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„Szem” ikon 

 A felvételeket a „Szem”  ikonra kattintva tekinthetjük meg, amely az ablak tetején, a jobb oldalt található. Ezen 

az oldalon láthatjuk az egyes kamerák képeit. 

 

Élő felvétel megtekintése 

 Alapértelmezett beállításként, minden kamra képét egyszerre látjuk cellás elrendezésben bejelentkezés után, illetve 

a „Szem” ikon megnyomása után.  

Cellák kezelése 

A cellás elrendezésen belül az egyes cellákat a következő módon tudjuk kezelni. Minden cellán megtalálható az adott 

kamera képe, egy információs szalag, illetve néhány funkció gomb. Egy cella három féle módon jeleníthető meg: 

normál, kiemelt vagy kinagyított. 

1. Egy kattintás „kiemelt” nézetre váltja a cellát és előhozza funkció gombokat. 

2. A második kattintás teljes képernyőssé teszi a kiválasztott kamera képet. 

3. A harmadik kattintás visszaállítja a cella eredeti nézetét. 

 

A kijelölt cella visszaállítása megtehető a „visszaállít”  gombbal, amely megtalálható a cella jobb alsó sarkában. 



Videofelvételek visszajátszása 

A videofelvételek visszanézéséhez, először a jobb felső sarokban található „Csapó”  ikonra kattintsunk. 

 

A felvételek visszajátszásához 

1. Először a visszanézni kívánt kamera képére kell kattintani 2x a bal felső sorban 

 

2. Ekkor bal oldalt megjelenik a naptár, amin a kék hátterű dátumok jelölik azokat a napokat, amelyekről van 

rögzített felvételünk. 

 

 



3. A naptárból egy kattintással válasszuk ki azt a napot, amelyet vissza szeretnénk játszani. Ekkor megjelenik a 

kamera az napra rögzített képe, valamint az alsó sávban az időtartomány, illetve az irányító gombok, ezek 

segítségével kikereshetjük a számunkra érdekes időpontot. 

 

A visszajátszást a videó lejátszó programokból ismert, lejátszás , szünet , megállítás ,tekerés  

gombokkal irányíthatjuk. A csúszkával  az idővonalon tudunk ugrálni. Az idősáv nagyítóval 

 óráról másodpercre pontosíthatjuk a felvételt, az időosztást a csúszka sávja fölött 

találjuk. 

Video felvételek mentése 
 
Egy adott idejű felvétel elmentéséhez az egér bal gombjával az elmenteni kívánt időintervallum elejére kell 

kattintani, vagy a csúszkát oda kell csúsztatni. A mentés gombra  kattintva a felugró ablakon kiválaszthatjuk, 

hogy az időponttól 1, 3, 5 vagy 10 percet szeretnénk menteni. Amennyiben a rádiógombokkal kiválasztottuk a 

megfelelő időintervallumot kattintsunk az OK. 

 

Kis idő múlva a böngészőnk felajánlja a mentést, ekkor kattintsuk a mentés gombra, majd a böngésző az általunk 

kiválasztott helyre menti a felvételt. 

 

  



Zoom funkció 

Mind az élőképen mind a felvétel visszajátszáson lehet zoomolni, azonban felhívjuk szíves figyelmüket, hogy miután 

végeztek a zoomolással azt kapcsolják ki, mert a rögzítés módját megváltoztatja, amennyiben nincs kikapcsolva, 

így azt csak saját felelőségre ajánljuk! 

Zoom előhívása a cellakép jobb oldalán lévő nyilas ikonnal  lehetséges. A helyére felugró területen a bal gomb 

lenyomásával és folyamatos nyomva tartásával tudjuk a képet pásztázni. Amint végeztünk a zoomolással a zoom 

kikapcsolása gombra kattintsunk. 

 


