiseks võib olla vajalik veebibrauseri sulgemine. Avage 
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veebibrauser peale installeerimist uuesti ning logige sisse.   
 

3.2 Ühenduse loomine kasutades klienditarkvara 
 

iVMS-4200 klienditarkvara leiate kaasasolevalt CD-lt.  Selle kaudu saate kaamerat 

kontrollida ning kasutada otsevaatlust.  

Järgige programmi installeerimisel ekraanilkuvatavaid juhiseid. iVMS-4200 

klienditarkvara kontrollpaneel ning otsevaatlusaken on kujutatud järgnevatel joonistel.  
 

 

Joonis 3-5 iVMS-4200 Kontrollpaneel 
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Joonis 3-6 iVMS-4200 Otsevaatlusaken 

Märkus:  tarkvara kasutamise detailse kirjelduse leiate iVMS-4200 kasutusjuhendist. 
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4 Wi-Fi seaded 

Kasutades juhtmevaba ühendust, ei vaja te võrguühenduse loomiseks eraldi kaableid.  

Märkus: käesolev peatükk kehtib vaid sisseehitatud Wi-Fi mooduliga kaamerate kohta.  

 
4.1 Wi-Fi  ühenduse loomine “Manage”  ning “Ad-

hoc” reziimidel 

Enne alustamist: 
Vajalik on juhtmevaba ühendusvõrgu olemasolu. 

Juhtmevaba ühenduse loomine Manage  reziimil 

 
Selleks: 

1. Avage Wi-Fi seadete menüü:  

Configuration> Advanced Configuration> Network> Wi-Fi 
 

 

Joonis 4-1 Võrgunimekiri 

2. Klikkige ühenduste leidmiseks Search. 

3. Klikkige nimekirjas soovitud ühendusel. 
 

 

Joonis 4-2 Wi-Fi seaded - Manage 
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4. Märkige Network mode reziimivalikuks Manage, seejärel kuvatakse võrgu 

Security mode automaatselt, ärge seda manuaalselt muutke.  

Märkus: parameetrid on ruuteriga samad. 

5. Sisestage juhtmevaba võrguga ühenduse loomiseks salasõna. Salasõnaks on 

sama mida kasutate ruuteri jaoks.  

Juhtmevaba ühenduse loomine “Ad-hoc” reziimil 

 
Valides Ad-hoc reziimi, ei ole kaamera ühendamine läbi ruuteri vajalik, tegevus 
sarnaneb kaamera ja arvuti kaabliga omavahel ühendamisele.  

Selleks: 
 

1. Valige Ad-hoc reziim. 
 

 
 

Joonis 4-3 Wi-Fi seaded - Ad-hoc reziim 
 

2. Määrake kaamerale SSID. 

3. Valige juhtmevaba ühenduse Security Mode reziim. 
 

 

Joonis 4-4 Security Mode reziim 

4. Määrake ühendus arvutiga lubatuks. 

5. Otsige arvutis võrguseadmeid ning näete nimekirjas kaamera SSID. 
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Joonise 4-5 Ad-hoc reziimi ühenduspunkt 

6. Valige SSID ning looge ühendus. 
 

Security Mode reziimi kirjeldus: 
 

 
 

Joonis 4-6 Security Mode reziim 

Security  Mode reziimi valikuteks on: not-encrypted,  WEP,  WPA-personal, 
WPA-enterprise, WPA2-personal, ning WPA2-enterprise. 

WEP reziim: 
 

 
 

Joonis 4-7 WEP reziim 

 Authentication – valige “Open” või “Shared”, vastavalt ligipääsupunkti seadetele. 
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Kõikide ligipääsupunktide puhul seda valikus ei ole, sel juhul on tegu ilmselt  

“Open” süsteemiga. 

 Key length – määrake vastavalt kas 64 või 128 bitti.  

 Key type – valikud kuvatakse vastavalt kasutatavale juurdepääsupunktile. 

Võimalikud variandid: 

HEX – manuaalne sisestamine. 

ASCII - 64-bitti WEP puhul täpselt 5 märki,  128-bitti WEP puhul täpselt 13 

märki . 

WPA-personal ning WPA2-personal  reziimid: 

Sisestage eelnevalt jagatud ligipääsupunkti parool.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Joonis 4-8 WPA-personal 

WPA- enterprise ning WPA2-enterprise reziimid: 

Valige ligipääsupunkti jaoks kasutatav kliendi/serveri autentimise tüüp, EAP-TLS või 

EAP-PEAP. 

 

EAP-TLS: 
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Joonis 4-9 EAP-TLS 

 Identity – võrgu kasutaja kasutajanimi 

 Private key password – võrgu kasutaja salasõna. 

 EAPOL version – ligipääsupunktis kasutatav versioon (1 või 2). 

 CA Certificates  -  ligipääsupunkti CA autentimissertifikaadi üleslaadimine. 

 

EAP-PEAP: 

 
 User Name – võrgu kasutaja kasutajanimi 

 Password – võrgu kasutaja salasõna 

 PEAP Version – ligipääsupunkti PEAP versioon. 

 Label – ligipääsupunkti kasutatav. 

 EAPOL version – ligipääsupunktis kasutatav versioon (1 või 2).  

 CA Certificates  -  ligipääsupunkti CA autentimissertifikaadi üleslaadimine 

 

 

 
 Privaatsuse kaitseks ja turvariskide vähendamiseks soovitame kasutada tugevat 

salasõna mis koosneb vähemalt kaheksast märgist, sealhulgas suured ja väikesed 

tähed, numbrid ja erimärgid.  

 Salasõnade ja turvaseadete määramine on seadme paigaldaja ja/või lõppkasutaja 

isiklik vastutusala. 
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4.2 Wi-Fi ühendus WPS funktsiooniga 
 

Eesmärk: 

Juhtmevaba võrgu ühenduste määramine võib olla keeruline. Selle lihtsustamiseks 

võite kasutada WPS funktsiooni lubamist.  

WPS (Wi-Fi Protected Setup) võimaldab luua seadme ja ruuteri vahelise ühenduse 

kerge vaevaga. Ka muudab WPS lihtsaks olemasolevasse võrku uute seadmete 

lisamise ilma pikki paroole sisestamata. WPS ühendusel on kaks reziimi: PBC reziim 

ning PIN reziim. 

Märkus: Kui määrate WPS funktsiooni lubatuks, ei pea te erinevaid parameetreid 

(näiteks krüptimise tüüp) seadistama ja määrama. 

Selleks: 
 

 
 

 
 

PBC reziim: 

Joonis 4-10 Wi-Fi seaded - WPS 

 

PBC (Push-Button-Configuration): ühendus luuakse lihtsa füüsilise või virtuaalse 

nupuvajutusega (näiteks IE brauseri konfiguratsioonimenüü     nupp) 

ligipääsupunktis (ja võrguregistris), ning uues juhtmevabas seadmes.  

 

1. Märkige WPS lubamiseks valik  lubatuks. 
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2. Määrake ühendusreziimiks PBC. 
 

 

Märkus:  reziim peab olema lubatud nii ligipääsupunktis kui ühendatavas seadmes.  

3. Kontrollige et Wi-Fi ruuteril oleks olemas WPS nupp. Vajutage nuppu, selle 

lähedal hakkab vilkuma indikaatortuli, mis näitab et WPS funktsioon on nüüd ruuteris 

lubatud. Lisainformatsiooni leiate vajadusel ruuteri kasutusjuhendist.  

4. Vajutage kaameras funktsiooni lubamiseks WPS nuppu. 

Kui kaameral WPS nupp puudub, klikkige selle asemel veebiliidese virtuaalnuppu PBC 

funktsiooni lubamiseks.  

5. Klikkige Connect nuppu. 
 

 
 

Kui PBC reziim on lubatud nii kaameras kui ruuteris, ühendub kaamera automaatselt 

võrku.  

PIN reziim: 

PIN reziim vajab PIN (Personal Identification Number) numbrit. Leiate selle kleebiselt 

või seadmest. PIN sisestatakse seadme võrku ühendamisel, tavaliselt võrgu 

ligipääsupunktis.  

Selleks: 
1. Valige nimekirjast juhtmevaba ühendus, kuvatakse SSID. 
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Joonis 4-11 Wi-Fi seaded – WPS PIN reziim 
 

2. Valige Use route PIN code. 
Kui PIN kood luuakse ruuteris, sisestage vastav kood Router PIN code väljale. 
3. Klikkige Connect. 
Või looge PIN kood kaameras. PIN koodi kehtivusaeg on 120 sekundit. 
1. Klikkige Generate. 

 

 

2. Sisestage kood (antud näites 48167581) ruuterisse. 
 
 

4.3 IP seaded  

Vaikimisi on juhtmevaba võrguliidese kontrolleri IP aadressiks määratud 

192.168.1.64. Luues võrguga ühenduse, saate seda muuta.  

Selleks: 

1. Avage TCP/IP seaded:  

Configuration> Advanced Configuration> Network> TCP/IP 

või: 
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Configuration> Basic Configuration> Network> TCP/IP 
 

 
 

 
 

2. Määrake NIC  
seadeks: wlan. 

Joonis 4-12 TCP/IP seaded 

 

3. Määrake IPv4 aadress, IPv4 Subnet Mask ning Default Gateway. 

Seadistamine toimib samuti nagu LAN puhul.  

Kui soovite määratud IP aadressi, märkige DHCP lubatuks.  
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5 Otsevaatlusreziim 

5.1 Otsevaatlusreziimi kasutamine 
 

Otsevaatlusmenüüs saate vaadata videot reaalajas, pildistada, kasutada PTZ 

kontrollfunktsioone, määrata eelseadistusi ja video parameetreid.  

Otsevaatlusreziimi avamiseks võite sisse logida kaamerasse või klikkida pealehe Live 

View ikoonil. 

Otsevaatlusreziimi kirjeldus: 
 

 
 

 
 

Camera Model: 

Joonis 5-1 Otsevaatlusreziim 

 

Näitab ühendatud kaamera mudelit. 

Online Help: 

Klikkige  kui vajate online abi, mis juhendab teid vajadusel iga funktsiooni 

põhioperatsioonide kasutamisel.  

Menu Bar: 

Klikkige vastavalt soovitule otsevaatluse, taasesituse, logi või konfiguratsiooniakna 

avamiseks.  
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Display Control: 

Klikkige soovitud valikutele otsevaatlusreziimi paigutuse ja esitustüübi muutmiseks. 

Samuti saate valida rippmenüüst pluginaid. Kasutades IE (Internet Explorer) brauserit 

saate valida erinevaid veebikomponente, kasutades mõnda muud, on valikus 

veebikomponendid, VLC või MJPEG jne, sõltuvalt veebibrauseri toetusest.  

Live View Window: 

Otsevaatlusvideo kuva. 

Toolbar: 

Otsevaatlusvideo kasutamise erinevad võimalused, näiteks otsevaatlus, pildistamine, 

salvestamine, audio sees/väljas, kahesuunaline audio jne. 

PTZ Control: 

Kaamera liigutamise, valguse ja puhasti kontrollsüsteem (ainult kaamerad mis toetavad 

PTZ funktsiooni).  

Preset/Patrol Settings: 

PTZ kaamerate eelseadistuste määramine, käivitamine, kustutamine.  
 

5.2 Otsevaatlusreziimi käivitamine 

 
Klikkige otsevaatlusreziimil videoesituse käivitamiseks tööriistariba   ikoonile, nagu 

on näidatud joonisel 5-2.  

 
Joonis 5-2 Tööriistariba 

Tabel 5-1 Tööriistariba kirjeldus 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Ikoon Kirjeldus 

/ Käivita/peata otsevaatlus. 
 Otsevaatlusakna suurus 4:3. 
 Otsevaatlusakna suurus 16:9. 
 Otsevaatlusakna originaalsuurus. 
 Isekohalduv otsevaatlusakna suurus. 
 Põhivoo otsevaatlus. 
 Alavoo otsevaatlus. 
 Kõrvalvoo otsevaatlus. 
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 Kõrvaltootjate pluginate valik. 
 

 Manuaalne pildistamine. 

/ Manuaalne salvestamise alustamine/lõpetamine. 

/ Audio sisse/välja, helitugevus. 

/ Mikrofon sees/väljas. 

/ Digitaalsuumi funktsioon sees/väljas. 

/ 3D positsioneerimisfunktsioon sees/väljas. 

 

Märkus: kõrvalvoo otsevaatlus ja 3D positsioneerimine vajavad kaamera toetust. 

 
5.3 Manuaalne salvestamine ja pildistamine 

 
Klikkige otsevaatlusreziimil pildistamiseks tööriistariba    ikoonile ja video 

salvestamiseks    ikoonile. Salvestatud failide asukoha saate määrata: 

Configuration > Local Configuration. Määratud salvestusaja seadistamise kohta 

leiate informatsiooni punktist 7.2. 

Märkus: salvestatud failide formaat arvutis on JPEG või BMP. 
 

5.4 PTZ kasutamine 
 

PTZ kaamera liigutamiseks saate otsevaatlusreziimil kasutada kontrollnuppe.  

Märkus: PTZ kontrollfunktsiooni kasutamiseks peab kaamera PTZ funktsiooni 

toetama, või peab kaamerasse olema installeeritud vastav liigutamisseade. Määrake 

korrektsed RS-485 PTZ parameetrid vastavalt juhistele punktis 12.9. 

 

5.4.1 PTZ kontrollpaneel 

 
Klikkige PTZ kontrollpaneeli avamiseks otsevaatlusreziimil    ikoonile, paneeli 

peitmiseks klikkige    ikoonile. 
Kasutage kaamera liigutamiseks suunanuppe.  
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Joonis 5-3 PTZ kontrollpaneel 

Kasutage objektiivi kontrollimiseks zoom/iris/focus nuppe. 

Märkus: 
 
 Kasutatavaid suunanooli on 8(  ,  , , , , , , ), mida saate 

otsevaatlusreziimil kasutada.  

 Kui kaamera funktsiooni ei toeta, seda kasutada ei saa.  
 

Tabel 5-2 PTZ kontrollpaneeli kirjeldus 
 

Ikoon Kirjeldus 
 

 Suumi sisse/välja 
 

 Fookus ligidal/kaugel 
 

 Iiris +/- 
 

 Valgus sees/väljas 

 Puhasti sees/väljas 
 Abifookus 
 Objektiivi algasend 
 

 Kaamera liikumiskiiruse määramine 

 

5.4.2 Eelseadistuste määramine ja kasutamine 

 
 Eelseadistuste määramine: 

1. Valige PTZ kontrollpaneelilt eelseadistuse number. 
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Joonis 5-4 Eelseadistamine 

2. Kasutage PTZ kontrollnuppe kaamera soovitud suunda liigutamiseks.  

• Paremale või vasakule. 

• Üles või alla. 

• Suumi sisse või välja. 

• Objektiivi ümberfokusseerimine. 

3. Klikkige eelseadistuse salvestamiseks    ikoonil. 

4. Eelseadistuse kustutamiseks klikkige    ikoonil. 

Märkus: Network Mini PT kaamerasse saab salvestada kuni 16 eelseadistust. 
 

 
 Eelseadistuse kasutamine: 

Kaamera saab keerata eelseadistatud suunda manuaalselt või sündmuse toimumisel.  

Kui eelseadistus on määratud, saate seda kasutada igal ajal.  
 

Valige PTZ kontrollpaneelilt nimekirjast soovitud eelseadistus ning klikkige selle 

kasutamiseks    ikoonil. 

Või viige hiir eelseadistusaknale ning sisestage soovitud eelseadistuse kasutamiseks  

selle number.  
 

 
 

Joonis 5-5 Eelseadistuse kasutamine 
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5.4.3 Patrullfunktsiooni kasutamine 

 
Märkus: 

Vajalik on eelnevalt määrata vähemalt kaks eelseadistust.  

Patrullfunktsiooni seaded: 
 

1. Klikkige patrullmenüü avamiseks    ikoonile. 

2. Valige soovitud eelseadistuse number ning klikkige lisamiseks    ikoonile.  

3. Valige eelseadistus ning määrake patrullaeg ning patrullkiirus. 

4. Klikkige esimese eelseadistuse salvestamiseks OK. 

5. Lisage samal viisil teine eelseadistus.  
 

 
 

Joonis 5-6 Eelseadistuse lisamine 

6. Klikkige patrullseade salvestamiseks   ikoonil. 

7. Patrullfunktsiooni käivitamiseks klikkige  ikoonil, peatamiseks  ikoonil. 

8. Patrulli kustutamiseks klikkige  ikoonil. 
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    6 Võrgukaamera seadete määramine 

6.1  Parameetrite määramine 
 

Märkus: Otsevaatluse ja salvestatud failide parameetrid. Failid salvestatakse läbi 

veebibrauseri, ning salvestatakse kasutatavasse arvutisse. 

Seadete määramiseks: 

1. Avage Local Configuration menüü: 

Configuration > Local Configuration 
 

 

Joonis 6-1 Local Configuration menüü 

2. Määrake järgnevad seaded: 

 Live View Parameters: protokollitüüp ning otsevaatlusseaded. 

 Protokollitüüp: Valikus on TCP, UDP, MULTICAST ning HTTP. 

TCP: kindlustab täieliku vooandmete edastuse ning parema videokvaliteedi, 

kuid mõjutab reaalajas edastust.  
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UDP: reaalajas audio ja videovoog. 

HTTP: kindlustab TCP-ga sama kvaliteedi, mõnedes võrgukeskkondades 

ilma voole kindlaid porte seadistamata.  

MULTICAST:  soovitame valida MCAST tüüp kui kasutate Multicast 
funktsiooni. Lisainformatsiooni leiate punktist  6.3.1. 

 Live View Performance: määrake otsevaatlusesituse seadeks Shortest Delay 

või Auto. 

 Rules: määrake lubatuks või keelatuks, vastavalt sellele kas soovite 

liikumistuvastuse, näotuvastuse või sissetungituvastuse puhul osutavat värvilist 

tuvastusmärgistust (näiteks kui määrate seade lubatuks, ja samuti on lubatud 

näotuvastus, märgitakse leitud näokujutis otsevaatlusekraanil rohelise ruuduga).    

 Image Format: määrake salvestatud piltide formaat. 

 Record File Settings: määrake veebibrauseriga salvestatavate videofailide 

salvestuskoht.    

 Record File Size: peale seade määramist on selle väärtus maksimaalne 

manuaalselt salvestatava faili suurus. Valikus on 256M, 512M või 1G. 

 Save record files to: manuaalselt salvestatud videofailide salvestuskoht. 

 Save downloaded files to: allalaaditud videofailide salvestuskoht 

taasesitusreziimil.  

 Picture and Clip Settings: määrake veebibrauseriga salvestatud piltide ja 

lühivideofailide salvestuskohad.  

 Save snapshots in live view to: määrake otsevaatlusreziimil manuaalselt 

salvestatud piltide salvestuskoht.  

 Save snapshots  when  playback  to:  määrake taasesitusreziimil salvestatud 

piltide salvestuskoht.  

 Save clips to: määrake taasesitusreziimil salvestatud lühivideofailide 
salvestuskoht.  

Märkus: klikkige salvestuskoha muutmiseks  Browse. 

3. Klikkige määratud seadete salvestamiseks Save. 
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6.2 Ajaseadete määramine 
 

Määrake aja sünkroniseerimise ning DST seaded. 

Selleks: 

1. Avage Time Settings menüü: 

Configuration > Basic Configuration > System > Time Settings 

või Configuration > Advanced Configuration > System > Time Settings 
 

 
 

 
 
 Määrake ajatsoon. 

Joonis 6-2 Aja seadete määramine 

 

Määrake kohalik ajatsoon kasutades rippmenüüd.  

 Aja sünkroniseerimine NTP serveriga. 

(1) Märkige NTP funktsioon lubatuks. 

(2) Määrake järgnevad seaded: 

Server Address: NTP serveri IP aadress. 

NTP Port: NTP serveri port. 

Interval: ajaintervall kahe sünkroniseerimistoimingu vahel NTP serveriga. 
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Joonis 6-3 NTP serveriga aja sünkroniseerimine 

Märkus: kui kaamera on ühendatud avalikku võrku, kasutage NTP serverit millel on 

aja sünkroniseerimise funktsioon olemas, näiteks nagu National Time Center server 

(IP aadress: 210.72.145.44). Kui kaamera on ühendatud kohandatud võrku, saab 

NTP serveri aja sünkroniseerimiseks kasutada vastavat NTP tarkvara.  

 Aja manuaalne sünkroniseerimine 

Märkige Manual Time Sync funktsioon lubatuks, seejärel klikkige süsteemi aja 

määramiseks  ikoonil. 

Märkus: kaamera aja sünkroniseerimiseks saab kasutada ka sellega ühendatud arvutit: 

selleks märkige lubatuks valik Sync with computer time. 

 
 

Joonis 6-4 aja manuaalne sünkroniseerimine 

 Klikkige DST funktsiooni lubamiseks DST, ning määrake DST periood.  

 

 
 
 
 
 

Joonis 6-5 DST seaded 

2. Seadete salvestamiseks klikkige Save. 
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6.3 Võrguseadete määramine 

 
6.3.1 TCP/IP seadete määramine 

 
TCP/IP seaded peavad kaamera üle võrgu kasutamiseks olema korrektselt 

määratud. Kaamera toetab nii IPv4 kui ka IPv6. Mõlemad versioonid võib määrata 

korraga, kuid vähemalt üks IP versioon peab olema teostatud. 

Selleks: 

1. Avage TCP/IP seadete menüü:  

Configuration > Basic Configuration > Network > TCP/IP 

või Configuration > Advanced Configuration > Network > TCP/IP 
 

 

 
Joonis 6-6 TCP/IP seaded 

2. Määrake võrguseaded, sealhulgas NIC tüüp, IPv4 või IPv6 aadress, IPv4 või IPv6 

Subnet Mask, IPv4 või IPv6 Default Gateway, MTU seaded ning Multicast 

aadress. 
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3. (Valikuline) Märkige valik Enable Multicast Discovery lubatuks, kui 

soovite et võrgukaamera oleks automaatselt klienditarkvara poolt leitav 

kasutades Multicast protokolli LAN võrgus.  

4. Klikkige määratud seadete salvestamiseks Save. 

Märkus: 

 MTU väärtuste vahemik on 1280 ~ 1500. 

 Enne Multicast funktsiooni kasutamist peab see olema teie ruuteris lubatud.  

 Määratud seadete käivitumiseks on vajalik reboot. 
 
 

6.3.2 Pordi seadete määramine 

 
Määrake kaamera pordi number, näiteks HTTP port, RTSP port või HTTPS port. 

Selleks: 

1. Avage pordi seadete menüü: 

Configuration > Basic Configuration > Network > Port 

või Configuration > Advanced Configuration > Network > Port 
 

 

 
Joonis 6-7 Pordi seaded 

2. Määrake kaamera HTTP port, RTSP port, HTTPS port ning serveri port. 

HTTP Port: Vaikimisi on määratud 80, võib muuta igaks soovitud vabaks 

pordinumbriks.  

RTSP Port: Vaikimisi määratud pordi number on 554, võib muuta igaks soovitud 
pordinumbriks vahemikus 1024 kuni 65535. 

HTTPS Port: Vaikimisi määratud 443, võib muuta igaks soovitud vabaks 

pordinumbriks. 

Server Port: Vaikimisi on määratud 8000, võib muuta igaks soovitud 

pordinumbriks vahemikus 2000 kuni 65535. 

3. Klikkige seadete salvestamiseks Save. 
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Märkus: määratud seadete käivitumiseks on vajalik reboot. 
 
 

6.3.3 PPPoE seadete määramine 

 
Selleks: 

1. Avage PPPoE seadete menüü: 

Configuration >Advanced Configuration > Network > PPPoE 
 

 

Joonis 6-8 PPPoE seaded 

2. Märkige valik Enable PPPoE lubatuks. 

3. Sisestage PPPoE ligipääsuks kasutajanimi, salasõna ning salasõna kinnitus.  

Märkus: kasutajanime ja salasõna saate oma kohalikult võrguteenuse pakkujalt. 
 

 

 SOOVITAME VALIDA TUGEVA SALASÕNA– looge salasõna omal vabal 

valikul, kasutades vähemalt kaheksat märki, sealhulgas suured ja väikesed tähed 

ning numbrid ja erimärgid: see muudab salasõna turvalisemaks. Samuti 

soovitame salasõna regulaarselt muuta, eriti kui tegemist on suurte 

turvanõuetega süsteemiga. Salasõna iganädalane või igakuine muutmine pakub 

lisaturvalisust. 

 Salasõnade ja turvaseadete määramine on installeerija ja/või lõppkasutaja isiklik 

vastutusala. 

4. Klikkige seadete salvestamiseks ja menüüst väljumiseks Save. 

Märkus: määratud seadete käivitumiseks on vajalik reboot. 
 
 

6.3.4 DDNS seadete määramine 

 
Kui kaamera kasutab võrguühenduseks PPPoE-d, saate võrgu kaudu ligipääsuks 

kasutada dünaamilist DNS-i (DDNS). 
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Enne alustamist: 

Enne kaamera DDNS seadete määramist on vajalik DDNS serveri registreerimine. 

 

 

 

 SOOVITAME VALIDA TUGEVA SALASÕNA– looge salasõna omal vabal 

valikul, kasutades vähemalt kaheksat märki, sealhulgas suured ja väikesed tähed 

ning numbrid ja erimärgid: see muudab salasõna turvalisemaks. Samuti 

soovitame salasõna regulaarselt muuta, eriti kui tegemist on suurte 

turvanõuetega süsteemiga. Salasõna iganädalane või igakuine muutmine pakub 

lisaturvalisust. 

 Salasõnade ja turvaseadete määramine on installeerija ja/või lõppkasutaja isiklik 

vastutusala. 

Selleks: 

1. Avage DDNS seadete menüü: 

Configuration > Advanced Configuration > Network > DDNS 
 

 

Joonis 6-9 DDNS seaded 

2. Märkige valik Enable DDNS lubatuks. 

3. Määrake DDNS tüüp. Valikus on neli DDNS tüüpi: HiDDNS, IPServer, NO-IP ja  

DynDNS. 

 DynDNS: 

Selleks: 

(1) Sisestage DynDNS Serveri aadress (näiteks members.dyndns.org). 

(2) Sisestage Domain tekstiväljale DynDNS veebilehelt saadud domeeninimi.  
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(3) Sisestage DynDNS serveri Port. 

(4) Sisestage DynDNS veebilehel registreeritud kasutajanimi ja salasõna.  

(5)Klikkige salvestamiseks Save. 
 

 
 

 
 

 IP server: 

Selleks: 

Joonis 6-10 DynDNS seaded 

 

(1) Sisestage IP serveri aadress. 

(2) Klikkige salvestamiseks Save. 

Märkus: IP serveri jaoks saate staatilise IP, Subnet Maski, Gateway ning DNSi 

oma võrguteenuse pakkujalt. Sisestage serveriaadress IP serveri tarkvara kasutava 

arvuti staatilise IP aadressiga. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Joonis 6-11 IP serveri seaded 
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 NO-IP: 

Sellekss: 

(1) Määrake DDNS tüübiks NO-IP. 
 

 
 

Joonis 6-12 NO-IP seaded 

(2) Sisestage serveri aadress kujul: www.noip.com 

(3) Sisestage oma registreeritud domeeninimi. 

(4) Sisestage vajadusel pordi number. 

(5) Sisestage kasutajanimi ja salasõna. 

(6) Klikkige salvestamiseks Save ning näete nüüd kaamerat domeeninimega.  

 HiDDNS 

Selleks: 

(1) Määrake DDNS tüübiks HiDDNS. 
 

 

Joonis 6-13 HiDDNS seaded 

(2) Sisestage serveriaadress: www.hik-online.com. 

(3) Sisestage kaamera domeeninimi. Domeen on sama seadme nimega  

HiDDNS serveris. 

http://www.noip.com/
http://www.hik-online.com/
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 NO-IP: 

Selleks: 

(1) Määrake DDNS tüübiks NO-IP. 
 

 
 

Joonis 6-12 NO-IP seaded 

(2) Sisestage serveri aadress kujul: www.noip.com 

(3) Sisestage oma registreeritud domeeninimi. 

(4) Sisestage vajadusel pordi number. 

(5) Sisestage kasutajanimi ja salasõna. 

(6) Klikkige salvestamiseks Save ning näete kaamerat domeeninimega.  

 HiDDNS 

Selleks: 

(1) Määrake DDNS tüübiks HiDDNS. 
 

 

Joonis 6-13 HiDDNS seaded 

(2) Sisestage serveri aadress: www.hik-online.com. 

(3) Sisestage kaamera domeeninimi. Domeen on sama seadme nimega 

HiDDNS serveris. 

http://www.noip.com/
http://www.hik-online.com/


 

50 

  

 

 

(4) Klikkige salvestamiseks Save. 

Märkus: määratud seadete käivitumiseks on vajalik reboot. 
 
 

6.3.5 SNMP seadete määramine 

 

SNMP funktsioon lubab võrguga ühendatud kaamerat kaugjuhtida ning näha andmeid 

selle oleku, parameetrite ning alarminformatsiooni kohta.  

Enne alustamist: 

Enne SNMP seadistamist laadige alla SNMP tarkvara ning laadige kaamera 

informatsioon läbi SNMP pordi. Määrates Trap aadressi, saadab kaamera alarmteated 

ja häiresõnumid jälgimiskohta.  

Märkus: SNMP versioon peab olema sama mis SNMP tarkvaral. Lisaks peate 

kasutama erinevat versiooni vastavalt valitud turvatasemele. SNMP v1 ei paku 

turvatasandit, SNMP v2 vajab ligipääsuks salasõna ning SNMP v3 kasutab 

krüptimist. Kasutades v3 versiooni peab HTTPS protokoll olema lubatud. 

 

 

 

 SOOVITAME VALIDA TUGEVA SALASÕNA– looge salasõna omal vabal valikul, 

kasutades vähemalt kaheksat märki, sealhulgas suured ja väikesed tähed ning 

numbrid ja erimärgid: see muudab salasõna turvalisemaks. Samuti soovitame 

salasõna regulaarselt muuta, eriti kui tegemist on suurte turvanõuetega 

süsteemiga. Salasõna iganädalane või igakuine muutmine pakub lisaturvalisust. 

 Salasõnade ja turvaseadete määramine on installeerija ja/või lõppkasutaja isiklik 

vastutusala. 

Selleks: 

1. Avage SNMP seadete menüü: 

Configuration > Advanced Configuration > Network > SNMP 
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Joonis 6-14 SNMP seaded 

2. Märkige kasutatav versioon ( ,  

, ). 

3. Määrake SNMP seaded. 

Märkus: määrake SNMP tarkvara seaded samad mis siinses menüüs. 

4. Klikkige määratud seadete salvestamiseks Save. 

Märkus: määratud seadete käivitumiseks on vajalik reboot. 
 
 

6.3.6 802.1X seadete määramine 

 

Võrgukaamerad toetavad IEEE 802.1X standardit ning kui see seade on lubatud, on 

kaamera andmed turvatud ning ligipääsuks vajalik autentimine.  
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Enne alustamist: 

Määratud peab olema autentimisserver. Vajalik on muretseda ja registreerida 

kasutajanimi ja salasõna  802.1X  serveris . 

 

 

 SOOVITAME VALIDA TUGEVA SALASÕNA– looge salasõna omal vabal valikul, 

kasutades vähemalt kaheksat märki, sealhulgas suured ja väikesed tähed ning 

numbrid ja erimärgid: see muudab salasõna turvalisemaks. Samuti soovitame 

salasõna regulaarselt muuta, eriti kui tegemist on suurte turvanõuetega süsteemiga. 

Salasõna iganädalane või igakuine muutmine pakub lisaturvalisust. 

 Salasõnade ja turvaseadete määramine on installeerija ja/või lõppkasutaja isiklik 

vastutusala. 

Selleks: 

1. Avage 802.1X seadete menüü: 

Configuration > Advanced Configuration > Network > 802.1X 
 

 
 

Joonis 6-15 802.1X seaded 

2. Märkige valik Enable IEEE 802.1X lubatuks. 

3. Määrake 802.1X  seaded, sealhulgas EAPOL  versioon, kasutajanimi ja salasõna. 

Märkus: EAPOL versioon peab olema sama mis ruuteris. 

4. Sisestage serverisse ligipääsuks kasutajanimi ja salasõna. 
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5. Klikkige salvestamiseks Save. 

Märkus: määratud seadete käivitumiseks on vajalik reboot. 
 
 

6.3.7 QoS seadete määramine 

 

QoS (Quality of Service) aitab lahendada aeglase võrgu probleeme, määrates andmete 

saatmise prioriteedid. 

Selleks: 

1. Avage QoS seadete menüü: 

Configuration >Advanced Configuration > Network > QoS 
 

 

 
Joonis 6-16 QoS seaded 

2. Määrake QoS seaded, sealhulgas video/audio DSCP, sündmuse/alarmi DSCP 

ning halduse DSCP. 

DSCP väärtuste vahemik on 0-63. Mida suurem DSCP väärtus seda kõrgem 

prioriteet.  

Märkus: DSCP (Differentiated Service Code Point) kasutatakse IP päises 

andmete prioriteedi näitajana.  

3. Klikkige salvestamiseks Save. 

Märkus: määratud seadete käivitumiseks on vajalik reboot.  
 
 

6.3.8 UPnP™ seadete määramine 

 
UPnP™ (Universal Plug and Play) aitab ühilduda võrguseadmetel, tarkvaral ning 

muudel seadmetel. The UPnP protokoll võimaldab seadmetevahelise sujuva ühenduse 

ning lihtsustab võrgukeskkonna tööd.  
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Kui seade on lubatud, ei ole vajalik iga pordi Port Mappingu seadeid eraldi määrata,  

kaamera on võrguga ühendatud läbi ruuteri.  

Selleks: 

1. Avage UPnP™  seadete menüü. 

Configuration >Advanced Configuration > Network > UPnP 

2. Märkige UPnP™ funktsioon lubatuks. 

   Seadme nime saab võrguühenduse kaudu muuta.  
 

 

Joonis 6-17 UPnP seaded 
 
 

6.3.9 Juhtmevaba võrgu häälestusseaded 

 

Audio, video ning pildiandmevoo saab saata läbi juhtmevaba 3G / 4G võrgu. 

Märkus: kaamera peab funktsiooni toetama. 

1. Klikkige menüü avamiseks Wireless Dial. 

2. Märkige funktsiooni olek lubatuks. 

3. Määrake häälestusparameetrid. 

1) Valige rippmenüüst soovitud reziim, kas Auto või Manual. Kui valisite Auto, 

saate määrata ajakava, kui valisite Manual, määrake ühendusevaba aeg ning 

manuaalsed parameetrid.  

2) Määrake ligipääsunumber, kasutajanimi, salasõna, APN, MTU ning 

tuvastusprotokoll. Kui jätate need parameetrid määramata, kasutab seade 

vaikimisi määratud seadeid.  

 

 

 SOOVITAME VALIDA TUGEVA SALASÕNA– looge salasõna omal vabal 

valikul, kasutades vähemalt kaheksat märki, sealhulgas suured ja väikesed tähed 

ning numbrid ja erimärgid: see muudab salasõna turvalisemaks. Samuti 
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soovitame salasõna regulaarselt muuta, eriti kui tegemist on suurte 

turvanõuetega süsteemiga. Salasõna iganädalane või igakuine muutmine pakub 

lisaturvalisust. 

 Salasõnade ja turvaseadete määramine on installeerija ja/või lõppkasutaja isiklik 

vastutusala. 

3) Valige rippmenüüst võrgureziim. Valikus on Auto, 3G ning 4G. Kui valite 

Auto, on võrguvaliku prioriteet: 4G > 3G > kaabelvõrk. 

4) Kui valisite Manual reziimi, sisestage võrgust väljasoleku aeg. 

5) Sisestage UIM Number (mobiiltelefoni number). 

6) Kui valisite Auto reziimi, vajutage võrguaja määramiseks Edit nuppu.  

7) Klikkige salvestamiseks Save. 
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4. Oleku kontrollimine 

Joonis 6-18 Parameetrite määramine 

 

1) Klikkige oleku kontrolliks, sealhulgas ajareziim, UIM staatus, signaali 

tugevus jne, Refresh nuppu.  

2) Kui reziimiks on valitud Manual, saate võrguühenduse luua ja katkestada ka 

manuaalselt.  

 
 

 
 

5. Määrake telefoninumbrid 

Joonis 6-19 Oleku kontroll 

 

1) Määrake seade Enable SMS Alarm olekuks lubatud. 

Määratud mobiilinumbri(te)le saadetakse alarmsõnumid, ja numbrilt saab 

seadet SMS teel rebootida.  

Märkus: Lisada saab kuni 8 mobiiltelefoni numbrit.  
 

 
 

Joonis 6-20 Mobiilinumbrite nimekiri 

2) Märkige nimekirjas soovitud number ning klikkige SMS alarmi seadete 

menüü avamiseks Edit. 



 

57 

  

 

 

 

Joonis 6-21 SMS alarmi seaded 

3) Märkige nimekirja mobiilinumber ja määrake valik Reboot via SMS lubatuks, 
valige soovitud SMS alarmid ning klikkige OK. 

Märkus: seadme SMS teel rebootimiseks saatke seadmesse tekstsõnum  

"reboot". Seade vastab peale edukat teostust tekstsõnumiga "reboot success". 

4) (Valikuline) kui soovite sõnumisaatmist kontrollida, märkige valik Send 

Test SMS. 

5) Klikkige salvestamiseks Save. 
 
 

6.3.10 Emaili saatmine alarmi korral 

 

Süsteemi saab määrata saatma alarmi korral (näiteks liikumistuvastus, videosignaali 

kaotus jne) sellest teavitava emaili kõikidele määratud kasutajatele.  

Enne alustamist: 

Enne emaili funktsiooni kasutamist peavad olema määratud DNS serveri seaded 

menüüs: Basic Configuration > Network > TCP/IP või Advanced 

Configuration > Network > TCP/IP. 

Selleks: 

1. Avage TCP/IP seadete menüü (Configuration > Basic Configuration > 

Network > TCP/IP või Configuration > Advanced Configuration > Network 

> TCP/IP) ja määrake IPv4 aadress, IPv4 Subnet Mask, IPv4 Default Gateway 

ning eelistatud DNS server. 

Märkus: lisainfo leiate vajadusel punktist 6.3.1. 
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2. Avage emaili seadete menüü:  

Configuration > Advanced Configuration > Network > Email 
 

 

Joonis 6-22 E-maili seaded 

3. Määrake järgnevad seaded: 

Sender: saatja nimi. 

Sender’s Address: saatja e-mail. 

SMTP Server: SMTP serveri IP aadress või host nimi (näiteks 

smtp.263xmail.com). 

SMTP Port: SMTP port. Vaikimisi määratud SMTP TCP/IP port on 25 

(turvamata), ning SSL SMTP port on 465. 

Enable SSL: märkige SSL lubatuks kui see on vajalik SMTP serverile. 
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Attached Image: märkige valik Attached Image valituks kui soovite et alarmi 

korral saadetakse email koos salvestatud piltidega. 

Interval: lisatud piltide saatmise intervall. 

Authentication (valikuline): kui teie emaili server nõuab autentimist, märkige see 

valik et kasutada serverisse logimisel kasutajanime ja salasõna sisestamist.  

 

 

 

 SOOVITAME VALIDA TUGEVA SALASÕNA– looge salasõna omal vabal 

valikul, kasutades vähemalt kaheksat märki, sealhulgas suured ja väikesed tähed 

ning numbrid ja erimärgid: see muudab salasõna turvalisemaks. Samuti 

soovitame salasõna regulaarselt muuta, eriti kui tegemist on suurte 

turvanõuetega süsteemiga. Salasõna iganädalane või igakuine muutmine pakub 

lisaturvalisust. 

 Salasõnade ja turvaseadete määramine on installeerija ja/või lõppkasutaja isiklik 

vastutusala. 

Choose Receiver: määrake saaja kellele email saadetakse. Lisada saab kuni kaks 

saajat.  

Receiver: saaja nimi. 

Receiver’s Address: saaja e-maili aadress. 

4. Klikkige salvestamiseks Save. 
 
 

6.3.11 NAT (Network Address Translation) seadete määramine 

 

1. Avage NAT seadete menüü: 

Configuration >Advanced Configuration > Network > NAT 

2. Valige Port Mapping reziim. 

Port Mapping vaikimisi määratud pordinumbritega: 

Valige Port Mapping reziimiks Auto. 
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Port Mapping määratavate pordinumbritega: 

Valige Port Mapping reziimiks Manual. 

Manuaalse Port Mappingu puhul määrake pordinumbrid.  

 
 

Joonis 6-23 NAT seaded 

3. Klikkige salvestamiseks Save. 
 

6.3.12 FTP seadete määramine 

 

Määrake FTP serveri seaded, et salvestatud pilte FTP serverisse üles laadida.  

Selleks: 
1. Avage FTP seadete menüü: 

Configuration >Advanced Configuration > Network > FTP 
 

 

 
Joonis 6-24 FTP seaded 

2. Sisestage FTP seaded ning kasutajanimi ja salasõna.  
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 SOOVITAME VALIDA TUGEVA SALASÕNA– looge salasõna omal vabal 

valikul, kasutades vähemalt kaheksat märki, sealhulgas suured ja väikesed tähed 

ning numbrid ja erimärgid: see muudab salasõna turvalisemaks. Samuti 

soovitame salasõna regulaarselt muuta, eriti kui tegemist on suurte 

turvanõuetega süsteemiga. Salasõna iganädalane või igakuine muutmine pakub 

lisaturvalisust. 

 Salasõnade ja turvaseadete määramine on installeerija ja/või lõppkasutaja isiklik 

vastutusala. 

Directory Structure: väljal saate valida Root directory, Parent directory ning 

C hild directory. P arent directory valikus saate nimena kasutada seadme numbrit, 

seadme nime või seadme IP-d. Child Directory valikus saate nimena kasutada 

kaamera nime või kaamera numbrit.  

Upload type: salvestatud pildi FTP serverisse üleslaadimise lubamine. 

Anonymous: märkige ligipääsuks  FTP serverisse ilma kasutajanime ja 

salasõnata. 

Märkus: anonüümne ligipääs peab olema FTP serveri poolt lubatud. 

3. Klikkige salvestamiseks Save. 

Märkus: kui soovite salvestatud pilte FTP serverisse laadida, peab olema lubatud 

ajastatud ülesvõte või sündmuse ülesvõte, lisainformatsioon punktis 7.3. 

 

6.3.13 Platform Access seadete määramine 

 
Platform access pakub võimaluse hallata seadmeid läbi EZVIZ Cloud P2P platvormi. 

Märkus: Platform access funktsioon varieerub sõltuvalt kaamera mudelist ning vajab  
 
kaamera toetust. 

Märkige valik EZVIZ Cloud P2P lubatuks kui soovite oma seadet kontrollida läbi 

EZVIZ Cloud P2P veebilehe või EZVIZ Cloud P2P Client mobiiliäpi. 

Soovi korral võite jätta selle valiku ka märkimata.  
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Joonis 6-25 Platform Access seaded 
 
 

6.3.14 HTTPS seadete määramine 

 

HTTPS pakub kasutatava veebilehe ja sellega seotud veebiserveri autentimist, mis 

kaitseb rünnakute eest ühenduse vaheteel. Määrake järgnevalt https pordi number.    

Näiteks: kui määrate pordi numbriks 443 ning IP aadress on 192.168.1.64, saate 

seadmele ligipääsu, sisestades veebibrauseri aadressiribale https://192.168.1.64:443 

Selleks: 

1. Avage HTTPS seadete menüü: 

Configuration > Advanced Configuration > Network > HTTPS 

2. Märkige funktsiooni kasutamiseks valik Enable HTTPS lubatuks. 

3. Looge allkirjaga või autoriseeritud sertifikaat.  
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Joonis 6-26 HTTPS seaded 

 Looge allkirjaga sertifikaat: 

1) Klikkige menüü avamiseks Create Self-signed Certificate. 
 

 

 
Joonis 6-27 Allkirjaga sertifikaat 

2) Sisestage riik, host nimi/IP ning muu informatsioon. 

3) Klikkige salvestamiseks OK. 

Märkus:  kui teil on juba sertifikaat installeeritud, kuvatakse menüü 

mitteaktiivsena. 
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 Looge autoriseeritud sertifikaat: 

1) Klikkige menüü avamiseks Create Certificate Request. 

2) Laadige sertifikaat alla ja allkirjastage. 

3) Importige allkirjastatud sertifikaat seadmesse.  

4. Loodud sertifikaadi informatsioon kuvatakse menüüs.  
 

 
 

Joonis 6-28 Installeeritud sertifikaat 

5. Klikkige salvestamiseks Save. 
 

6.4 Video ja audio seadete määramine 

 
6.4.1 Video seadete määramine 

 
Selleks: 

1. Avage video seadete menüü: 

Configuration >Basic Configuration > Video / Audio > Video 

või Configuration > Advanced Configuration > Video / Audio > Video 
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Joonis 6-29 Video seaded 

2. Määrake kaamera Stream Type valikust Main stream (tavaline), Sub-stream või 

Third stream. 

Main streami kasutatakse tavaliselt salvestamiseks ja otsevaatluseks hea 

ülekandekiiruse korral, teisi saab kasutada otsevaatluseks limiteeritud 

ülekandekiiruse korral. 

3. Valitud Main streami või Sub-streami puhul saate määrata järgmised parameetrid:  

Video Type: 

Audiosignaal salvestatakse ainult juhul kui valite Video tüübiks Video & Audio. 

Resolutsioon: 

Määrake videoväljundi resolutsioon. 

Bitrate Type: 

Valige Constant või Variable. 

Video Quality: 

Kui määrasite bitrate tüübiks Variable, on valikus kuus videokvaliteedi taset.  

Frame Rate: 

Määrake vahemikus 1/16~25 fps. Frame rate kirjeldab sagedust millega  

videovoogu uuendatakse, mõõdetakse kaadrit/sekundis (fps).  
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Kõrgem valitud väärtus on kasulik, kuna see kindlustab pildi parema kvaliteedi kui 

pildil on liikumine.  

Max. Bitrate: 

Määrake vahemikus 32~16384 Kbps. Kõrgem määratud väärtus tagab parema 

pildikvaliteedi kuid vajab suuremat ülekandekiirust.  

Märkus: Max. bitrate kõrgeim väärtus sõltub kaameramudelist, osade kaamerate 

maksimumlimiit on 8192Kbps või 12288Kbps. 

Video Encoding: 

Kui Stream tüübiks on määratud Main stream, on valikus H.264 ning MPEG4; 

teiste puhul H.264, MJPEG ning MPEG4. 

Märkus: Video encoding tüüp sõltub kaameramudelist, mõned mudelid toetavad 

H.265, aga MPEG4 mitte. 

Profile: 

Kodeeringuvalikus on Basic, Main ning High Profile. 

I Frame Interval: 

Määrake intervall vahemikus 1~400. 

SVC: 

SVC (Scalable Video Coding) on H.264/AVC standardi laiendus. Valige SVC 

funktsiooni lubamiseks/keelamiseks ON või OFF. Valides Auto, võtab seade 

automaatselt kaadreid originaalvideost juhul kui võrgu ülekandekiirus on 

ebapiisav.  

Smoothing: 

Mida kõrgema väärtuse määrate seda sujuvam esitus, kuid videokvaliteet võib olla 

ebapiisav. Mida madalama väärtuse määrate, seda parem videokvaliteet, kuid esitus 

võib olla hüplik.  

4. Klikkige salvestamiseks Save. 
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6.4.2 Audio seadete määramine 

 
Selleks: 

1. Avage audioseadete menüü: 

Configuration > Basic Configuration > Video / Audio > Audio 

või Configuration > Advanced Configuration > Video / Audio > Audio 
 

 

 
Joonis 6-30 Audio seaded 

2. Määrake järgnevad seaded: 

Märkus: Audioseadete valik varieerub sõltuvalt kaamera mudelist.  

Audio Encoding: Valikus on G.722.1, G.711 ulaw, G.711alaw, G.726, MP2L2 

ning PCM.    

Audio Input: Valikus on MicIn ning LineIn. 

Input Volume: 0-100 

Environmental Noise Filter: Valige kas sees või väljas. Kui funktsioon on 

lubatud, filtreeritakse taustamüra teatud määral välja. 

3. Klikkige salvestamiseks Save. 
 
 

6.4.3 ROI kodeerimisseadete määramine 

 

Märkus: ROI(Region of Interest) kodeerimise funktsioon on erinevatel  

kaameramudelitel erinev. 
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Joonis 6-31 ROI seaded 
 

ROI fikseeritud ala määramine: 

Selleks: 

1. Avage ROI seadete menüü: 

Configuration> Advanced Configuration> Video/Audio> ROI 

2. Märkige valik Enable valikus Fixed Region. 

3. Määrake ROI kodeerimise stream tüüp. 

4. Valige soovitud ala rippmenüüst. Valikus on neli fikseeritud ala.  
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5. Klikkige Draw Area nupul ning seejärel klikkige ja vedage hiirega videol 

soovitud ala märkimiseks. 

6. Valige ROI tase määramaks pildikvaliteedi paranduse taset. Mida suurema 

väärtuse määrate, seda parem pildi kvaliteet.  

7. Määrake alale soovitud nimetus. 

8. Klikkige salvestamiseks Save. 
 
 

ROI dünaamilise ala määramine: 

1. Avage ROI seadete menüü: 

Configuration> Advanced Configuration> Video/Audio> ROI 

2. Märkige valik Enable Face Tracking, ning tuvastatud näopilt märgitakse 

soovitud alaks.  

Märkus: näotuvastusfunktsiooni kasutamiseks peab funktsioon olema seadme 

poolt toetatud ja määratud lubatuks.  

3. Märkige valik Enable License Plate Tracking, ning soovitud alaks märgitakse 

tuvastatud numbrimärk. 

Märkus: funktsiooni kasutamiseks peab sõidukituvastuse funktsioon olema 

seadme poolt toetatud ja määratud lubatuks.  

4. Määrake ROI tase. Mida kõrgema väärtuse määrate seda parem on pildi kvaliteet.  

5. Valige ROI kodeerimisstreami tüüp.  

6. Klikkige salvestamiseks Save. 
 
 

6.4.4 Informatsiooni kuvamine 

 
Märkige valik Enable Dual-VCA, kui soovite informatsiooni märkimist videovoos 

(näiteks inimene, sõiduk jne). Seejärel saate ühendatud seadmes salvestustest lihtsamalt 

erinevaid soovitud sündmusi leida.   
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Joonis 6-32 Informatsiooni kuvamine 
 
 

6.4.5 Target Cropping seadete määramine 

 

Otsevaatlusel saab määrata soovitud sihtala ning esitada seda seejärel kindla 

resolutsiooniga. See võimalus pakub vajadusel mõne kindla vaatlusala osa detailsemat 

pilti.  

Märkus: Target Cropping funktsioon võib olla erinevatel kaameramudelitel erinev.  

Selleks: 

1. Avage Target Cropping seadete menüü: 

Configuration> Advanced Configuration> Video/Audio> Target Cropping. 

2. Märkige valik Enable Target Cropping lubatuks. 

3. Märkige valik Third Stream. 

4. Määrake sihtala resolutsioon. Sihtala märgib otsevaatlusel ekraanil punane ruut, 

klikkige ja vedage see hiirega soovitud kohale.  

5. Klikkige salvestamiseks Save. Sihtala video nägemiseks klikkige 

otsevaatlusekraanil valikule Third Stream. 
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Joonis 6-33 Target Cropping seaded 
 

6.5 Pildi parameetrite seaded 

 
6.5.1 Ekraani kuvaseadete määramine 

 

Võimalik on muuta mitmeid erinevaid parameeterid, näiteks heledus, kontrast jne.  

Märkus: ekraani parameetrid sõltuvad kasutatavast kaameramudelist.  

Selleks: 

1. Avage Display Settings menüü: 

Configuration > Basic Configuration> Image> Display Settings 

või Configuration > Advanced Configuration> Image> Display Settings 

2. Määrake kaamerapildi parameetrid. 

Märkus: Hea pildikvaliteedi tagamiseks erinevates valgustingimustes on menüüs 

määratavad kaks erinevat parameetrite kogu. 

Päeva- ja ööreziimi automaatvahetus 
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Joonis 6-34   Päeva- ja ööreziimi automaatvahetus 
 

 Pildi kuvaseaded 

Brightness määrab pildi heleduse vahemikus 1~100, vaikimisi on määratud 50. 

Contrast määrab pildi kontrastsuse vahemikus 1~100, vaikimisi on määratud 50. 

Saturation määrab pildi värvikuse vahemikus 1~100, vaikimisi on määratud 50. 

Sharpness määrab kujutiste servade kontrastsuse vahemikus 1~100, vaikimisi on 

määratud 50. 

 Säriaja seaded 
 

Kui kaameral on fikseeritud objektiiv, on valikus ainult Manual ning iirise reziimi 

muuta ei saa.  

Valikuga Auto saate määrata iirise taseme vahemikus 0 ~ 100. 

Kui kaamera toetab P-Iris objektiivi ning see on paigaldatud, saate valida menüüst    

P-Iris objektiivi tüübi, näiteks Tamron 2.8-8mm F1.2 (M13VP288-IR). Kui kasutuses 

on DC objektiiv, saate valida reziimiks Manual või Auto.  

Säriaja saab määrata vahemikus 1  ~ 1/100,000s. Määrake see vastavalt valgusoludele.  
 

 Fookusseaded 
 

Kaamera puhul millel on elektrooniline objektiiv, saate valida Auto, Manual või Semi-

Auto fookusreziimide vahel. Valides Auto, kohandatakse fookus automaatselt vastavalt 
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oludele. Valides Manual, saate objektiivi kontrollida, muutes suumi, fookust ja muid 

seadeid läbi PTZ kontrollpaneeli. Valides Semi-Auto, fokusseerub kaamera 

automaatselt ümber kui muudate suumi parameetreid.   

 Päeva- ja ööreziimi seaded 
 

Valige Day/Night Switch reziim ning määrake seaded. 
 

 
 

Joonis 6-35 Päeva- ja ööreziimi seaded 

Valikus on päeva, öö, automaatne, ajastatud ja alarmkäivitus. 

Day: kaamera on päevareziimil. 

Night: kaamera on ööreziimil. 

Auto: kaamera lülitub vastavalt valgusoludele automaatselt päeva- ja ööreziimile. 

Määrake tundlikkus vahemikus 0 ~ 7, mida kõrgema väärtuse valite, seda kiiremini 

reziim vahetub. Filtering Time näitab öö/päeva reziimilülituse intervallaega, valikus 

on 5s – 120s.   

Schedule: määrake päeva- ja ööreziimi alguse ja lõpu ajad.  

Triggered by alarm input: lülitus toimub alarmsisendi kaudu, valida saab päeva- või  
ööreziimi. 

Smart IR: Smart IR funktsiooni kaudu saate muuta IR LEDide tugevust, sellega 

saavutate selge pildi mis ei ole liiga hele ega liiga tume. Määrake funktsiooni olekuks 

ON, seejärel saate valida IR reziimiks Auto või Manual.  

Valides Auto, muutub IR LEDide tugevus automaatselt, vastavalt ümbritsevale 

valgustusele (heledas valguses lülitub IR LED madalamale võimsusele ja hämaras 

suuremale võimsusele).  

Valides Manual, saate määrata distantsi IR kaamera ja objekti vahel manuaalselt, et 

seadistada IR LED tugevus. Väike distants näitab et objekt asub IR kaamera ligidal 
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ning seade määrab IR LED madalamale võimsusele, et vältida ülevalgustamist. Suur 

distants näitab et objekt asub IR kaamerast kaugel, seade määrab IR LED kõrgemale 

võimsusele et vältida liiga tumedat pilti.   

 Tausta valgustuse seaded 
 

BLC: kui fookus on objektil mille taga on tugev valgus, on objekt liiga tume et seda 

selgelt näha. BLC kompenseerib selle ning muudab pildi selgeks. Valikus on: OFF, 

Üles, Alla, Vasakule, Paremale, Keskel ning Seadistatav. 

WDR: funktsiooni kasutatakse kui pildil on tugev kontrast tumeda ja heleda ala vahel. 

HLC: funktsiooni kasutatakse kui ala on tugevalt valgustatud ning see häirib 

pildikvaliteeti.  

 Valge tasakaal 
 

Kaamera valge muutmise funktsioon värvitoonide tasakaalustamiseks vastavalt 

keskkonnale. 

 

Joonis 6-36 Valge tasakaal 
 

 Pildikvaliteedi parandamine 
 

Digital Noise Reduction: DNR the vähendab videovoo taustasegajaid. Valikus on 

OFF, Normal  ja Expert reziimid. Määrake DNR tase vahemikus 0 ~ 100. Vaikimisi 

on Normal reziimis väärtuseks määratud 50. Määrake Expert reziimis mõlemad 

tasemed: Space DNR 0 ~ 100 ning Time DNR 0 ~ 100. 

Defog Mode: kasutage funktsiooni uduses keskkonnas kus pilt on ebaselge.  

Electrical Image Stabilizer: EIS vähendab vibratsiooniefekti pildil.  

Grey Scale: määrake vahemik 0 - 255 või 16 - 235. 
 

 Video seaded 
 

Mirror: tekitab peegelpildiefekti. Valikus on vasak/parem, üleval/all, keskel ning 

OFF.  
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Rotate: kasutage funktsiooni kui kasutate kaamerat kitsa vaatealaga kohas.  

Keerake paigaldades kaamera või objektiiv 90˚ ning määrake reziimi olek aktiivseks. 

Näete nüüd pilti õigetpidi ja ilma ebavajaliku osa, näiteks ettejääva seinata.  

Scene Mode: valige keskkond: kas kaamera asub siseruumides või väljas. 

Video Standard: valikus 50 Hz ja 60 Hz. Määrake vastavalt videostandardile: 

tavaliselt 50 Hz PAL standard ja 60 Hz NTSC standard. 

Capture Mode: video sisendreziim, valitav vastavalt vaatevälja ja resolutsiooni  

nõuetele.  

Lens Distortion Correction: lainurkobjektiivi põhjustatud moondunud pildi 

korrigeerimiseks. Määrake funktsiooni olek sees või väljas.  

 Lisavõimalused 

Osad kaameramudelid toetavad CVBS, SDI, või HDMI väljundit.  

 

Päeva/öö graafikuga lülitus 

Selles menüüs saate määrata kaamerale erinevad parameetrid päevaseks ja öiseks 

ajaks. See tagab parima pilditulemuse erinevates valgustingimustes.  

 

Joonis 6-37 Päeva/öö seadete menüü 
 

Selleks: 

1. Klikkige ajajoonele ning määrake lülituse algus- ja lõpuaeg.  
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2. Klikkige Common sakile ning määrake päeva- ja ööperioodi ühised parameetrid.  

Märkus: lisainformatsioon päeva/öö automaatse lülituse peatükis.  

3. Klikkige Day sakile ning määrake päevareziimi seaded. 

4. Klikkige Night sakile ning määrake ööreziimi seaded. 

Märkus: Seaded salvestuvad parameetrite muutmisel automaatselt. 
 
 

6.5.2 OSD seadete määramine 

 

Määrake kaamera nime ja aja kuvamine ekraanil. 

Selleks: 

1. Avage OSD seadete menüü: 

Configuration > Advanced Configuration > Image > OSD Settings 
 

 
 

Joonis 6-38 OSD seaded 

2. Märkige vastavad valikud kui soovite kaamera nime, kuupäeva või nädala ekraanil 

kuvamist.  

3. Kaamera nime saate muuta väljal Camera Name. 

4. Valige rippmenüüst aja ja kuupäeva formaat, kuvareziim ning OSD teksti suurus.  

5. Määrake OSD teksti värv rippmenüüst. Valikus on must/valge, valitavad värvid 

ja muud.   
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    Joonis 6-39 teksti värvi määramine 

6. OSD tekstiraami asukohta saate muuta hiirega klikkides ja vedades. 
 

 
 

Joonis 6-40 OSD teksti asukoha muutmine 

7. Klikkige salvestamiseks Save. 
 

6.5.3 Teksti lisamise seaded 

 

Määrake soovitud tekst mille soovite videole lisada. 

Selleks: 

1. Avage Text Overlay seadete menüü: 

Configuration > Advanced Configuration > Image > Text Overlay
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Joonis 6-41 Tekstisisestus 

2. Märkige tekstilahter ekraanil lubatuks.  

3. Sisestage tekst tekstilahtrisse. 

4. (Valikuline)Klikkige ja vedage hiirega tekst    soovitud kohta.  

5. Klikkige salvestamiseks Save. 

Märkus: sisestada saab kuni 8 teksti.  
 
 

6.5.4 Privaatmaski seaded 

 

Privaatmaski abil saate vajadusel otsevaateekraanil vaateala soovitud kohad varjata, et 

need ei oleks kõrvalistele isikutele nähtavad.  

Selleks: 

1. Avage Privacy Mask seadete menüü: 

Configuration > Advanced Configuration> Image > Privacy Mask 

2. Märkige funktsioon Enable Privacy Mask lubatuks. 

3. Klikkige Draw Area. 
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Joonis 6-42 Privaatmaski seaded 

4. Klikkige ja vedage hiirega soovitud koha märkimiseks.     

 
Märkus: ühel ekraanil saab märkida kuni neli privaatala.  

5. Klikkige märkimise lõpetamiseks Stop Drawing, või ilma salvestamata 

kustutamiseks Clear All. 

6. Klikkige salvestamiseks Save. 
 
 

6.5.5 Pildi lisamise seaded 

 

Piildi lisamise seade laseb salvestatavale videole lisada pildi, näiteks ettevõtte logo.  

Märkus: pilt peab olema RGB24 bmp formaadis, maksimaalsuurus 128*128. 

Selleks: 

1. Avage Picture Overlay seadete menüü: 

Configuration > Advanced Configuration> Image > Picture Overlay 
 



 

80 

  

 

 
 

Joonis 6-43 Pildi lisamine 

2. Klikkige pildi valimiseks Browse. 

3. Klikkige pildi üleslaadimiseks Upload. 

4. Märkige funktsiooni lubamiseks valik Enable Picture Overlay. 

X ja Y koordinaatide väärtused määravad pildi asukoha.  
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6.6 Alarmide seaded ja kasutamine 
 

Käesolev osa selgitab kuidas määrata kaamerale erinevate alarmide seaded ning kuidas 

erinevaid alarmfunktsioone kasutada. 

Märkus: 

 Märkige valik Notify Surveillance Center lubatuks, kui soovite 

alarminformatsiooni saatmist emailile või mobiiltelefoni niipea kui alarm käivitub.  

 Klikkige    ikoonile kui vajate seadistamisel lisainformatsiooni.  

 
6.6.1 Liikumistuvastuse seaded 

 

Liikumistuvastuse puhul määratud jälgimisalal käivitub alarmfunktsioon, mille 

puhuks on võimalik määrata mitmeid erinevaid tegevusjuhiseid.   

Liikumistuvastuse täpseks toimimiseks ning valehäirete vältimiseks on võimalik valida 

erinevaid seadeid vastavalt kasutuskeskkonnale. Valikus on kaks seadistusversiooni: 

Normal ning Expert. 

 Normal liikumistuvastuse seaded 

Normal liikumistuvastuse puhul kasutatakse samu tuvastusparameetreid nii öiseks kui 

päevaseks ajaks.   

Seadete määramiseks: 

1. Määrake liikumistuvastuse jälgimisala. 

Selleks: 
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(1)Avage Motion Detection seadete menüü: 

Configuration > Advanced Configuration> Basic Event > Motion 

Detection 

(2)Märkige lubatuks valik Enable Motion Detection. 

(3)Kui soovite et märgatud objektid märgitaks ekraanil roheliste ruutudega, 

märkige lubatuks valik Enable Dynamic Analysis for Motion. 

Märkus: Kui te märgistamist ei soovi, märkige valikuks Disable, selle valiku 

leiate: Configuration-Local Configuration-Live View Parameters-rules. 
 

 

Joonis 6-44 Liikumistuvastuse lubamine 

(4)Klikkige Draw Area. Klikkige ja vedage hiirega soovitud ala 

märkimiseks.  

(5) Klikkige märkimise lõpetamiseks Stop Drawing. 

(6)(Valikuline) Klikkige kustutamiseks Clear All. 

(7)(Valikuline) Tuvastuse tundlikkustaseme muutmiseks kasutage liugurit. 

2. Määrake liikumistuvastuse tööaeg. 

Selleks: 
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Joonis 6-45 Tööaja määramine 

(1)Klikkige graafiku muutmiseks Edit. Täpsem juhis joonisel 6-34. 

(2) Valige soovitud päev. 

(3)Klikkige ajaperioodi määramiseks . 

(4)(Valikuline) Peale ajaperioodi määramist saate selle teistele päevadele kopeerida.  

(5)Klikkige salvestamiseks OK. 

Märkus: Iga päeva kohta saab märkida kuni 8 perioodi. 
 

 

Joonis 6-46 Ajagraafiku seaded 
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3. Määrake liikumistuvastuse alarmtegevus. 

Märkige nimekirjas soovitud tegevused alarmi käivitumise puhuks.  

 
 

 
 

 Audible Warning 

Joonis 6-47 Alarmtegevuse seaded 

 

Lokaalse kuuldava hoiatussignaali käivitus. Seda funktsiooni toetavad ainult 

audioväljundiga seadmed.  

 Notify Surveillance Center 

Alarmsignaal saadetakse mujal asuvasse haldustarkvaraga seadmesse.  

 Send Email 

Määratud saaja/te/le saadetakse teavitav e-mail. 

Märkus: Emaili saatmise seadete kohta leiate informatsiooni punktist  6.3.10. 

 Upload to FTP 

Alarmi käivitumisel saadetakse salvestatud pilt FTP serverisse. 

Märkus: 

 FTP aadressi ja FTP serveri kohta leiate informatsiooni punktist 6.3.12. 

 Avage Advanced Configuration > Storage > Snapshot menüü, märkige 

lubatuks valik Enable Event-Triggered Snapshot, ning määrake 

salvestuste intervall ja arv.  
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 Salvestused saab salvestada ka SD kaardile või võrgukettale. 

 Trigger Channel 

Video salvestatakse kui seade tuvastab liikumise. Funktsiooni kasutamiseks 

peab olema määratud salvestusaja graafik, lisainfo leiate vajadusel punktist 7.2. 

 Trigger Alarm Output 

Alarmi korral ühe või mitme välise alarmväljundi käivitamine. 

Märkus: Lisainfo parameetrite määramise kohta punktis 6.6.4. 
 

 Expert liikumistuvastuse seaded 

Expert reziimi kasutatakse põhiliselt tundlikkuse ning objekti osakaalu määramiseks 

iga jälgimisala kohta öö ja päevareziimides. 

 
 

Joonis 6-48 Expert reziimi seadete määramine 

 Öö/päevareziimi vaheldumise välja lülitamine 

Selleks: 

(1)Määrake jälgimisala samal viisil kui eelnevalt jälgimisalade määramisel. 

Märkida saab kuni kaheksa ala.  

(2)Märkige valik OFF menüüreale Switch Day and Night Settings. 
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(3)Valige ala number klikkides valiku Area rippmenüüle.  

(4)Määrake liuguritega valitud ala objekti tundlikkuse ja osakaalu tase.  

(5)Määrake töösoleku graafik ning ühendusmeetod samal viisil nagu eelnevalt 

tavareziimi määramise seadetes.  

(6)Klikkige salvestamiseks Save. 
 
 

 Öö/päevareziimi automaatlülitus 

Selleks: 

(1)Märkige tuvastusala samal viisi nagu eelnevalt tavareziimi puhul. Märkida saab 

kuni kaheksa jälgimisala. 

(2)Märkige valik Auto-Switch menüüvalikus Switch Day and Night Settings. 
 

 
 

Joonis 6-49 Öö/päeva automaatlülitus 

(3)Valige Area rippmenüüst ala number. 

(4)Määrake liuguritega päevase aja tundlikkuse ning objekti osakaalu tase 

määratud jälgimisalal. 

(5)Määrake liuguritega öise aja tundlikkuse ning objekti osakaalu tase 

määratud jälgimisalal.  

(6)Määrake tööaeg ning ühendusmeetod samal viisil nagu eelnevalt tavamenüüs.  
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(7)Klikkige salvestamiseks Save. 
 
 

 Öö/päevareziimi ajaline ümberlülitus 

(1)Määrake jälgimisalad samal viisil nagu eelnevalt tavamenüüs. Märkida saab 

kuni kaheksa jälgimisala. 

(2)Märkige valik Scheduled-Switch menüüvalikus Switch Day and Night 

Settings. 
 

 
 

Joonis 6-50 Öö/päevareziimi ajaline ümberlülitus 

(3)Valige algus- ja lõpuaeg                                                      

(4)Valige Area rippmenüüst ala number. 

(5)Määrake liuguritega päevase aja tundlikkuse ning objekti osakaalu tase 

määratud jälgimisalal. 

(6)Määrake liuguritega öise aja tundlikkuse ning objekti osakaalu tase 

määratud jälgimisalal. 

(7)Määrake tööaeg ning ühendusmeetod samal viisil nagu eelnevalt 

tavamenüüs. 

(8)Klikkige salvestamiseks Save. 
 
 

6.6.2 Videohäirete alarm 

 

Kaamera käivitab alarmi kui selle objektiiv kaetakse.  

Selleks: 

1. Avage Video Tampering seadete menüü: 

Configuration > Advanced Configuration > Basic Event > Video Tampering 
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Joonis 6-51 Video Tampering menüü seaded 

2. Märkige funktsiooni kasutamiseks lubatuks valik Enable Video Tampering. 

3. Määrake jälgimisala samal viisil nagu tegite liikumistuvastuse puhul punktis 6.6.1. 

4. Klikkige ajagraafiku määramiseks valikul Edit. Määrake seaded samal viisil nagu 

tegite liikumistuvastuse puhul punktis 6.6.1. 

5. Määrake soovitud alarmviisid nagu tegite liikumistuvastuse puhul punktis 6.6.1. 

Valikus on helialarm, alarmteavituse saatmine e-mailile jne.  

6. Klikkige salvestamiseks Save. 
 
 

6.6.3 Alarmsisendi seadete määramine 

 
Selleks: 

1. Avage Alarm Input seadete menüü: 

Configuration > Advanced Configuration> Basic Event > Alarm Input 
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2. Valige rippmenüüdest alarmsisendi number ning alarmi tüüp. Alarmi tüübiks saate 

valida NO (tavaliselt avatud) või NC (tavaliselt suletud). Määrake alarmsisendile 

nimi (valikuline). 
 

 

 
Joonis 6-52 Alarmsisendi seaded 

3. Klikkige alarmsisendi ajagraafiku määramiseks Edit. Määrake seaded nagu tegite 

liikumistuvastuse puhul punktis 6.6.1 osas 2. 

4. Märkige ühendusmeetod samal viisil nagu tegite liikumistuvastuse puhul punktis 

6.6.1 osas 3.  

5. Kui kaamera on liikuv, saate valida alarmsisendile ka PTZ ühenduse. Märkige 

soovitud valik lubatuks, valikus on Preset Calling, Patrol Calling ja Pattern 

Calling. 

6. Sisestatud seaded saab kopeerida teistele alarmsisenditele.  

7. Klikkige salvestamiseks Save. 
 
 

6.6.4 Alarmväljundi seadete määramine 

 
Selleks: 

1. Avage Alarm Output seadete menüü: 

Configuration>Advanced Configuration> Basic Event > Alarm Output 
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2. Määrake alarmväljundi kanal Alarm Output rippmenüüst. Soovi korral võite 

väljundile nime määrata. 

3. Määrake valiku Delay T ime aeg: 5, 10, 30 sekundit, 1, 2, 5, 10 minutit või 

manuaalne. Delay time näitab aega mille jooksul alarmväljund peale alarmi 

käivitumist töötab.  

4. Klikkige Edit ja avage Edit Schedule Time menüü. Määrake seaded samal viisil 

nagu tegite liikumistuvastuse puhul punktis 6.6.1 osas 2.  

5. Kopeerige määratud seaded soovi korral teistele alarmväljunditele.  

6. Klikkige salvestamiseks Save. 
 

 
 

Joonis 6-53 Alarmväljundi seaded 
 
 

6.6.5 Lisaalarmide määramise seaded 

 
Lisaks tavaalarmidele võite alarmteavitused määrata juhtudeks: kõvaketta maht täis, 

kõvaketta viga, võrguühendus puudub, IP aadressi konflikt, lubamatu sisselogimine 

kaamerasse.  

Selleks: 
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1. Avage Exception seadete menüü: 

Configuration > Advanced Configuration> Basic Event > Exception 

2. Märkige soovitud alarmi tüüp ja alarmtegevus samal viisil nagu liikumistuvastuse  

puhul punktis 6.6.1 osas 3.  
 

 

 
Joonis 6-54 Lisaseaded 

3. Klikkige salvestamiseks Save. 
 
 

6.6.6 Muude alarmtüüpide seaded 

 
Märkus: Osad kaamerad toetavad lisaks eelnevale ka juhtmevaba alarmi, PIR 

(passiivne infrapunaandur) alarmi ning hädajuhtumi alarmi.  

 Juhtmevaba alarm 

Kui andurist (näiteks juhtmevaba ukseandur) saadetakse kaamerasse juhtmevaba 

alarmsignal, käivitub määratud alarmtegevus.  

Selleks: 

1. Avage Wireless Alarm seadete menüü: 

Configuration > Advanced Configuration> Basic Event> Other Alarm 

2. Määrake juhtmevaba alarmi number. Määrata saab kuni kaheksa sisendkanalit.  

3. Märkige valituks Enable Wireless Alarm. 

4. Sisestage tekstiväljale soovitud nimi. 

5. Märkige soovitud alarmtegevused.  
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6. Klikkige salvestamiseks Save. 

7. Määrake välise juhtmevaba seadme asukoht ning määrake seaded valikus:  

Configuration > Advanced Configuration> System> Remote Control 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 PIR alarm 

Joonis 6-55 Juhtmevaba alarmi seaded 

 

PIR (Passive Infrared) alarm käivitub kui liikumine toimub anduri jälgimisalas. Seade 

tuvastab soojusenergia mida edastavad nii inimesed kui muud soojaverelised loomad, 

näiteks kassid ja koerad.  

Selleks: 

1. Avage PIR Alarm seadete menüü: 

Configuration > Advanced Configuration> Basic Event> Other Alarm 

2. Märkige PIR alarmfunktsiooni lubamiseks valik Enable PIR Alarm. 

3. Sisestage soovitud nimi.  

4. Määrake soovitud alarmtegevused. 

5. Klikkige ajagraafiku määramiseks Edit ning määrake seaded. 

6. Klikkige salvestamiseks Save. 

7. Ühendage seade kaameraga menüüvalikus: Configuration > Advanced 

Configuration> System> Remote Control. 
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Joonis 6-56 PIR alarmi seaded 
 

 Hädajuhtumi alarm 

Hädajuhtumi korral käivitub alarm kui vajutate kaugjuhtimispuldi Emergency nuppu.  

Märkus: vajalik on sobiv kaugjuhtimispult, saate seda kontrollida menüüvalikus: 

Configuration > Advanced Configuration> System> Remote Control  

Selleks: 

1. Avage Emergency Alarm seadete menüü: 

Configuration > Advanced Configuration> Basic Event> Other Alarm 

2. Märkige soovitud alarmtegevused. 

3. Klikkige salvestamiseks Save. 
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Joonis 6-57 Emergency Alarm seaded 
 
 

6.6.7 Helituvastuse alarmi seaded 

 

Helituvastuse alarmi puhul käivitub alarm ebetavaliste helide korral (näiteks ootamatu 

helide intensiivsuse tõus või langus).  

Märkus: Funktsioon sõltub kasutatavast kaameramudelist. 

Selleks: 

1. Avage Audio Exception Detection seadete menüü: 

Configuration > Advanced Configuration> Smart Event> Audio Exception 

Detection 

2. Märkige funktsiooni lubamiseks valik Audio Loss Exception. 

3. Märkige helitugevuse järsu tõusu kontrollimiseks jälgimisalal valik Sudden 

Increase of Sound Intensity Detection. Määrake seade lävi ja tundlikkus.  

4. Märkige helitugevuse järsu languse kontrollimiseks jälgimisalal valik Sudden 

Decrease of Sound Intensity Detection. Määrake seade lävi ja tundlikkus. 

Märkus: 

 Tundlikkuse vahemik on 1 - 100, mida väiksema väärtuse määrate seda 

suurem peab muutus olema et alarmseade käivituks.  
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 Heliläve intensiivsuse vahemik on 1 - 100. Seade filtreerib ümbritsevaid 

helisid, mida tugevam müra seadet ümbritseb, seda kõrgema väärtuse 

peaksite määrama. 

5. Helitugevust saab otseajas kontrollida.  

6. Klikkige töögraafiku määramiseks Edit. 

7. Määrake soovitud alarmtegevused, valikus on alarmväljund, e-maili saatmine jne. 

8. Klikkige salvestamiseks Save. 
 

 

 
Joonis 6-58 Helituvastuse alarmi seaded 

 
 

6.6.8 Fookushäire alarmi seaded 

 

Alarmi käivitumise saab määrata ka objektiivii fookushäirest põhjustatud 

häguse pildi puhul.  

Märkus: funktsiooni kasutamine sõltub kaamera mudelist. 

Selleks: 

1. Avage Defocus Detection seadete menüü: 

Configuration> Advanced Configuration> Smart Event> Defocus Detection 

2. Märkige funktsiooni kasutamiseks valik Enable Defocus Detection. 

3. Määrake tundlikkuse tase kasutades liugurit. Väärtuse saab määrata vahemikus 1 – 

100, mida kõrgema väärtuse valite, seda tundlikum on tuvastustase.  
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4. Valige soovitud alarmtegevused.  

5. Klikkige salvestamiseks Save. 
 

 

Joonis 6-59 Defocus Detection menüü seaded 
 
 

6.6.9 Stseeni muutuse alarmi seaded 

 

Funktsioon käivitab alarmi kui jälgimiskeskkonnas tekitatakse muutus väliste faktorite 

poolt (näiteks kaamera jõuga teise suunda keeramine).  

Märkus: Funktsiooni kasutamine sõltub kaamera mudelist. 

Selleks: 

1. Avage Scene Change Detection seadete menüü: 

Configuration>  Advanced  Configuration>  Smart  Event>  Scene  Change 

Detection 

2. Märkige funktsiooni kasutamiseks lubatuks valik Enable Scene Change Detection. 

3. Määrake liuguriga tundlikkuse taseme väärtus vahemikus 1 – 100. Mida kõrgema 

väärtuse määrate seda tundlikum on alarmtuvastus.  

4. Klikkige töögraafiku määramiseks Edit. 

5. Määrake soovitud alarmtegevused.  

6. Klikkige salvestamiseks Save. 
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Joonis 6-60 Stseeni muutuse alarmi seaded 
 
 

6.6.10 Näotuvastuse funktsiooni seaded 

 

Näotuvastuse funktsioon käivitab alarmi kui jälgimisalas tuvastatakse inimese nägu.  

Märkus: Funktsiooni kasutamine sõltub kaamera mudelist. 

Selleks: 

1. Avage Face Detection seadete menüü: 

Configuration> Advanced Configuration> Smart Event> Face Detection 

2. Märkige funktsiooni lubamiseks valik Enable Face Detection. 

3. (Valikuline) kui soovite et tuvastatud näod märgitaks otsevaatlusekraanil rohelise 

nelinurgaga, märkige lubatuks valik Enable Dynamic Analysis for Face 

Detection. 

Märkus: otsevaatlusreziimil märgistuse lubamiseks avage menüüvalik:          

Local Configuration> Live View Parameters, ning märkige lubatuks valik Rules. 

4. Määrake tundlikuse tase liuguriga. Valikus on väärtused vahemikus 1 – 5, mida 

kõrgema väärtuse määrate seda suurem on tundlikkus.  
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5. Klikkige töögraafiku määramiseks Edit. 

6. Määrake alarmtegevused. 

7. Klikkige salvestamiseks Save. 
 

 
 

Joonis 6-61 Näotuvastuse funktsiooni seaded 
 
 

6.6.11 Piiriületustuvastuse alarmi seaded 

 

Piiriületuse tuvastuse funktsioon tuvastab eelmääratud virtuaalse piiri ületamise 

inimeste, sõidukite ning muude objektide poolt ning käivitab alarmi.  

Märkus: Funktsiooni kasutamine sõltub kaamera mudelist. 

Selleks: 
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1. Avage Line Crossing Detection seadete menüü:  

Configuration>  Advanced  Configuration>  Smart  Event>  Line  Crossing 

Detection 

2. Märkige funktsiooni lubamiseks valik Enable Line Crossing Detection. 

3. Valige rippmenüüst soovitud ala.  

4. Klikkige otsevaatlusreziimil ekraanil virtuaaljoone kuvamiseks Draw Area nupule.  

5. Klikkige ja vedage joon hiirega soovitud kohta. Klikkides joonele kuvatakse kaks 

punast märgist joone otstes, klikkige ja vedage neid joone kuju ja pikkuse 

määramiseks.  

6. Määrake piiriületustuvastuse suund. Valikus on A<->B, A ->B ning B->A. 

A<->B: Alarm käivitub objekti piiriületusel ükskõik kummalt poolt.  

A ->B: Alarm käivitub objekti piiriületusel ainult A poolelt B poolele.  

B ->A: Alarm käivitub objekti piiriületusel ainult B poolelt A poolele.  

7. Määrake tuvastuse tundlikkus liuguriga. Määratav väärtuste vahemik on 1 – 100. 

Mida kõrgema väärtuse määrate, seda kergemini piiriületus tuvastatakse.  

8. Korrake üleval näidatud samme ja määrake vajadusel lisapiirid. Määrata saab kuni 

neli piiri. Kõikide piiride kustutamiseks klikkige Clear nupul.  

9. Klikkige ajagraafiku määramiseks Edit. 

10. Määrake soovitud alarmtegevused. 

11. Klikkige salvestamiseks Save. 
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Joonis 6-62 Piirjoone märkimine 
 
 

6.6.12 Sissetungituvastuse alarmi seaded 

 
Sissetungituvastuse funktsioon käivitab alarmi kui tuvastatakse inimese, sõiduki või 

teiste objektide sisenemine ja viibimine eelnevalt virtuaalpiiridega määratud alal.  

Märkus: Funktsiooni kasutamine sõltub kaamera mudelist. 

Selleks: 

1. Avage Intrusion Detection seadete menüü: 

Configuration> Advanced Configuration> Smart Event> Intrusion Detection 

2. Märkige funktsiooni lubamiseks valik Enable Intrusion Detection. 

3. Valige rippmenüüst soovitud ala. 

4. Klikkige regiooni määramiseks Draw Area nupul. 

5. Klikkige otsevaatlusvideol ning määrake tuvastusala neli nurka, seejärel tehke 

hiirega paremklikk märkimise lõpuleviimiseks.  
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6. Määrake järgnevad seaded:  

Threshold: ajaviivis peale mida alarm käivitub, valikuvahemik on 0 – 10s. Kui 

määrate väärtuseks 0 sekundit, käivitub alarm koheselt objekti valvealale 

sisenemisel.  

Sensitivity: määratav tundlikkuse vahemik on 1 – 100. Määrab objekti suuruse 

mille peale alarm käivitub. Mida kõrgema väärtuse määrate, seda väiksema 

objekti sisenemise peale alarm käivitub.  

Percentage: Määrab jälgimisala osa suuruse mille hõivamise peale alarm 

käivitub. Valikus on väärtused vahemikus 1 – 100. Näiteks, kui väärtuseks on 

määratud 50%, käivitub alarm kui objekt siseneb jälgimisalale ning hõivab sellest 

vähemalt poole.  

7. Korrake ülalolevaid samme kui soovite lisada rohkem jälgimisalasid. Kokku saab 

määrata kuni neli jälgimisala. Kõikide määratud alade kustutamiseks klikkige 

Clear.  

8. Klikkige ajagraafiku määramiseks Edit. 

9. Määrake soovitud alarmtegevused. 

10. Klikkige salvestamiseks Save. 
 

 
 

Joonis 6-63 Sissetungituvastuse ala määramine 
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6.6.13 Jälgimisalasse sisenemise alarmi seaded 

 
Funktsioon tuvastab kui eelnevalt virtuaalselt määratud jälgimisalasse siseneb 

väljastpoolt inimene, sõiduk või mõni muu objekt ning käivitab alarmi. 

Märkus: funktsiooni kasutamine sõltub kaamera mudelist. 

Selleks: 

1. Avage Region Entrance Detection seadete menüü: 

Configuration> Advanced Configuration> Smart Event> Region Entrance 

Detection 

2. Märkige funktsiooni lubamiseks valik Enable  Region  Entrance  Detection. 

3. Valige rippmenüüst jälgimisala. 

4. Klikkige Draw Area nupul. 

5. Klikkige videol ja määrake tuvastusala neli nurka, seejärel tehke märkimise 

lõpetuseks hiirega paremklikk.  

6. Määrake tundlikkus liuguriga. Tundlikkuse väärtuste vahemik on 1 – 100,  väärtus 

määrab objekti suuruse mis alarmi käivitab. Kui tundlikkuse väärtus on määratud 

kõrgeks, käivitab alarmi ka väike jälgimisalasse sisenev objekt. 

7. Korrake ülalolevaid samme vajadusel rohkemate alade määramiseks. Kokku saab 

määrata kuni neli jälgimisala. Kõikide määratud alade kustutamiseks klikkige 

Clear nupul.  

8. Klikkige töögraafiku määramiseks Edit. 

9. Määrake soovitud alarmtegevused. 

10. Klikkige salvestamiseks Save. 
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Joonis 6-64 Tuvastusala määramine 
 
 

6.6.14 Jälgimisalast väljumise alarmi seaded 

 
Funktsioon tuvastab kui eelnevalt virtuaalselt määratud jälgimisalast väljub inimene, 

sõiduk või mõni muu objekt ning käivitab alarmi. 

Märkus: funktsiooni kasutamine sõltub kaamera mudelist.  

Selleks: 

1. Avage Region Exiting Detection seadete menüü: 

Configuration>  Advanced  Configuration>  Smart  Event>  Region  Exiting 

Detection 

2. Märkige funktsiooni lubamiseks valik Enable Region Exiting Detection. 

3. Märkige rippmenüüst jälgimisala. 

4. Klikkige Draw Area nupul. 

5. Klikkige videol ning märkige jälgimisala neli nurka, seejärel tehke märkimise 

lõpetuseks  hiirega paremklikk.  

6. Määrake tundlikkuse tase liuguriga. Väärtuse saab määrata vahemikus 1 – 100. 

Väärtus määrab objekti suuruse mille peale alarm käivitub. Kui tundlikkuse tase 

on kõrge, võib alarmi käivitada ka väga väike objekt.  
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7. Korrake vajadusel ja märkige lisaalad. Kokku saab määrata kuni neli jälgimisala. 

Kõikide alade kustutamiseks klikkige Clear. 

8. Klikkige töögraafiku määramiseks Edit. 

9. Määrake soovitud alarmtegevused. 

10. Klikkige salvestamiseks Save. 
 

 

Joonis 6-65 Tuvastusala määramine 
 
 

6.6.15 Valveta jäetud pagasi alarmi seaded 

 
Funktsioon tuvastab eelmääratud alale jäetud objektid, nagu näiteks kohvrid, kotid, 

ohtlikud materjalid jne, ning käivitab alarmi. 

Märkus: funktsiooni kasutamine sõltub kaamera mudelist.  

Selleks: 

1. Avage Unattended Baggage Detection seadete menüü: 

Configuration> Advanced Configuration> Smart Event> Unattended 

Baggage Detection 

2. Märkige funktsiooni lubamiseks valik Enable Unattended Baggage Detection. 

3. Valige rippmenüüst  jälgimisala. 

4. Klikkige Draw Area nupule. 

5. Klikkige videol ning märkige tuvastusala neli nurka. Seejärel tehke märkimise 

lõpetuseks hiirega paremklikk.  
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6. Määrake järgnevad seaded:  

Threshold: ooteaeg enne alarmi käivitumist vahemikus 5 – 20 sekundit. Kui 

määrate väärtuseks 10, käivitub alarm 10 sekundit peale mahajäetud objekti 

tuvastamist.  

Sensitivity: määrake vahemikus 1 – 100. Mida kõrgema väärtuse määrate, seda 

väiksemad objektid alarmi käivitavad. 

7. Korrake vajadusel ülalolevaid punkte ja määrake järgmised soovitud alad. Kokku 

saab määrata kuni neli jälgimisala. Kõikide alade kustutamiseks klikkige Clear. 

8. Klikkige töögraafiku määramiseks Edit. 

9. Määrake soovitud alarmtegevused.  

10. Klikkige salvestamiseks Save. 
 

 
 

Joonis 6-66 Jälgimisala määramine 
 
 

6.6.16 Objekti eemaldamise alarmi seaded 

 
Funktsioon tuvastab eelmääratud alalt objektide eemaldamise, nagu näiteks 

näituseeksponaadid, ning käivitab alarmi. 

Märkus: funktsioon sõltub kaamera mudelist 
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Selleks: 

1. Avage Object Removal Detection seadete menüü: 

Configuration> Advanced Configuration> Smart Event> Object Removal 

Detection 

2. Märkige funktsiooni lubamiseks valik Enable  Object  Removal  Detection. 

3. Määrake rippmenüüst jälgimisala asukoht.  

4. Klikkige Draw Area nupule. 

5. Klikkige videol ning märkige tuvastusala neli nurka, seejärel tehke märkimise 

lõpetamiseks hiirega paremklikk. 

6. Määrake järgnevad seaded:  

Threshold: ooteaeg vahemikus 5 – 20 sekundit enne alarmi käivitumist objekti 

eemaldamisel. Kui määrate väärtuseks 10, käivitub alarm 10 sekundit peale seda 

kui objekt on alalt eemaldatud.  

Sensitivity: määrake vahemikus 1 – 100. Kui määratud väärtus on kõrge, käivitab 

alarmi ka väga väike eemaldatud objekt.  

7. Korrake vajadusel ülalolevaid samme ning määrake lisaalad. Kokku saab määrata 

kuni neli ala. Kõikide alade kustutamiseks klikkige Clear. 

8. Klikkige töögraafiku määramiseks Edit. 

9. Määrake soovitud alarmtegevused. 

10. Klikkige salvestamiseks Save. 
 



 

107 

  

 

 

Joonis 6-67 Tuvastusala määramine 
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6.7 VCA konfiguratsioon 

 
6.7.1 Olekuanalüüs 

 
Olekuanalüüsi funktsioon tuvastab kahtlase käitumise ning käivitab alarmi.  
 

 
 
 
 
 VCA info 

Joonis 6-68 Olekuanalüüs 
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Behavior Analysis Version: kuvab algorütmide kogu versiooni.  

Display information:  

Display Target info. on Alarm Picture: kui valik on märgitud, saadetakse alarmpilt 

sihtmärgiga mis on märgistatud seda ümbritseva raamiga.  

Display Rule info on Alarm Picture: saadetaval alarmpildil on salvestatud 

sihtmärk ning määratud tuvastusala märgistatud seda ümbritseva raamiga.   

Display VCA info on Stream: sihtmärk on märgistatud seda ümbritseva rohelise 

raamiga otsevaatlusel ja taasesitusel.  

Märkus:   kontrollige et märgistamine oleks seadetes lubatud:  

Configuration > Local Configuration > Rules 

Snapshot Setting:  

Upload JPEG Image to Center: märkige valik kui soovite VCA alarmi korral 

salvestatud alarmpildi saatmist jälgimiskeskusesse.  

Picture Quality: Pildikvaliteedi valikus on High, Medium ning Low. 

Picture Resolution: CIF, 4CIF, 720P või 1080P. 

 Kaamera kalibreerimine 

Järgnevad punktid näitavad kuidas kaamera pilti kolmemõõtmeliselt mõõta ning kvantida, 

ning seejärel mõõta iga sihtmärgi suurust. VCA tuvastus on täpsem kui kaamera 

kalibreerimine on teostatud.  

Selleks: 

1. Märkige funktsiooni lubamiseks valik Camera Calibration. 

2. Valige kalibreerimisreziimiks Input Basic Data või Draw on Live View Video. 

Input Basic Data: sisestage manuaalselt kaamera paigalduskõrgus, vaatenurk 

ning horisondi suhe.  

Draw on Live View Video: klikkige Draw Verification Line (Horizontal) / 

(Vertical) ja tõmmake otsevaatlusreziimis ekraanile horisontaalne/vertikaalne 

piir ning sisestage vahemaa tegelik pikkus Real Length väljale. Märgitud 

referentsjoonte ning nende tegeliku pikkusega saab kaamera tuvastada 

otsevaatlusreziimil teiste objektide suuruse. 

3. (Valikuline) Märkige lubatuks valik Enable Verification of Camera 

Calibration, klikkige Horizontal Verify / Vertical Verify nupule et joonistada 
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otsevaatlusreziimis horisontaalne/vertikaalne joon. Seejärel klikkige joone 

pikkuse kalkuleerimiseks Calibrate nupule. Võrrelge kalibreerimisinfo täpsuse 

kinnitamiseks omavahel klakuleeritud ning tegelikku joone pikkust.  

4. Klikkige joonte soovi korral kustutamiseks Delete. 

5. Klikkige salvestamiseks Save. 

Märkus: kui otsevaatlusreziim peatub, on kalibreerimistulemus ebatäpne. 
 
 

 
 
 
 
 Varjatud ala 

Joonis 6-69 Otsevaatlusreziimis kalibreerimisjoonte tõmbamine 
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Varjatud ala kasutamine lubab määrata spetsiifilise koha mille puhul olekuanalüüs ei 

toimi. Määrata saab kuni neli varjatud ala.  

Selleks: 

1. Klikkige varjatud ala menüü avamiseks Shield Region sakile. 

 

2. Klikkige Draw Area. Märkige ala otsevaatlusaknas, märkides vasaku 

hiireklikiga ala nurgad ning lõpetage märkimine hiire paremklikiga.  

Märkus: 

 Ala võib olla kuni kümne küljega hulknurk. 

 Märgitud alade kustutamiseks klikkige Delete. 

 Kui otsevaatlus on peatatud, siis varjatud alasid märkida ei saa.  

3. Klikkige salvestamiseks Save. 

 

 Reeglid 

Olekuanalüüs toetab erinevaid olekuid, sealhulgas piiriületustuvastus, 

sissetungituvastus jne.  

Märkus: tutvuge iga oleku puhul vastava peatükiga. 
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Joonis 6-70 Seadete määramine 
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Selleks: 

1. Klikkige menüü avamiseks Rule sakile. 

2. Märkige olekuanalüüsi lubamiseks üks reegel. 

3. Valige reegli tüüp, määrake filtri tüüp ning seejärel tõmmake ühe reegli jaoks 

joon/märkige ala otsevaatlusekraanil.  

Filter type: valikus on pikslid ja tegelik suurus. Kui valisite pikslid, märkige 

iga reegli kohta otsevaatlusekraanil ala maksimum- ja miinimumsuurus. Kui 

valisite tegeliku suuruse, sisestage maksimaalse ning minimaalse suuruse 

pikkus ja laius. Alarmi käivitab vaid sihtmärk mille suurus mahub määratud 

miinimum- ja maksimumsuuruste vahele.  

Märkus: valides tegeliku suuruse, kontrollige et kaamera oleks  kalibreeritud.  

Detection Target: valige sihtmärgiks inimene , sõiduk, või kõik.  

Draw line / area: piiriületustuvastuseks peate määrama piiri ning valima 

ületussuuna (A->B või B->A). Teiste tuvastusalarmide puhul klikkige 

otsevaatlusvideole ning märkige tuvastusala neli nurka, seejärel tehke 

märkimise lõpetuseks hiirega paremklikk.  

Märkus: tuvastusjoont/ala ei saa määrata kui otsevaatlusvideo on peatunud, sel 

juhul ei saa määrata ka reegleid.  

4. Olekuanalüüsi jaoks reegli lubamiseks märkige valik Combined Rule. 

5. Määrake kaks loodud reeglit reegliks A ning reegliks B mis moodustavad 

ühendreegli. Määrake mõlema üksikreegli miinimum ja maksimum 

ajaintervall, seejärel valige alarmfiltri jaoks nende käivitumisjärjekord. 

Märkus: 

 Kui valite reegli tüübiks None, see ei tööta ning olekuanalüüsi ei saa 

teostada.  

 Ühe reegli alarmfiltri jaoks määratavaks käivitumisjärjekorraks saab 

valida Ascending või Ascending/Descending. 

 Määrata saab kuni 8 üksikreeglit ning 2 ühendreeglit. Ühendreegleid 

saab kasutada valikute piiriületus, sissetung, alalt väljumine ning alasse 

sisenemine puhul.   
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6. Klikkige salvestamiseks Save. 

7. Klikkige Arming Schedule sakile, klikkige Edit ja määrake igale reeglile 

ajagraafik, klikkige salvestamiseks Save. 

8. Klikkige Alarm Linkage sakile, märkige igale reeglile vastav 

alarmtegevus, klikkige salvestamiseks Save. 

 Lisaseadete määramine  

● Parameetrid 

Määrake detailsemaks seadistuseks järgnevad parameetrid: 
 

 
 

Joonis 6-71 Lisaseadete määramine 

Detection Sensitivity: Valikvahemik 0 – 4. Määrab kaamera sihtmärgi märkamise 

tundlikkuse. Mida kõrgema väärtuse valite, seda kõrgem tundlikkus. Vaikimisi 

määratud ning soovituslik tase on 3.  

Background Update Rate: Valikvahemik 0 – 4. Määrab stseeniuuenduskiiruse. 

Vaikimisi määratud ning soovituslik tase on 3.    

Single Alarm: Kui valitud on üksikalarm, käivitab sihtmärk tuvastusalal alarmi ühe 

korra. Kui valik ei ole märgitud, põhjustab sama sihtmärk määratud alal pideva alarmi.  

Leave Interference Suppression: Märkige valik et hoida ära liikuvatest lehtedest 

vms põhjustatud häired.  

Output Type: Valige kaadri positsioon. Valikus on Keskel, Keskel üleval ning Keskel 

all. Näiteks kui valitud on Keskel, kuvatakse sihtmärk ekraani keskel.  



 

115 

  

 

 

Restore Default: Klikkige algseadete taastamiseks. 

Restart VCA: Restartige olekuanalüüsi algorütmide kogu.  

 Global Size Filter 

Märkus: Kui reeglite suuruse filter määrab iga reeglit eraldi, siis globaalfilter 

määrab kõik reeglid korraga. 

Selleks: 

1. Märkige funktsiooni lubamiseks valik Global Size Filter. 

2. Määrake filtri tüübiks Actual Size või Pixel. 
 

Actual Size: Sisestage maksimum- ja miinimumsuuruste pikkus ja laius. Alarmi 

käivitab ainult sihtmärk mille suurus on kahe määratud väärtuse vahel.  

Märkus: 

● Kui valite Actual Size, peab kalibreerimine olema eelnevalt tehtud.  

● Maksimaalse suuruse pikkus ja laius peavad olema määratud suuremad kui 

minimaalse omad.  

Pixel: Klikkige Minimum Size ja märkige otsevaatlusvideol miinimumsuurus. 

Klikkige Maximum Size ja märkige otsevaatlusvideol maksimumsuurus. 

Sihtmärk mis on märgitud miinimumist väiksem või maksimumist suurem, 

filtreeritakse välja ja alarmi ei põhjusta.  

Märkus: 

● Määratud ala konverteeritakse taustal jooksva algorütmi poolt piksliteks.  

● Seadistamise jaoks ei tohi otsevaatlus olla peatatud. 
 

3. Klikkige salvestamiseks Save. 
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6.7.2 Näotuvastus 

 
Näotuvastus leiab määratud alalt näokujutise, ning tuvastab muu informatsiooni, 

näiteks vanuse, soo ning kas kantakse prille. Informatsioon laetakse üles koos pildiga.  
 

 
 

 
 
 VCA Info 

Joonis 6-72 Näotuvastusmenüü 

 

Face Capture Version: Algorütmide kogu versioon.  

Display information: pildi ja video kuvavalikud. 

Display Target info. on Alarm Picture: Kui valik on märgitud, kuvatakse 

alarmpildil sihtmärk seda ümbritseva raamiga. 

Display VCA info. on Stream: Kui valik on märgitud, kuvatakse otsevaatlusel ja 

taasesitusel sihtmärk seda ümbritseva raamiga.  

Snapshot Setting: Määrake salvestatud piltide kvaliteet. Valikus on hea, parem ja 

parim.  

 Shield Region 

Varjatud ala funktsiooniga saate määrata piirkonna kus näotuvastuse funktsioon ei 

toimi. Määrata saab kuni neli varjatud ala.  

Selleks: 

1. Klikkige Shield Region sakil ja avage seadete menüü. 

2. Klikkige Draw Area. Märkige otsevaatlusvideol hiirega soovitud ala neli 

nurka ning lõpetage märkimine hiire paremklikiga.  
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Märkus:  

● Klikkige määratud alade kustutamiseks Delete. 

● Kui otsevaatlusvideo on peatunud, alasid määrata ei saa. 
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3. Klikkige salvestamiseks Save. 
 

 Reeglid 

Selleks: 

1. Märkige näotuvastusfunktsioonile reeglite lubamiseks valik Rule. 

2. Klikkige Minimize Pupil Distance ja märkige pupillide miinimumkaugus. 

Määratud kaugus kuvatakse otsevaatlusreziimil videoakna all vastavas 

lahtris. Miinimumkaugus märgib kahe pupilli vahelist kaugust.  

3. Klikkige Draw Area ja märkige soovitav näotuvastusala. Klikkige 

otsevaatlusvideol ja märkige ala neli nurka. Lõpetage märkimine hiire 

paremklikiga.  

Märkus: 

 Märgitaval alal võib olla 4 – 10 külge. 

 Kui otsevaatlusvideo on peatunud, ala märkida ei saa.  

4. Klikkige salvestamiseks Save. 
 
 Lisaseaded 

Määrake järgnevad parameetrid vastavalt kasutuskeskkonnale. 

Detection Parameters: 

Generation Speed: Märkige väärtus vahemikus 1 – 5. Väärtus märgib sihtmärgi 

tuvastamise kiirust. Mida kõrgema väärtuse määrate seda kiiremini toimub 

tuvastamine. Kui valitud on küllaltki väike väärtus ning määratud alal on näokujutis 

juba seadete määramise ajal, siis seda ei tuvastata- see aitab vähendada valetuvastusi 

kui seinal on näiteks maal või poster. Vaikimisi määratud ja soovituslik väärtus on 3.  

Capture Times: Märkige väärtus vahemikus 1 – 10.  Väärtus määrab kui mitu korda 

nägu alal viibimise ajal tuvastatakse. Vaikimisi seadeks on määratud 1.  

Sensitivity: Määrake väärtus vahemikus 1 – 5. Määrab sihtmärgi identifitseerimise 

tundlikkuse. Mida kõrgema väärtuse määrate seda kergemini nägu tuvastatakse ja seda 

rohkem võib esineda väärinformatsioooni. Vaikimisi määratud soovituslik väärtus on 3.  

Capture Interval: Määrake väärtus vahemikus 1 – 255. Määrab pildistamisel 

kaadriintervalli. Vaikimisi määratud seade 1 tähendab et kaamera salvestab näo igas 

kaadris.  

Capture Sensitivity: Määrake väärtus vahemikus 0 – 20. Künnis mille ületamisel 

tuvastab kaamera sihtmärgina näo. Alles siis kui algorütmi genereeritud 
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näotuvastustulemus on võrdne määratud väärtusega või ületab selle, tuvastab kaamera 

sihtmärgi asemel näo. Vaikimisi määratud ja soovituslik väärtus on 2.  

Face Capture Advanced Parameters: 

Face Exposure: Märkige funktsiooni lubamiseks valik Face exposure. 

Reference Brightness: Määrake väärtus vahemikus 0 – 100. Märgib 

näotuvastusreziimil näo heledust. Näo tuvastamisel kohaldab kaamera näo heleduse 

pildil vastavalt märgitud väärtusele. Mida kõrgema väärtuse määrate seda heledam 

tulemus.  

Minimum Duration: Määrake väärtus vahemikus 1 – 60 minutit. Märgib 

minimaalset näotuvastuse kestusaega. Vaikimisi on määratud väärtus 1 minut.  

Märkus: Kui Face Exposure funktsioon on lubatud, kontrollige eet WDR funktsioon 

oleks keelatud ning iirise seadeks oleks valitud manuaalne.  

Enable Face ROI: Kui kaamera salvestab näo, koheldakse näoala kõrgema 

prioriteedina ning selle ala pildikvaliteeti parendatakse.  

Restore Default: Klikkige kõikide määratud lisaseadete algseadete taastamiseks 

Restore. 
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Joonis 6-73 Lisaseaded 
 
 

6.7.3 Heat Map seadete määramine 

 
Soojuskaart esitab andmed värvilise graafikuna. Kaamera Heat Map funktsiooni 

kasutatakse tavaliselt määratud alal klientide külastuste arvu ja viibimisaja 

analüüsimiseks.  

 Heat Map seaded 

Selleks: 

1. Avage Heat Map seadete menüü:      

Configuration > Advanced Configuration > Heat Map 
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Joonis 6-74 Heat Map seaded 

2. Klikkige parameetrite määramiseks Heat Map Configuration sakil. 

3. Märkige funktsiooni lubamiseks valik Enable Heat Map. 

4. Klikkige soovitud ala märkimiseks Draw Area. Märkige ala neli nurka, 

klikkides hiirega otsevaatlusvideol, seejärel tehke märkimise lõpetamiseks 

paremklikk. Märkida saab kuni 8 ala.  

Märkus: Terve otsevaatlusakna valituks määramiseks klikkige valikul Select 

All. Klikkige märgitud ala kustutamiseks Delete. 

5. Määrake märgitud ala parameetrid:  

Detection Sensitivity: Määrake vahemikus 0 – 100. Märgib kaamera 

tuvastustundlikkust. Ülitundlikkus võib põhjustada väärinformatsiooni. 

Vaikimisi määratud ja soovituslik väärtus on 50.  

Background Update Rate: Määrake vahemikus 0 – 100. Määrab stseenide 

vaheldumise kiiruse. Vaikimisi määratud ja soovituslik väärtus on 50.  

Scene Change Level: Määrake vahemikus 0 – 100. Määrab kaamera vastuse 

ümbritsevale muutuvale keskkonnale, näiteks tuules liikuvale kardinale. 

Kaamera võib kardinat kohelda sihtmärgina kui tase pole korrektselt määratud. 

Vaikimisi on määratud tasemeks 50.  

Minimum Target Size: Määrake vahemikus 0 – 100. Määrab kaamera 

märgatava sihtmärgi suuruse. Vaikimisi määratud tase on 50.  
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Target Track: Määrake sihtmärgi järgimise olekuks lubatud(ON) või 

keelatud(OFF). 

6. Klikkige ajagraafiku määramiseks Edit. 

7. Määrake soovitud alarmtegevuseks Notify the Surveillance Center. 

8. Klikkige salvestamiseks Save. 
 
 Heat Map statistika 

Selleks: 
1. Klikkige andmete statistika menüü avamiseks Heat Map Statistics. 

2. Valige rippmenüüst soovitud raporti tüüp. Valikus on päeva, nädala, kuu 

ning aasta raport. 

3. Klikkige andmete laadimiseks Counting. 

4. Määrake Statistics Result valikuks  Space Heat Map või Time Heat 

Map, ning ekraanile kuvatakse vastav graafik.  

Valikus Time Heat Map, kuvatakse Export nupp millega saate andmed üle 

kanda excel faili.  
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Märkus: 

Joonis 6-75 Space Heat Map kuva 

 Nagu ülaloleval joonisel näidatud, kuvatakse enimkasutatav ala punastes (255, 

0, 0) toonides ning vähemkasutatav ala sinistes (0, 0, 255) toonides. 

 Elektroonilist objektiivi ei ole peale installeerimist soovitatav kohandada, see 

võib andmetäpsust mõningal määral vähendada.  

 
6.7.4 Inimeste loendamise funktsioon 

 
People Counting funktsioon on abiks määratud alale sisenevate või sealt väljuvate 

inimeste loendamisel. Kasutatakse sageli sisse- ja väljapääsude juures.  

Märkus: 

 Inimeste loendamise funktsiooni toetavad mõned kindlad iDS kaameramudelid.  

 Kaamera on soovitatav installeerida maapinnaga vertikaalselt, see tagab täpsemad 

mõõtmistulemused.  

 Inimeste loendamise funktsiooni seadete määramine 
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Selleks: 

1. Avage People Counting seadete menüü: 

Configuration > Advanced Configuration > People Counting 

2. Klikkige parameetrite määramiseks People Counting Configuration sakil. 

 

 

 
Joonis 6-76 Inimeste loenduse seadete määramine 

3. Märkige funktsiooni lubamiseks valik Enable People Counting. 

4. (Valikuline) Sisenevate ja väljuvate inimeste arvu kuvamiseks 

otsevaatlusekraanil märkige valik Enable OSD Overlay. 

5. Määrake tuvastusjoon. 

Otsevaatlusvideole saab kuvada virtuaalse oranzi tuvastusjoone, mida 

ületavad inimesed loendatakse. Selleks: 

1) Klikkige oranzi tuvastusjoone kuvamiseks ekraanil Draw Line. 

2) Klikkige joonel ja vedage see hiirega soovitud kohta.  

3) Klikkige ja vedage tuvastusjoonte otstest, andes sellele soovitud pikkuse.  

4) Tuvastusjoone kustutamiseks klikkige Delete Line. 

Märkus: Tuvastusjoon peaks katma sissepääsu/väljapääsu täielikult.  

6. Peale joone loomist näitab sisenemissuunda ekraanil kuvatav nool. Suuna 
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muutmiseks klikkige valikule Change Direction. 

7. Märkige funktsiooni lubamiseks valik Camera Calibration. 

8. Klikkige loenduri nullimiseks Reset Counter nupule. 

9. Klikkige töögraafiku määramiseks Edit. 

10. Märkige alarmtegevuse valik Notify Surveillance Center. 

11. Klikkige salvestamiseks Save. 
 
 Inimeste loendamise statistika 

Selleks: 

1. Klikkige menüü avamiseks People Counting Statistics. 

2. Valige rippmenüüst soovitud raporti tüüp: päev, nädal, kuu või aasta. 

3. Määrake Statistics Type valikuks: People Entered või People Exited. 

4. Määrake aeg valikus Statistics Time. 

Märkus: Vastavalt valikule kalkuleeritakse  vastava päeva, nädala, kuu või 

aasta statistika.  

5. Klikkige andmete kalkuleerimiseks Counting. 

6. Valige Statistics Result ekspordiviisiks: Table, Bar Chart, või Line 

Chart.  

Märkus: Valikuga Table kuvatakse andmete exceli faili eksportimiseks 

Export nupp. 
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Joonis 6-77 Statistikatulemuste esitus 

Märkus:  Elektroonilist objektiivi ei ole peale installeerimist soovitatav kohandada, see 

võib andmetäpsust mõningal määral vähendada. 
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7 Salvestusseaded 
 

Enne alustamist: 

Kontrollige enne seadete määramist et kaameraga oleks võrgu kaudu ühendatud 

salvestusseade või kaamerasse oleks sisestatud SD kaart.   

 

7.1 NAS seadete määramine 
 

Enne alustamist: 

Võrgus asuv salvestusseade peab olema ühenduses ning korrektselt seadistatud.  

Selleks: 

1. Lisage võrguketas 

(1) Avage NAS (Network-Attached Storage) seadete menüü: 

Configuration > Advanced Configuration > Storage > NAS 
 

 
 

Joonis 7-1 Võrguketta lisamine 

(2) Sisestage serveri IP aadress ja file path. 
(3) Määrake alustüübiks NFS või SMB/CIFS.  Valides SMB/CIFS saate sisestada 

kasutajanime ja salasõna.  

Märkus: File pathi loomise kohta leiate lisainformatsiooni NAS kasutusjuhendist.  
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 SOOVITAME VALIDA TUGEVA SALASÕNA– looge salasõna omal vabal valikul, 

kasutades vähemalt kaheksat märki, sealhulgas suured ja väikesed tähed ning 

numbrid ja erimärgid: see muudab salasõna turvalisemaks. Samuti soovitame 

salasõna regulaarselt muuta, eriti kui tegemist on suurte turvanõuetega 

süsteemiga. Salasõna iganädalane või igakuine muutmine pakub lisaturvalisust. 

 Salasõnade ja turvaseadete määramine on installeerija ja/või lõppkasutaja isiklik 

vastutusala. 

(4) Klikkige võrguketta lisamiseks Save. 

2. Formaatige lisatud võrguketas. 

(1) Avage HDD seadete menüü Advanced Configuration > Storage > 

Storage Management,  kus kuvatakse andmed mahu, vaba mälumahu ja muu 

kohta.  
 

 
 

Joonis 7-2 Salvestusseaded 

(2) Kui ketta olekuks on märgitud Uninitialized, märkige ketas ning klikkige  

Format. 

Formaatimise lõppedes kuvatakse ketta olekuna Normal. 
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Joonis 7-3 Formaaditud ketas 

3. Salvestusmahu piirmäära määramine. 

(1) Sisestage piltide ja videote salvestusmahu piirmäär.  

(2) Klikkige salvestamiseks Save ning uuendage seadete aktiveerimiseks veebileht.  
 

 
 
 

Märkus: 

Joonis 7-4 Piirmahu määramine 

 Kaameraga saab ühendada kuni 8 NAS ketast. 

 SD kaardi formaatimiseks järgige samu punkte nagu NAS ketta puhul.  

 

7.2 Salvestamise ajakava määramine 
 

Kaameratel on salvestamiseks kaks reziimi: manuaalne salvestamine ning ajakavaga 

määratud salvestamine. Manuaalse salvestamise kohta leiate vajadusel 

lisainformatsiooni punktist 5.3. Käesolev peatükk tutvustab ajakavaga salvestamise 

seadete määramist. Ajakavaga salvestatud failid salvestatakse vaikimisi seadete puhul 

SD kaardile (kui see on sisestatud) või võrgukettale.  

Selleks: 

1. Avage Record Schedule seadete menüü: 
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Configuration > Advanced Configuration> Storage > Record Schedule 
 

 

Joonis 7-5 Salvestusseadete menüü 

2. Märkige funktsiooni lubamiseks valik Enable Record Schedule. 

3. Määrake kaamera salvestusparameetrid. 
 

 
 

Joonis 7-6 Salvestusparameetrid 

 Pre-record: eelsalvestusaeg enne määratud salvestusaega või sündmust. 

Näiteks, kui alarm käivitab salvestuse 10:00 ning eelsalvestusaeg on määratud 

5 sekundit, alustab kaamera salvestamist 9:59:55. 

Pre-record seadeks saab määrata: väljas, 5, 10, 15, 20, 25, 30sekundit või 

piiramata. 

 Post-record: järelsalvestusaeg peale määratud salvestusaega või sündmust. 

Näiteks, kui alarmsalvestus lõppeb 11:00 ning järelsalvestusaeg on määratud 5 

sekundit, lõpetab kaamera salvestamise 11:00:05. 
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Post-record seadeks saab määrata: 5, 10, 30 sekundit, 1, 2, 5 või 10 minutit.  

Märkus: Salvestusparameeter sõltub kaamera mudelist. 

4. Salvestusaja määramiseks klikkige Edit. 
 

 

Joonis 7-7 Salvestusgraafik 

5. Valige salvestusgraafiku määramise päev. 

(1) Määrake terve päeva salvestus või graafikuga salvestusaeg: 

 Kui soovite terve päeva salvestamist, märkige valik All Day. 

 Kui soovite salvestada erinevatel aegadel, märkige valik Customize. 

Määrake alguse ja lõpuaeg. 

Märkus: Määratud ajad ei tohi kattuda. Määrata saab kuni 4 erinevat perioodi.  

(2) Määrake Record Type. Salvestustüübiks saab valida: Continuous, Motion 

Detection, Alarm, Motion | Alarm, Motion & Alarm, PIR Alarm, Wireless 

Alarm, Emergency Alarm, või Motion | Alarm Input | PIR | Wireless | 

Emergency. 

 Continuous 

Video salvestatakse automaatselt, vastavalt määratud ajakavale. 

 Motion Detection 

Videosalvestus käivitub liikumistuvastuse puhul.  
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Lisaks salvestusaja määramisele peate seadistama ka liikumistuvastuse ala 

ning märkima liikumistuvastuse seadete menüüs valiku Trigger Channel 

menüüvalikus Linkage Method. Lisainformatsiooni leiate punkti 6.6.1 

osast 1. 

 Alarm 

Videosalvestus algab kui alarm käivitub läbi väliste alarmsisendkanalite. 

Lisaks salvestusaja määramisele peate määrama ka alarmi tüübi ning 

märkima alarmsisendite seadete menüü valikus Linkage Method valiku 

Trigger Channel. Lisainfo punktis 6.6.3. 

 Motion & Alarm 

Videosalvestus algab kui liikumistuvastus ning alarm käivituvad üheaegselt. 

Lisaks salvestusaja määramisele peate määrama ka liikumistuvastuse ning 

alarmsisendite seaded vastavates menüüdes. Lisainformatsioon punktides 

6.6.1 ja 6.6.3. 

 Motion | Alarm 

Videosalvestus algab kui väline alarm käivitub või tuvastatakse liikumine. 

Lisaks salvestusaja määramisele peate määrama ka liikumistuvastuse ning 

alarmsisendite seaded. Lisainformatsioon punktides 6.6.1 ja 6.6.3. 
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Joonis 7-8 Salvestusaegade määramine 

(3) Märkige valik Select All ning klikkige Copy kui soovite kopeerida päeva 

määratud seaded tervele nädalale. Või märkige soovitud päevad ja klikkige 

seejärel Copy. 

(4) Klikkige seadete salvestamiseks ning menüüst väljumiseks OK. 

6. Klikkige salvestamiseks Save. 
 

7.3 Pildistamise seadete määramine 
 

Pildistamiseks võib määrata ajakavaga pildistamise või sündmuse puhul pildistamise. 

Pildid salvestatakse SD kaardile (kui on sisestatud), või võrgukettale (lisainfo punktis 

7.1). Ka saab pildid laadida FTP serverisse.  

Põhiseaded 

Selleks: 

1. Avage Snapshot Settings seadete menüü: 

Configuration > Advanced Configuration > Storage > Snapshot 

2. Märkige pideva pildistamise lubamiseks valik Enable Timing Snapshot. 
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Märkige sündmuse puhul pildistamiseks valik Enable Event-triggered Snapshot. 

3. Määrake pildi kvaliteet. 

4. Määrake kahe pildistamise vaheline ajaintervall. 

5. Klikkige salvestamiseks Save. 

Üleslaadimine FTP  serverisse 

 Pidevalt pildistatud piltide laadimine FTP serverisse 

Selleks: 

1) Määrake FTP seaded ning märkige valik Upload Picture FTP seadete menüüs. 

Lisainformatsioon punktis 6.3.12. 

2) Märkige valik Enable Timing Snapshot lubatuks. 

 Sündmuse puhul pildistatud piltide laadimine FTP serverisse 

Selleks: 

1) Määrake FTP seaded ning märkige valik Upload Picture FTP seadete menüüs. 

Lisainformatsioon punktis 6.3.12. 

2) Märkige liikumistuvastuse seadetes või alarmsisendi seadete menüüs lubatuks 

valik Upload Picture. Lisainformatsioon osas 3 punktis 6.6.1, või osas 4 punktis 

6.6.4. 

3) Märkige valik Enable Event-triggered Snapshot. 
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Joonis 7-9 Pildistamismenüü seaded 
 

7.4 Kergsalvestuse seadete määramine 
 

Kui jälgitaval alal liikumist ei toimu, võib videovoo kaadri- ja bitikiirust vähendada, 

mis suurendab salvestusmahtu SD kaardil.  

Märkus: 

 Lite storage funktsioon sõltub kaamera mudelist. 

 Selles reziimis salvestatud videofailid taasesitatakse täiskaadrikiirusel (25fps / 

30fps), ning taasesitus tundub kiirendatud. 

1. Avage Lite Storage seadete menüü:      

Configuration > Advanced Configuration > Storage > Lite Storage. 

2. Märkige funktsiooni lubamiseks valik Enable. 

3. Sisestage salvestusaeg tekstiväljale. Lehel kuvatakse SD kaardi vaba maht.  

4. Klikkige salvestamiseks Save. 
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Joonis 7-10 Lite Storage seaded 
 

7.5 Cloud Storage seaded 
 

Piltide salvestamiseks võib kasutada NVR mis töötab Cloud Storage reziimil. 

Märkus: Cloud Storage funktsioon sõltub kaamera mudelist. 

Enne alustamist: 

Kontrollige et NVR töötaks Cloud Storage reziimil, lisainformatsioon NVR 

kasutusjuhendis. 

Selleks: 

1. Avage Cloud Storage seadete menüü:    

 Configuration > Advanced Configuration > Storage > Cloud Storage. 

2. Märkige lubatuks valik Enable Cloud Storage. 

3. Sisestage salvestusserveri IP aadress ning port. 

4. Sisestage salvestusserveri autentimise kasutajanimi, salasõna ning salasõna 

kinnitus.  

 

 

 SOOVITAME VALIDA TUGEVA SALASÕNA– looge salasõna omal vabal 

valikul, kasutades vähemalt kaheksat märki, sealhulgas suured ja väikesed tähed 

ning numbrid ja erimärgid: see muudab salasõna turvalisemaks. Samuti 

soovitame salasõna regulaarselt muuta, eriti kui tegemist on suurte 

turvanõuetega süsteemiga. Salasõna iganädalane või igakuine muutmine pakub 

lisaturvalisust. 

 Salasõnade ja turvaseadete määramine on installeerija ja/või lõppkasutaja isiklik 
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vastutusala. 

5. Sisestage serveri Storage Pool ID. 

6. (Valikuline) Klikkige määratud seadete testimiseks Test. 

7. Klikkige salvestamiseks Save. 
 

 

Joonis 7-11 Cloud Storage seaded 
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8           Loendamine 
 

Counting funktsiooni kasutatakse määratud alale sisenemiste või sealt väljumiste 

kalkuleerimiseks. Kasutatakse sageli sisse- ja väljapääsude juures. 

Märkus: 

 Counting funktsiooni toetavad mõned mitte-iDS kaameramudelid. 

 Võrreldes iDS inimeste lugemise funktsiooni kasutamisega, ei vaja mitte-iDS 

kaamerad kalibreerimist. 

 Funktsiooni tulemuste täpsuseks on soovitatav installeerida kaamera maapinnaga 

vertikaalselt.  

Selleks： 

 Loendamise seaded 

1. Avage Counting  seadete menüü: 

Configuration > Advanced Configuration > Counting 
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Joonis 8-1 Counting seadete määramine 

2. Valige parameetrite määramiseks Counting Configuration sakk. 

3. Märkige funktsiooni lubamiseks valik Enable Counting. 

4. (Valikuline) Märkige valik Enable OSD Overlay, kui soovite loenduri 

kuvamist otsevaatlusekraanil.  

OSD asendit saab muuta vastavalt vajadusele. 

5. Määrake tuvastusjoon. 

Oranzi virtuaalse tuvastusjoone saab märkida otsevaatlusekraanile ning 

joone ületamised tuvastatakse ning loetakse kokku.  

1) Klikkige tuvastusjoone kuvamiseks ekraanile Draw Line. 

2) Klikkige ning vedage joon soovitud positsioonile. 

3) Klikkige ja vedage joone otsi, selle pikkuse muutmiseks. 

4) Joone kustutamiseks klikkige Delete Line. 

Märkus: Tuvastusjoon peaks katma kogu sissepääsu või väljapääsuala. 

6. Klikkige loenduri nullimiseks Reset Counter. 

7. Klikkige töögraafiku määramiseks Edit. 

8. Märkige alarmtegevuseks valik Notify Surveillance Center. 

9. Klikkige salvestamiseks Save. 
 
 Statistikaseaded 

Selleks: 

1. Klikkige andmete statistika menüü avamiseks Counting Statistics. 

2. Valige rippmenüüst raporti tüüp: päeva, nädala, kuu või aasta. 

3. Määrake statistika tüüp: sisenevad või väljuvad inimesed. 

Märkus: päevaraport kalkuleerib märgitud päeva andmed, nädalane nädala 

mille päeva valisite, kuine kuu mille päeva valisite ning aasta selle aasta 

andmed mille hulgast kuupäeva valisite.  

4. Valige Statistics Time. 

5. Klikkige andmete kalkuleerimiseks Counting. 

6. Valige andmete eksportimise viis, valikus on Table, Bar Chart ja Line Chart. 

Märkus: Kui valisite andmete kuvamise tabelina, klikkige andmete 

eksportimiseks exceli tabelisse nuppu Export. 
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Joonis 8-2 Tulemuste kuvamine 
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9    Liikluskaamera 
 

Liiklusmonitooringuks on valikus kaks reziimi: Vehicle Detection ning Mixed-traffic 

Detection. Vehicle Detection reziimis tuvastatakse mööduv sõiduk ning selle 

numbrimärki saab pildistada, lisaks saab automaatselt tuvastada sõiduki värvi, logo ja 

muu informatsiooni. Mixed-traffic Detection reziimis saab tuvastada jalakäijaid, 

mootorsõidukeid ning ilma mootorita sõidukeid. Jalakäija ja ilma mootorita sõiduki 

puhul pildistatakse objekt ilma numbrimärgita, mootorsõiduki puhul koos 

numbrimärgiga. Võimalik on saata alarmteavitus jälgimiskeskusesse ning pildid FTP 

serverisse üles laadida.  

Märkus: funktsioon sõltub kaamera mudelist. 

Selleks: 

 Määrake tuvastusseadet 

1. Valige tuvastuse tüüp: Vehicle  Detection  või  Mixed-traffic Detection. 

Märkus: rebootige seade peale tuvastustüübi muutmist.  

2. Märkige funktsiooni lubamiseks valik Enable. 

3. Valige rippmenüüst sõiduraja number. Valida saab kuni 4 rada.  

4. Klikkige ja vedage rajajoon soovitud asendisse, klikkige ja vedage joone otsi selle 

pikkuse ja nurga muutmiseks.  

5. Kohaldage kaamera suumi nii et selle pildil oleva sõiduki suurus oleks sarnane 

punases raamis olevaga. Muuta saab ainult punase raami asendit. 

Märkus: Igal rajal saab korraga pildistada vaid ühte numbrimärki. 

6. Valige rippmenüüst Province/State Abbreviation, kui numbrimärki ei tuvastata.  

7. Määrake soovitud ajagraafik. 
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1) Ajagraafiku muutmiseks klikkige Edit. 

2) Valige soovitud päev. 
 

3) Klikkige ajaperioodi määramiseks  ikoonile. 

4) (Valikuline) Klikkige peale aja määramist Copy, kui soovite määratud aja 

kopeerida teistele päevadele.   

5) Klikkige salvestamiseks OK. 

Märkus: Ajaperioodid ei tohi kattuda.  

8. Märkige soovitud alarmtegevus, valikus on Notify Surveillance Center ning 

U pload to FTP. 

Notify  Surveillance  Center:  Sündmuse või alarmsignaal saadetakse 

haldustarkvarale. 

Upload to FTP: Alarmi käivitudes pildistatakse ning pilt laetakse üles FTP 

serverisse. Pilt salvestatakse ka SD kaardil või võrgukettal.  

9. Klikkige salvestamiseks Save. 
 

 
 

Joonis 9-1 Sõidukituvastuse seaded 
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 Üleslaetava pildi seadete määramine 

1. Määrake pildi kvaliteet. 

Kvaliteedi seadeid saab määrata nii Picture Quality kui ka Picture Size menüüs. 

2. (Valikuline) Lubage ja määrake üleslaetava pildi lisatekst.  

Tähemärkide ja tausta värvi määramiseks klikkige    ikoonil.  

3. Määrake informatsioon mis pildil tekstina kuvatakse, valikus on kaamera number, 

seadme number, pildistusaeg jne. Teksti järjekorda saate muuta vajutades Üles ja 

Alla suunanuppe.  

4. Klikkige salvestamiseks Save. 
 

 

Joonis 9-2 Üleslaetava pildi seaded 
 

 
 Pildi teksti seaded 

1. Sisestage kaamera number, kaamera informatsioon ning seadme informatsioon 

vastavatele tekstiväljadele. 

2. (Valikuline) Lubage ja määrake üleslaetava pildi lisatekst.  

3. Klikkige salvestamiseks Save. 
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Joonis 9-3 Pildi teksti seaded 
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10 Taasesitus 
Võrgukettale või SD kaardile salvestatud videofailide taasesitus. 

Selleks: 

1. Klikkige taasesitusmenüü avamiseks valikule Playback. 
 

 

Joonis 10-1 Taasesitusmenüü 

2. Valige kuupäev ning klikkige Search. 
 

 

Joonis 10-2 Videofaili otsimine 
 

3. Klikkige leitud videofailide esitamiseks . 

Kasutage taasesitusmenüü ekraani allosas olevat tööriistariba videoesituse kontrollimiseks. 



 

146 

  

 

 
 

 
 

Joonis 10-3 Videoesituse tööriistariba 

Joonis 10-1 Nuppude kirjeldus 

 
 

  
 

  
 

 
 

 
 

 

  
 

  
 

  
 

 

Märkus: Video- ja pildifailide salvestuskoha määramiseks leiate lisainformatsiooni 

punktist 6.1. 

Märkige soovitud taasesituskoht hiirega vedades või sisestage aeg ning klikkige   

. Klikkige suumimiseks . 

 

 
 
 

Joonis 10-4 Taasesitusaja määramine 
 

 
 

Joonis 10-5 Taasesitusaja määramine 

Erinevad värvid tähistavad erinevaid videotüüpe.  

 

 
Joonis 10-6 Video tüübid 

Nupp Kirjeldus Nupp Kirjeldus 

 
Esita 

 
Pildista 

 
Paus / 

Alusta/lõpeta video 

väljalõiked 
  

Stopp 

 
 

/ 

Audio sees/ Heli-

tugevus/ Hääletu 

 Aeglusta  Videofaili allalaadimine 

 
Kiirenda 

 Salvestatud pildi 
allalaadimine 

 Esita kaadri 
kaupa / 

Luba/Keela digitaalne 
suum 
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11 Logiotsing 
Informatsiooni kaamera ning alarmide kohta saab salvestada logifailidesse. Logifaile 

saab soovi korral ka eksportida.  

Enne alustamist: 

Kontrollige et kaamera salvestusseaded oleksid määratud: võrgukettal või sisestatud SD 
kaardil. 

Selleks: 

1. Klikkige logiotsingu menüü avamiseks Log. 
 

 

Joonis 11-1 Logiotsingu menüü 

2. Määrake soovitud otsingukriteeriumid, Major ning Minor tüüp, alguse ja lõpu aeg.  

3. Klikkige otsimiseks Search. Leitud failid kuvatakse Log menüüs. 
 

 
 

Joonis 11-2 Logiotsing 
 
 

4. Logifailide ekspordiks arvutisse klikkige Save log. 



 

 

 

12       Lisaseaded 

12.1 Kasutajakontode haldamine 
 

Avage kasutajakontode menüü:  

Configuration >Basic Configuration> Security > User 

või Configuration > Advanced Configuration> Security > User 
 

 
 
 
 
 Kasutajakonto 

lisamine 

Joonis 12-1 Kasutajakontod 
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Admin kasutajakontol on vaikimisi seatud kõik õigused ning sellega saab teisi 

kasutajakontosid luua, muuta ning kustutada. 

Admin kasutajakontot kustutada ei saa, muuta saab ainult salasõna.  

Selleks: 

1. Klikkige kasutajakonto lisamiseks Add. 

2. Sisestage kasutajanimi, määrake tase ning sisestage salasõna. 

Märkus: 

● Kokku saab luua kuni 31 kasutajakontot. 

● Erinevate tasemetega kasutajakontodel on erinevad võimalused. Valikus on 

operaatorkasutaja ning kasutaja. 

  

 Soovitame valida tugeva salasõna– looge salasõna omal vabal valikul, 

kasutades vähemalt kaheksat märki, sealhulgas suured ja väikesed tähed ning 

numbrid ja erimärgid: see muudab salasõna turvalisemaks. Samuti soovitame 

salasõna regulaarselt muuta, eriti kui tegemist on suurte turvanõuetega 

süsteemiga. Salasõna iganädalane või igakuine muutmine pakub lisaturvalisust. 

 Salasõnade ja turvaseadete määramine on installeerija ja/või lõppkasutaja 

isiklik vastutusala. 

 

3. Määrake kasutajakonto õiguste tase valikutes Basic Permission ning Camera 

Configuration. 

4. Klikkige salvestamiseks OK. 
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 Kasutajakonto 

muutmine 

Selleks: 

Joonis 12-2 Kasutajakonto lisamine 

 

1. Klikkige nimekirjas märkimiseks kasutajakontole ning klikkige Modify. 

2. Muutke kasutajanime, taset või salasõna. 

3. Õiguste muutmiseks märkige soovitud valikutes Basic Permission ning Camera 

Configuration. 

4. Klikkige salvestamiseks OK. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

150 



 

151 

 

 

 
 
 

 Kasutajakonto

kustutamine 

Selleks: 

Joonis 12-3 Kasutajakonto muutmine 

 

1. Klikkige valikuks soovitud kasutajanimel, seejärel klikkige Delete. 

2. Klikkige kustutamiseks hüpikaknas OK. 
 

12.2 Autentimine 
 

Otsevaatlusel kuvatavate andmete turvalisemaks muutmiseks. 

Selleks: 

1. Avage Authentication  seadete menüü:       

Configuration>  Advanced  Configuration> Security > Authentication 

 

 
 

Joonis 12-4 RTSP autentimine 
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2. Valige rippmenüüst RTSP autentimise lubamiseks või keelamiseks RTSP 

Authentication tüübiks vastavalt Basic või Disable. 

Märkus: Kui RTSP autentimine on keelatud, võib igaüks videovoole ligi pääseda läbi 

IP aadressi RTSP protokolli. 

3. Klikkige salvestamiseks Save. 
 

12.3 Anonüümne sisselogimine 
 

Funktsiooni lubamine võimaldab seadmele anonüümse, ilma kasutajanime ning 

salasõnata ligipääsu.  

Märkus: Anonüümse külastuse puhul on ligipääsetav ainult otsevaatlusvideo. 

Selleks: 

1. Avage Anonymous Visit seadete menüü: 

Configuration> Advanced Configuration> Security > Anonymous Visit 
 

 
 

Joonis 12-5 Anonüümse külastuse lubamine 

2. Märkige rippmenüüs valiku Anonymous Visit olekuks Enable või Disable. 

3. Klikkige salvestamiseks Save. 

Järgmine kord seadmesse sisse logides kuvatakse lisavõimalusena anonüümne 

kasutamine. 

 

 

 
Joonis 12-6 Anonüümne sisselogimine 

4. Märkige valik Anonymous ning klikkige Login. 

Märkus: Lubades anonüümse külastuse ligipääsu otsevaatlusfunktsioonile, on 
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võimalik et võõrad võivad sellele ligi pääseda. Seetõttu on oluline funktsiooni lubades 

olla kindel et kaamera vaateväli ei puuduta inimeste õigust privaatsusele, ja neid ei 

salvestata ilma vastava volituseta isikute poolt.  

Pidage meeles et videojälgimine on sobimatu kohtades kus inimestel on kõrgem 

privaatsusevajadus. 

 

12.4  IP aadressi filter 
 

Funktsioon võimaldab ligipääsukontrolli. 

Selleks: 

1. Avage IP Address Filter seadete menüü: 

Configuration> Advanced Configuration> Security > IP Address Filter 
 

 

 
Joonis 12-7 IP aadressi filtri menüü 

2. Märkige menüüvalik Enable IP Address Filter. 

3. Valige rippmenüüst IP aadressi filtri tüüp, Forbidden või Allowed. 

4. Määrake IP aadressi seaded. 

 IP aadessi lisamine 

Selleks: 

(1) Klikkige Add. 

(2) Sisestage IP aadress. 
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Joonis 12-8 IP aadressi lisamine 

(3) Klikkige OK. 

 IP aadressi muutmine 

Selleks: 

(1) Klikkige filtrinimekirjas soovitud IP aadressile, seejärel klikkige Modify. 

(2) Muutke IP aadress tekstiväljal. 
 

 
 

Joonis 12-9 IP aadressi muutmine 

(3) Klikkige OK. 

 IP aadressi kustutamine 

Klikkige filtri nimekirjas soovitud aadressil, seejärel klikkige Delete. 

 Kõikide IP aadresside kustutamine 

Klikkige Clear. 

5. Klikkige salvestamiseks Save. 
 

12.5 Turvaseaded 
 

Võimaldamaks eemalt sisselogimist ning andmekommunikatsiooni turvalisuse 

suurendamiseks on kaamera varustatud turvaseadetega. 

Selleks: 

1. Avage Security Service seadete menüü:    

 Configuration > Advanced configuration > Security >Security Service 
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Joonis 12-10 Security Service menüü 

2. Märkige turvaliseks andmeedastuseks valik Enable SSH. 

3. Märkides valiku Enable Illegal Login Lock, lukustub seade kui sisestatakse 

ebakorrektne kasutajanimi või salasõna viis korda järjest.          

Märkus: Kui seade lukustub, saate uuesti sisse logida 30 minuti pärast, või peale 

seadme rebooti.  

 

12.6  Seadme informatsiooni kuvamine 
 

Avage Device Information seadete menüü:      

Configuration > Basic Configuration> System > Device Information   

või Configuration > Advanced Configuration> System > Device Information. 

Menüüs Device Information saab muuta ainult seadme nime.  

Ülejäänud informatsiooni võrgukaamera kohta, nagu näiteks mudel, seerianumber, 

tarkvaraversioon jne, muuta ei saa. 



 

156 

 

 

 
 

 
 

Joonis 12-11 Seadme informatsiooni kuvamine 
 

12.7 Maintenance menüü kasutamine 

 
12.7.1 Kaamera reboot 

 
Selleks: 

1. Avage Maintenance seadete menüü:  

Configuration > Basic Configuration> System > Maintenance 

või Configuration > Advanced Configuration> System > Maintenance: 

2. Klikkige Reboot. 
 

 

Joonis 12-12 Kaamera reboot 
 
 

12.7.2 Tehaseseadete taastamine 

 
Selleks: 

1. Avage Maintenance menüü:  

Configuration > Basic Configuration> System > Maintenance 

või Configuration > Advanced Configuration> System > Maintenance 

2. Klikkige Restore või Default. 
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Joonis 12-13 Tehaseseadete taastamine 

Märkus: Seade Default taastab muu hulgas ka IP aadressi algseade.  

 
12.7.3 Seadete faili eksport ja import 

 

Seadete faili kasutatakse kui on vajalik määrata seaded paljudele kaameratele korraga. 

Selleks: 

1. Avage Maintenance menüü:       

Configuration > Basic Configuration> System > Maintenance,   

või Configuration>Advanced Configuration> System > Maintenance 

2. Klikkige seadete faili eksportimiseks ja määratud kohta salvestamiseks Export. 

3. Klikkige salvestatud seadete faili valimiseks Browse ja seejärel importimise 

alustamiseks Import. 

Märkus: Seadete faili importimise lõpetuseks tuleb kaamera rebootida. 

4. Klikkige Export ning määrake seadete faili salvestuskoht mäluseadmel. 

 

 

 
Joonis 12-14 Seadete faili import/eksport 
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12.7.4 Süsteemiuuendused 

 
Selleks: 

1. Avage Maintenance menüü:  Configuration > Basic Configuration> System > 

Maintenance , või Configuration > Advanced Configuration> System > Maintenance 

2. Valige uuendusfaili asukoht Firmware  või  Firmware Directory.    

3. Klikkige faili valikuks Browse, seejärel klikkige uuenduse käivitamiseks Upgrade. 

 
 

Joonis 12-15 Süsteemiuuendus 

Märkus: uuendamine kestab 1 – 10 minutit. Ärge ühendage sellel ajal kaamerat 

vooluallikast lahti. Kaamera teeb uuenduse lõppedes automaatselt reboodi. 

 

12.8 RS-232 seaded 
 

RS-232 porti saab kasutada kahel viisil: 

 Parameetrite seadete määramine: ühendage kaamera läbi jadapordi arvutiga. 

Seadme parameetrid saab määrata kasutades vastavat tarkvara, nagu näiteks 

HyperTerminal. Jadapordi parameetrid peavad olema samad nagu kaamera 

jadapordi omad.  

 Transparent Channel: ühendage seade otse kaameraga. Seadet kontrollitakse 

arvutist läbi võrgu.  

Selleks: 

1. Avage RS-232 Port seadete menüü: 

Configuration> Advanced Configuration> System > RS232 
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Joonis 12-16 RS-232 seaded 

Märkus: kui ühendate kaamera läbiRS-232 pordi, peavad RS-232 parameetrid olema 

samad siin määratutega. 

2. Klikkige salvestamiseks Save. 
 

12.9 RS-485 seaded 
 

RS-485 jadaporti kasutatakse kaamera PTZ kontrollimisel. PTZ parameetrid peavad 

olema eelnevalt määratud. 

Selleks: 

1. Avage RS-485 Port seadete menüü: 

Configuration> Advanced Configuration> System > RS485 
 

 
 

Joonis 12-17 RS-485 seaded 

2. Määrake RS-485 parameetrid ning klikkige salvestamiseks Save. 

Vaikimisi määratud seaded: Baud Rate 9600 bps, Data Bit 8, Stop Bit 1 ning  

Parity ja  Flow Control seadeks None. 

Märkus: Baud Rate,  PTZ Protocol ning PTZ Address parameetrid peavad 

olema samad PTZ kaamerale määratud parameetritega. 
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12.10 Service seaded 
 

Avage Service seadete menüü: 

Configuration> Advanced Configuration> System > Service. 

Service seaded viitavad kaamera toetatavale riistvarale. See erineb erinevate 

kaameramudelite puhul. 

Kaamerate puhul mis toetavad IR LED, ABF (Auto Back Focus), Auto Defog, või  

Status LED funktsioone, saate Hardware Service menüüs vastavalt reaalsele 

vajadusele neid lubada või keelata.  
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Lisad 
Lisa 1 SADP tarkvara 

 SADP kirjeldus 

SADP (Search Active Devices Protocol) on kasutajasõbralik võrguseadmete 

otsinguvahend mida ei ole vaja installeerida. See leiab aktiivsed võrguseadmed teie 

võrgus ning kuvab seadmete informatsiooni. Lisaks saab tarkvaraga muuta seadmete 

võrguinformatsiooni põhiseadeid.  

 Aktiivsete võrguseadmete otsing 

 Automaatotsing 

SADP tarkvara käivitamisel otsib see automaatselt aktiivseid teie arvutivõrku 

ühendatud seadmeid iga 15 sekundi järel. Programm kuvab leitud seadmete arvu 

ja informatsiooni (näiteks seadme tüüp, IP aadress, pordi number jne) Online 

Devices menüüaknas.  

 

Joonis A.1.1 Võrguseadmete otsing 
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Märkus:  

Seadmeid saab otsida ja leida 15 sekundit peale nende käivitumist. Seade kustub 

nimekirjast 45 sekundit peale selle väljalülitumist.  

 Manuaalotsing 
 

Klikkige manuaalseks nimekirjavärskenduseks     nuppu. Uued leitud 

seadmed kuvatakse nimekirjas. 

 Võrguparameetrite muutmine 

Selleks: 

1. Valige seadmete nimekirjast soovitud seade, ning seadme võrguparameetrid 

kuvatakse paremal pool Modify Network Parameters aknas. 

2. Määrake soovitud parameetrid, näiteks IP aadress ja pordi number.  

3. Sisestage Admin salasõna vastavale väljale ning klikkige salvestamiseks .   

 

 
 

 SOOVITAME VALIDA TUGEVA SALASÕNA– looge salasõna omal vabal 

valikul, kasutades vähemalt kaheksat märki, sealhulgas suured ja väikesed tähed 

ning numbrid ja erimärgid: see muudab salasõna turvalisemaks. Samuti 

soovitame salasõna regulaarselt muuta, eriti kui tegemist on suurte 

turvanõuetega süsteemiga. Salasõna iganädalane või igakuine muutmine pakub 

lisaturvalisust. 

 Salasõnade ja turvaseadete määramine on installeerija ja/või lõppkasutaja isiklik 

vastutusala. 
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Joonis A.1.2 Võrguparameetrite muutmine 
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Lisa 2 Port Mapping seaded 

Seaded varieeruvad vastavalt ruuteri mudelile. Järgnev näide on TP-LINK ruuteri 

kohta (TL-WR641G). 

Selleks: 

1. Valige WAN Connection Type, nagu järgnevalt näidatud: 
 

 
 

Joonis A.2.1 WAN Connection tüübi määramine 
 
 

2. Määrake ruuteri LAN parameetrid, sealhulgas IP aadress ja Subnet Mask, nagu on 

järgnevalt näidatud: 
 

 

Joonis A.2.2 LAN parameetrite määramine 
 
 

3. Määrake Port Mapping olekuks virtuaalserverites Forwarding. Vaikimisi seadetes 

on kaamera pordid 80, 8000 ja 554. Portide väärtusi saab muuta kasutades 

veebibrauserit või klienditarkvara.  

Näiteks: 

Kui kaamerad on ühendatud sama ruuteriga, võite määrata ühe kaamera portideks 

80, 8000 ning 554, IP aadressiga 192.168.1.23, ning teise kaamera portideks 81, 
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8001, 555, 8201, IP aadressiga 192.168.1.24.  Selleks toimige järgnevalt: 

Selleks: 

1. Nagu ülal näidatud, määrake võrgukaamera pordid 80, 8000, 554 ja 8200 ning IP 

192.168.1.23 

2. Määrake teise kaamera pordid 81, 8001, 555 ja 8201 ning IP 192.168.1.24. 

3. Märkige Enable ALL või TCP protokollid. 

4. Märkige Enable ning klikkige salvestamiseks Save. 
 

 

Joonis A.2.3 Pordiseaded  
 
 

Märkus: Võrgukaamera port ei tohi olla konfliktis teiste portidega. Näiteks, kui 

ruuteri mõne veebipordi number on 80, muutke kaamera porti et see ei oleks 80. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

0503001050121 



 

 

 
 
 

User Manual of Network Camera 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

165 

 


	Võrgukaamera
	UD.6L0201D1919A01
	KÕIK ÕIGUSED KAITSTUD
	Võrgukaamera (V5.3.0) kasutusjuhend
	Kaubamärgid
	Hoiatus:
	Ettevaatust:
	Märkused:


	Sisukord

	1 Süsteeminõuded
	2       Võrguühendus
	Enne alustamist:
	2.1 Kaamera ühendamine LAN võrku
	2.1.1 LAN ühenduse loomine
	2.1.2 Kaamera aktiveerimine
	 Aktiveerimine veebibrauseri kaudu
	Selleks:
	Märkus:

	 Aktiveerimine SADP tarkvara kaudu
	Selleks:

	 Aktiveerimine klienditarkvara kaudu
	Selleks:



	2.2 Kaamera ühendamine WAN võrku
	2.2.1 Staatilise IP ühendus
	Enne alustamist:
	Selleks:
	 Staatilise IP-ga võrgukaamera otseühendus

	2.2.2 Dünaamilise IP ühendus
	Enne alustamist:
	Selleks:
	 Võrgukaamera ühendamine läbi modemi
	Eesmärk:
	Selleks:
	Selleks:




	3 Võrgukaameraga ühenduse loomine
	3.1 Ühenduse loomine veebibrauseri kaudu
	Selleks:
	Märkus:
	Märkus:

	3.2 Ühenduse loomine kasutades klienditarkvara

	4 Wi-Fi seaded
	4.1 Wi-Fi  ühenduse loomine “Manage”  ning “Ad-hoc” reziimidel
	Enne alustamist:
	Selleks:
	Configuration> Advanced Configuration> Network> Wi-Fi
	Juhtmevaba ühenduse loomine “Ad-hoc” reziimil
	Selleks:

	Security Mode reziimi kirjeldus:

	4.2 Wi-Fi ühendus WPS funktsiooniga
	Eesmärk:
	Selleks:
	Selleks:

	4.3 IP seaded
	Selleks:


	5 Otsevaatlusreziim
	5.1 Otsevaatlusreziimi kasutamine
	Online Help:
	Menu Bar:
	Display Control:
	PTZ Control:
	Preset/Patrol Settings:

	5.2 Otsevaatlusreziimi käivitamine
	5.3 Manuaalne salvestamine ja pildistamine
	5.4 PTZ kasutamine
	5.4.1 PTZ kontrollpaneel
	Märkus:

	5.4.2 Eelseadistuste määramine ja kasutamine
	 Eelseadistuste määramine:
	 Eelseadistuse kasutamine:

	5.4.3 Patrullfunktsiooni kasutamine
	Märkus:
	Patrullfunktsiooni seaded:



	6 Võrgukaamera seadete määramine
	6.1  Parameetrite määramine
	Seadete määramiseks:

	6.2 Ajaseadete määramine
	Selleks:

	6.3 Võrguseadete määramine
	6.3.1 TCP/IP seadete määramine
	Selleks:
	Märkus:

	6.3.2 Pordi seadete määramine
	Selleks:

	6.3.3 PPPoE seadete määramine
	Selleks:

	6.3.4 DDNS seadete määramine
	Enne alustamist:
	Selleks:
	Selleks:
	Selleks:
	Sellekss:
	Selleks:



	Selleks:
	Selleks:
	6.3.5 SNMP seadete määramine
	Enne alustamist:
	Selleks:

	6.3.6 802.1X seadete määramine
	Enne alustamist:
	Selleks:

	6.3.7 QoS seadete määramine
	Selleks:

	6.3.8 UPnP™ seadete määramine
	Selleks:

	6.3.9 Juhtmevaba võrgu häälestusseaded
	6.3.10 Emaili saatmine alarmi korral
	Enne alustamist:
	Selleks:

	6.3.11 NAT (Network Address Translation) seadete määramine
	Port Mapping vaikimisi määratud pordinumbritega:
	Port Mapping määratavate pordinumbritega:

	6.3.12 FTP seadete määramine
	Selleks:

	6.3.13 Platform Access seadete määramine
	6.3.14 HTTPS seadete määramine
	Selleks:
	Configuration > Advanced Configuration > Network > HTTPS

	6.4 Video ja audio seadete määramine
	6.4.1 Video seadete määramine
	Selleks:
	Video Type:
	Resolutsioon:
	Bitrate Type:
	Video Quality:
	Frame Rate:
	Max. Bitrate:
	Video Encoding:
	Profile:
	I Frame Interval:
	SVC:
	Smoothing:

	6.4.2 Audio seadete määramine
	Selleks:

	6.4.3 ROI kodeerimisseadete määramine
	Selleks:
	ROI dünaamilise ala määramine:
	Configuration> Advanced Configuration> Video/Audio> ROI


	6.4.4 Informatsiooni kuvamine
	6.4.5 Target Cropping seadete määramine
	Selleks:


	6.5 Pildi parameetrite seaded
	6.5.1 Ekraani kuvaseadete määramine
	Selleks:
	 Säriaja seaded
	 Fookusseaded
	 Päeva- ja ööreziimi seaded
	 Tausta valgustuse seaded
	 Valge tasakaal
	 Pildikvaliteedi parandamine
	 Video seaded
	 Lisavõimalused
	Päeva/öö graafikuga lülitus
	Selleks:


	6.5.2 OSD seadete määramine
	Selleks:

	6.5.3 Teksti lisamise seaded
	Selleks:

	6.5.4 Privaatmaski seaded
	Selleks:

	6.5.5 Pildi lisamise seaded
	Selleks:


	6.6 Alarmide seaded ja kasutamine
	Märkus:
	Seadete määramiseks:
	Selleks:
	Selleks:
	 Audible Warning
	 Notify Surveillance Center
	 Send Email
	 Upload to FTP
	Märkus:

	 Trigger Channel
	 Trigger Alarm Output
	 Expert liikumistuvastuse seaded
	Selleks:
	Selleks:

	6.6.2 Videohäirete alarm
	Selleks:

	6.6.3 Alarmsisendi seadete määramine
	Selleks:

	6.6.4 Alarmväljundi seadete määramine
	Selleks:

	6.6.5 Lisaalarmide määramise seaded
	Selleks:

	6.6.6 Muude alarmtüüpide seaded
	 Juhtmevaba alarm
	Selleks:

	 PIR alarm
	Selleks:

	 Hädajuhtumi alarm
	Selleks:


	6.6.7 Helituvastuse alarmi seaded
	Selleks:
	Märkus:

	6.6.8 Fookushäire alarmi seaded
	Selleks:

	6.6.9 Stseeni muutuse alarmi seaded
	Selleks:

	6.6.10 Näotuvastuse funktsiooni seaded
	Selleks:

	6.6.11 Piiriületustuvastuse alarmi seaded
	Selleks:


	Configuration>  Advanced  Configuration>  Smart  Event>  Line  Crossing Detection
	6.6.12 Sissetungituvastuse alarmi seaded
	Selleks:

	6.6.13 Jälgimisalasse sisenemise alarmi seaded
	Selleks:

	6.6.14 Jälgimisalast väljumise alarmi seaded
	Selleks:

	6.6.15 Valveta jäetud pagasi alarmi seaded
	Selleks:

	6.6.16 Objekti eemaldamise alarmi seaded
	Selleks:
	Configuration> Advanced Configuration> Smart Event> Object Removal Detection

	6.7 VCA konfiguratsioon
	6.7.1 Olekuanalüüs
	 VCA info
	 Kaamera kalibreerimine
	Selleks:

	 Varjatud ala
	Selleks:
	Märkus:

	 Reeglid
	Selleks:
	Märkus:

	 Lisaseadete määramine
	Selleks:
	Märkus:
	Märkus:


	6.7.2 Näotuvastus
	 VCA Info
	 Shield Region
	Selleks:
	Märkus:

	 Reeglid
	Selleks:
	Märkus:

	 Lisaseaded
	Detection Parameters:
	Face Capture Advanced Parameters:

	6.7.3 Heat Map seadete määramine
	 Heat Map seaded
	Selleks:

	 Heat Map statistika
	Selleks:
	Märkus:


	6.7.4 Inimeste loendamise funktsioon
	Märkus:
	Selleks:
	Configuration > Advanced Configuration > People Counting
	 Inimeste loendamise statistika
	Selleks:



	7 Salvestusseaded
	Enne alustamist:
	Enne alustamist:
	Selleks:
	Märkus:
	7.2 Salvestamise ajakava määramine
	Selleks:
	 Continuous
	 Motion Detection
	 Alarm
	 Motion & Alarm
	 Motion | Alarm

	7.3 Pildistamise seadete määramine
	Selleks:
	Configuration > Advanced Configuration > Storage > Snapshot
	Üleslaadimine FTP  serverisse
	Selleks:
	Selleks:


	7.4 Kergsalvestuse seadete määramine
	Märkus:

	7.5 Cloud Storage seaded
	Enne alustamist:
	Selleks:


	8           Loendamine
	Märkus:
	Selleks：
	 Statistikaseaded
	Selleks:


	9    Liikluskaamera
	Selleks:
	 Pildi teksti seaded

	10 Taasesitus
	Selleks:

	11 Logiotsing
	Enne alustamist:
	Selleks:

	12       Lisaseaded
	12.1 Kasutajakontode haldamine
	Configuration >Basic Configuration> Security > User


	Selleks:
	Märkus:
	 Kasutajakonto muutmine
	Selleks:

	 Kasutajakontokustutamine
	Selleks:

	12.2 Autentimine
	Selleks:

	12.3 Anonüümne sisselogimine
	Selleks:

	12.4  IP aadressi filter
	Selleks:
	Selleks:
	Selleks:

	12.5 Turvaseaded
	Selleks:

	12.6  Seadme informatsiooni kuvamine
	12.7 Maintenance menüü kasutamine
	12.7.1 Kaamera reboot
	Selleks:

	12.7.2 Tehaseseadete taastamine
	Selleks:

	12.7.3 Seadete faili eksport ja import
	12.7.4 Süsteemiuuendused
	Selleks:


	12.8 RS-232 seaded
	Selleks:

	12.9 RS-485 seaded
	Selleks:

	12.10 Service seaded
	Lisa 1 SADP tarkvara
	 SADP kirjeldus
	 Aktiivsete võrguseadmete otsing
	 Automaatotsing
	Märkus:

	 Manuaalotsing

	 Võrguparameetrite muutmine
	Selleks:


	Lisa 2 Port Mapping seaded
	Selleks:
	Näiteks:
	Selleks:


