CCTV Menü kézikönyv
Magyar

SV-4C-2ABFX / SV-8C-4ABFX

SV-4C-2DB4MX

Jogi nyilatkozat: Ez a kézikönyv végigvezeti Önt a normál, otthoni felhasználású CCTV szabványos beállításain és
műveletein.
A rendszer egy professzionális rendszeren alapszik, illetve tartalmazhat olyan speciális funkciókat és
beállításokat, amelyek lakossági felhasználás esetén nem szükségesek.
Jelen kézikönyvet folyamatosan frissítjük és közzé tesszük a www.yalelock.com/smart-living weboldalon.

Az otthona még intelligensebb védelme
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Kamerák elhelyezésének megtervezése és a kábelek csatlakoztatása

A kamera elhelyezésének megtervezése

Csatlakoztassa a kábeleket a készlethez kapott kézikönyv szerint

IP-kamera

IP-kamera

HDMI

Router

Nem része a
csomagnak

HDMI

Nem része a
csomagnak

Router

HDMI / VGA

Nem része a
csomagnak

Router
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Alkalmazás letöltése - Személyes regisztráció az alkalmazásban

Töltse le az alkalmazást Androidra vagy iOS-re: „Yale Smart Living VIEW”

Yale Smart Living VIEW

Személyes regisztráció az alkalmazásban

Alkalmazás Bejelentkező oldal:
Kezdeti beállítás:
1) Kattintson a Register (Regisztráció) gombra
A regisztráció/kezdeti beállítás után ez lesz a kezdőoldal.

E-mail regisztrációs oldal:

7) Adja meg a felhasználónevet
8) Adja meg a jelszót
9) Kattintson a Log-in
(bejelentkezés) gombra

Kezdeti beállítás:
2)
3)
4)
5)
6)

Adja meg a felhasználónevet
Adja meg a jelszót
Adja meg az e-mail-címet
Kattintson a Register (Regisztráció) gombra
Kattintson a Log-in (bejelentkezés) gombra Ez visszaviszi Önt erre a
felületre:
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Kezdeti beállítás Vezetékes készlet
Vezetékes kamerákkal szerelt rendszer kezdeti beállítása.

1) Adja meg a jelszót
(Kattintson az üres mezőre és egy billentyűzet fog megjelenni)
2) Erősítse meg a jelszót

3) Kattintson a NEXT (Következő) gombra

4) Adja meg a feloldási mintát
(Min. 4 pont)
Rajzolja be újra a feloldási minta megerősítéséhez
Jegyezze meg ezt a
mintát! Ezzel tud majd
hozzáférni a rendszerhez.
5) Kattintson a NEXT (Következő) gombra

6) Írja be az e-mail-címét és töltse ki a biztonsági kérdéseket
(Ez opcionális és kikapcsolható, ha kiveszi a
jelölőnégyzetekből a jelölést )
7) Biztonsági kérdések:

8) Kattintson a SAVE (Mentés) gombra

9) Alapértelmezettként hagyja bejelölve a Frissítések
automatikus keresése opciót. (Ez automatikusan naprakészen
tartja a rendszerét; de csak akkor, ha a routeren keresztül
csatlakozik az internetre)

10) Kattintson a NEXT (Következő) gombra

6

3

Kezdeti beállítás - Vezetékes készlet

Vezetékes kamerákkal szerelt rendszer kezdeti beállítása.

11) Kattintson a Refresh (Frissítés) gombra a hálózati
csatlakozás frissítéséhez.

12) Kattintson a NEXT (Következő) gombra

13) Ha csak vezetékes kamerák találhatóak a készletében,
akkor kattintson a NO (Nem) gombra. (Ha szükséges,
később hozzáadhat a rendszerhez WiFi kamerákat.)

Az alkalmazást telepíteni kell
és felhasználóként regisztrálni
kell a leolvasás előtt.
14) Ha a Yale View alkalmazás segítségével kíván hozzáférni a
rendszeréhez, olvassa le a QR-kódot a DVR rendszeréhez való
csatlakozáshoz.
(Ha nem, kattintson a NEXT /Következő/ gombra)

15) Kattintson a NEXT (Következő) gombra

16) Kattintson
az OK
gombra

A DVR rendszert most már bekapcsolta és a
kamerák felvételt készítenek. A rendszer
alapértelmezett módon „Általános üzemmódban”
működik, ami azt jelenti, hogy a kamerák a nap 24
órájában rögzítenek, és felülírják a merevlemezt,
ha az megtelik. Egyéb „Üzemmódokat” és a
videofelvételek biztonsági mentését a kézikönyv
későbbi részében fejtjük ki.
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Kezdeti beállítás Vezeték nélküli
készlet
Vezeték nélküli kamerákkal szerelt rendszer kezdeti beállítása.

1) Adja meg a jelszót
(Kattintson az üres mezőre és egy billentyűzet fog megjelenni)
2) Erősítse meg a jelszót

3) Kattintson a NEXT (Következő) gombra

4) Adja meg a feloldási
mintát (Min. 4 pont)
Rajzolja be újra a feloldási minta megerősítéséhez
Jegyezze meg ezt a
mintát! Ezzel tud majd
hozzáférni a rendszerhez.
5) Kattintson a NEXT (Következő) gombra

6) Írja be az e-mail-címét és töltse ki a biztonsági kérdéseket
(Ez opcionális és kikapcsolható, ha kiveszi a
jelölőnégyzetekből a jelölést )
7) Biztonsági kérdések:

8) Kattintson a SAVE (Mentés) gombra

9) Alapértelmezettként hagyja bejelölve a Frissítések
automatikus keresése opciót. (Ez automatikusan
naprakészen tartja a rendszerét; de csak akkor, ha a
routeren keresztül csatlakozik az internetre)

10) Kattintson a NEXT (Következő) gombra
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Kezdeti beállítás - Vezeték nélküli készlet

Vezeték nélküli kamerákkal szerelt rendszer kezdeti beállítása.

11) Kattintson a Refresh (Frissítés) gombra a hálózati
csatlakozás frissítéséhez.

12) Kattintson a NEXT (Következő) gombra

13) Ha van WiFi (vezeték nélküli) kamera a készletében, akkor kattintson
a YES (Igen) gombra.

14) Csatlakoztassa az Ethernet kábeleket a csomagban a DVR
egység mellett található Yale Rövid útmutató szerint.

15) Kattintson a NEXT (Következő) gombra
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Kezdeti beállítás - Vezeték nélküli készlet

4

Vezeték nélküli kamerákkal szerelt rendszer kezdeti beállítása.

16) Kattintson a Scan (Leolvasás) gombra

xxx.xxx.x.xx
xxx.xxx.x.xx
xxx.xxx.x.xx

SV-DB4MX-B
SV-DB4MX-B
SV-DB4MX-B

17) Az összes csatlakoztatott (WiFi) kamerájának most már látszódnia
kell a listán. Ha nem látszódik az összes kamerája, akkor kattintson újra
a Scan (Leolvasás) gombra.
Ha továbbra sem láthatóak, akkor ellenőrizze, hogy mindet csatlakoztatta-e
az áramforrásra, és hogy a kamera Ethernet kábelei ugyanazon
routerhez vannak-e csatlakoztatva, mint a DVR-rendszer.

17) Kattintson a NEXT (Következő) gombra

18) Hagyja ezt a négyzetet bejelölve, és akkor az összes kamerához
ugyanaz a jelszó fog tartozni, mint amelyet a DVR-rendszerhez
eredetileg kiválasztott.

19) Kattintson a NEXT (Következő) gombra
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Kezdeti beállítás - Vezeték nélküli készlet
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Vezeték nélküli kamerákkal szerelt rendszer kezdeti beállítása.

20) Kattintson a NEXT (Következő) gombra

xxx.xxx.x.xx
xxx.xxx.x.xx
xxx.xxx.x.xx

SV-DB4MX-B
SV-DB4MX-B
SV-DB4MX-B

21) Kattintson a NEXT (Következő) gombra

22) Válassza ki azt a routert, amelyhez csatlakozni kíván.

„Az Ön WiFi routere”

23) Adja meg a routeréhez tartozó kapcsolódási jelszót.
(Ugyanaz, mint amellyel bármilyen számítógépet vagy
okostelefont csatlakoztat a helyi routeréhez/hálózatához.)

24) Kattintson a Connect (Csatlakozás) gombra.

25) Kattintson az OK gombra
Most már kihúzhatja az ethernet/hálózati kábelt a WiFi kamerája
csatlakozójából. Ezután már vezeték nélküli módon csatlakozik az Ön
routeréhez.
Ezt követően már kihúzhatja a kamera tápkábelét, majd visszadughatja,
miután felszerelte a kívánt helyre a router hatótávolságán belül.
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Kezdeti beállítás - Vezeték nélküli készlet

Vezeték nélküli kamerákkal szerelt rendszer kezdeti beállítása.

Az alkalmazást telepíteni kell és felhasználóként
regisztrálni kell a leolvasás előtt.

26) Ha a Yale View alkalmazás segítségével kíván hozzáférni a
rendszeréhez, olvassa le a QR-kódot a DVR rendszeréhez való
csatlakozáshoz.
(Ha nem, kattintson a NEXT /Következő/ gombra)

27) Kattintson a NEXT (Következő) gombra

28) A beállítást ezzel befejezte.
A DVR rendszert most már bekapcsolta és a
kamerák felvételt készítenek. A rendszer
alapértelmezett módon „Általános
üzemmódban” működik, ami azt jelenti, hogy
a kamerák a nap 24 órájában rögzítenek, és
felülírják a merevlemezt, ha az megtelik .
Egyéb „Üzemmódokat” és a videofelvételek
biztonsági mentését a kézikönyv későbbi
részében fejtjük ki .
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Menü áttekintése

5
Menü áttekintése

Jobb kattintás az élő nézetben > behozza az élő nézethez tartozó
képernyő beállításokat tartalmazó menüt a képernyő tetején.
1. KAMERA
KAMERA

2. KAMERA

3.

A KAMERA ablakok áthúzhatóak a
sorrend átalakításához.
4. KAMERA
KAMERA

7. KAMERA
KAMERA

5. KAMERA

8. KAMERA

6.

A rendszer rugalmasan átalakítható
az Ön személyes igényei szerint,
illetve bármikor visszaállítható az
alapértelmezett beállításokra.

9.

Különböző nézetbeállítások az élő nézet képernyőhöz.
(A példában egy 8 csatornás rendszer látható, a 4 csatornás rendszerben
kevesebb a beállítási lehetőség.)

(PTZ és Kép: nem elérhető ennél a modellnél)
Színbeállítás és kijelző. Az élő nézet képernyő beállításai.
Kamera regisztráció A Kamera regisztráció parancsikonja a
Főmenüben.

Itt találja a videofelvételeket, ha
bizonyos eseményeket kíván
megvizsgálni vagy dokumentálni.

Főmenü
MŰVELETEK, INFORMÁCIÓK, BEÁLLÍTÁS

MŰVELET: KERESÉS: Videofelvétel keresése és lejátszása dátum és idő
szerint.
ARCKERESÉS: Videofelvétel keresése és lejátszása
arcfelismerés szerint. (Ha ez élő funkció)
BIZTONSÁGI MENTÉS: Videofelvétel külső adathordozóra
történő biztonsági mentésének megtervezése. LEÁLLÍTÁS:
Leállítás / Kijelentkezés / Újraindítás

INFORMÁCIÓ:

RENDSZER: HDD adatok, felvételkészítési információk.
ESEMÉNY: Események, mozgásérzékelések listái.
Hálózat: Hálózati tevékenységek listája.
Tevékenységnapló: Műveletek és a rendszeren végzett
változtatások listája.
Itt személyre szabhatja a
rendszerbeállításokat, és beállíthatja az
esemény felvételét kiváltó triggereket.

BEÁLLÍTÁS: KAMERA: Általános kamerabeállítás.
Hálózat: Általános hálózatbeállítás.
ESEMÉNY: A felvételkészítési triggerekre vonatkozó személyes beállítások.
TÁROLÁS: A felvételkészítésre és a HDD eszközökre vonatkozó
időtervezés.
RENDSZER: Rendszerbeállítások .
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A felvételkészítés és a mozgásérzékelés beállítása
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Felvételek ütemezésének és az ajánlott lakossági mozgásérzékelésnek (MD) a beállítása

(A) Kattintson a STORAGE (TÁROLÁS) opcióra
Felvételkészítésekre és esemény triggerekre vonatkozó ÜTEMTERV
(heti tervezés) beállítása.
Kattintson az Event (Esemény) opcióra
A felvételkészítésre vonatkozó mozgás triggerek beállítása.
Üzemmód: (B) VIDEO ÉSZLELÉS = MD (Mozgásérzékelés )
(Egyszerű mozgás észlelése)
(C) IVS = INTEL (Speciális mozgás észlelése)
(D) ARCÉSZLELÉS (Arcforma észlelésekor váltódik ki,
! nem pedig egy konkrét arcra !)

(A)
ÜTEMTERV - Felvétel
1) Csatorna kiválasztása (Csatorna = Kamera)
2) Üzemmód kiválasztása: Általános (Folyamatos videofelvétel)
MD (Egyszerű mozgások észlelése)
Intel = IVS (Speciális mozgások észlelése)
3) Nap(ok) vagy az összes kiválasztása
4) Húzza a színes sávokat oda, hogy lefedje a nap azon szakaszait,
amelyekről felvételt akar készíteni. (Húzza el ismét a sáv törléséhez)
5) Amikor elkészítette a Csatornához tartozó tervet - kattintson az
Apply (Alkalmaz) gombra és folytassa a következő csatornával.
6) Amikor az összes csatornához elkészült az ütemtervvel és
alkalmazta azt - kattintson a Save (Mentés) gombra

1
2
3
4

6

5

Kattintson a Default (Alapértelmezett) gombra, amivel
visszaállíthat mindent a gyári beállításokra.

(B) ) MD (Mozgásérzékelés) ajánlott lakossági mozgásérzékelés(MD)

1

VIDEO ÉSZLELÉS - Mozgásérzékelés
1) Csatorna kiválasztása (Csatorna = Kamera)
2) Jelölje be az Enable MD (MD engedélyezése) négyzetet
3) Kattintson a Set (Beállít) gombra a mozgásérzékelési terület
megváltoztatásához. Az alapértelmezett a teljes látótér.

3

5

6

4

Húzza el a terület törléséhez, húzza el ismét új
terület(ek) kiválasztásához
Szabvány lakossági mozgásérzékelés (MD)
támogatott mind a vezetékes, mind a vezeték
nélküli kameráknál.

4) Kattintson az Apply (Alkalmaz) gombra
5) Kattintson a Test (Teszt) gombra annak ellenőrzéséhez,
hogy a mozgásérzékelés a tervezett módon működik-e.
(Berregő aktiválható a mozgásérzékelés vizsgálatára)
6) Amikor az összes csatornát beütemezte és jóváhagyta kattintson a Save (Mentés) gombra A Default (Alapértelmezett)
gombra kattintva mindent visszaállít a gyári értékekre.
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A felvételkészítés és a mozgásérzékelés beállítása

6

Speciális IVS mozgásérzékelés beállítása (csak vezetékes kamerákhoz).

(C) IVS = Intel
EVENT- IVS = Intel
(Az IVS funkció vezetékes kamerákhoz való hozzáadásához hajtsa
végre a következő lépéseket. )

1

1) Csatorna kiválasztása (Csatorna = Kamera)
2) Kattintson az Add (Hozzáadás) gombra
3

Üzenet
3) Kattintson az OK gombra
2

4) Menjen a CAMERA (KAMERA) menü - CHANNEL TYPE (Csatornatípus)
menüpontba Kattintson a Cancel IP CAM (IP-kamera törlése) gombra
(A már beszerelt WiFi kamerákra (ha van ilyen), ez nem lesz hatással )
A rendszer ezután újraindul.

4

Nyissa meg újra az EVENT- IVS menüt
5) Csatorna kiválasztása (Csatorna = Kamera)
6) Kattintson az Add (Hozzáadás) gombra
7) Válassza ki a típust: Lézerháló/Behatolás/Elhagyott/Hiányzó
8) Húzza a „vonalzót” a típushoz. (Húzás közben kattintson jobb
egérgombbal az alakrajzolás befejezéséhez )
9) Kattintson az Apply (Alkalmaz) gombra
(Berregő aktiválható a mozgásérzékelés vizsgálatára)

5

7

6
9

Lézerháló

Trigger: amikor átlépik a vonalat

Behatolás

8

Trigger: ha a terület körvonalát átlépik kifelé vagy
befelé haladva

Elhagyott

Hiányzó

Trigger: ha valamit ott hagynak a területen
- több mint 30 másodpercig

Trigger: ha valami hiányzik a területről
- több mint 30 másodpercig
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6

Arcfelismerés beállítása (csak vezetékes kameráknál)
Az arcfelismerés funkció csak a vezetékes
kameráknál az 1. CSATORNÁN működik.

(D) ARCFELISMERÉS
ESEMÉNY - ARCÉSZLELÉS (Arcforma észlelésekor váltódik ki,
! nem pedig egy konkrét arcra !)
3

1

1) 1. csatorna kiválasztása
2) Jelölje be az Enable (Engedélyez) négyzetet
3) Kattintson a Set (Beállít) gombra
(Itt beállíthatja azt a minimális arcméretet, amely még triggerként
működhet.)
4) Kattintson az Apply (Alkalmaz) gombra
5) Ha minden csatornát beállított és jóváhagyott - kattintson
a Save (Mentés) gombra Berregő aktiválható a
mozgásérzékelés vizsgálatára)

2

5

4

Kattintson a Default (Alapértelmezett) gombra, amivel

visszaállíthat mindent a gyári beállításokra.
Arcfelismerés hasznos olyan helyeken, mint a
bejárati ajtó, szemmagasságban vagy kissé
fölötte elhelyezve a kamerát.
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Keresés a videofelvételen

7

Keresés a videofelvételen idő/dátum, mozgásérzékelés vagy arcfelismerés szerint
Amikor beállította a rendszerét, ebben a
menüben találja a videofelvételeket az egyes
események vizsgálatához, illetve
dokumentálásához.
MŰVELET: (A) KERESÉS: Videofelvétel keresése és lejátszása
dátum és idő szerint.
(B) ARCKERESÉS: Videofelvétel keresése és lejátszása
arcfelismerés szerint. (Ha ez élő funkció)
BIZTONSÁGI MENTÉS: A videofelvételek külső
adathordozóra történő biztonsági mentésének
megtervezése (Külső merevlemez vagy USB).
LEÁLLÍTÁS: Leállítás / Kijelentkezés / Újraindítás

(A) KERESÉS:

1
2
3

1. csatorna

2. csatorna
4

Egy felvétel megkeresése:
1) Válassza ki az ÉVET és a hónapot.
2) Nap kiválasztása.
Kijelző beállítása:
3) 1/4/9 csatornanézet kiválasztása.
4) Válassza ki, hogy melyik csatornákat akarja nézni.
Videofelvételek listája típus szerint: Általános / MD / IVS(INTEL): Válassza
ki fent a csatornát Kattintson duplán a felsorolt felvételek elindításához.

3. csatorna6

4. csatorna

24 órás idővonal:
5) Kattintson az idővonalra a videofelvétel megtekintéséhez.

5
7

6) Lejátszásvezérlők:
Lejátszás
Leállítás
Lejátszás (visszafelé)
Képenkénti lépegetés (Csak megállítás esetén)
Lassú lejátszás (x1/2 / x1/4 / x1/8 x /
x1/16) Gyors lejátszás (x2 / x4 / x8 / x16)

7) Idővonal beállítása:

24 óra

2 óra

Idővonal:
Kattintson a videó elindításához
9

10

Általános = szabályos

1 óra

11

12

13

14

1. csatorna /
5 2. csatorna
/
6
3.
csatorna / 7
4. csatorna /
8

Mozgás = MD

Intel = IVS

30 perc
Nem tud semmit sem módosítani a Keresőablakban a videó
lejátszása közben. Állítsa le a videót a paraméterek módosításához.
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7

Keresés a videofelvételen

Keresés a videofelvételen idő/dátum, mozgásérzékelés vagy arcfelismerés szerint

ARCFELISMERÉS a kamera által rögzített arcformáról készült képet
mutatja.

KERESÉS év / hónap / nap szerint

18
Videofelvétel biztonsági mentése

8

Videofelvétel biztonsági mentése egy adathordozóra.

MŰVELET: BIZTONSÁGI MENTÉS: A videofelvételek külső
adathordozóra történő biztonsági mentésének
megtervezése (Külső merevlemez vagy USB).

Biztonsági mentés a KERESÉS menüből

Biztonsági mentés - videofelvétel
Külső adathordozó, HDD vagy USB memóriakártya:
csatlakoztatni kell az USB-porthoz (készülék hátlapja).

1. csatorna

2. csatorna

Videofelvétel mentése külső adathordozóra.
3. csatorna

4. csatorna

Használja az idővonalat az időintervallum kiválasztásához.

17:00:0
0

Biztonsági mentés menete

20:50:0
0

1.
csatorna

1

2

Kattintson a kezdési
időpontra +

3

Kattintson a befejezési
időpontra +

Kattintson a
-re a az elmentett
videofelvételhez történő ugráshoz

Biztonsági mentés a BIZTONSÁGI MENTÉS
menüből
Videofelvétel mentése külső adathordozóra.

USB
memóriakárt
ya

1) Állítsa be a biztonsági mentés típusát.
2) Állítsa be a biztonsági mentés kezdeti és befejezési napját és időpontját.
3) 3) Állítsa be a Csatornát.

1
2

3

4

4) Kattintson a Backup (Biztonsági mentés) gombra.
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Terméktámogatás

www.yalelock.hu

www.yalelock.hu

AZ ASSA ABLOY CSOPORT a zármegoldások
világelső gyártója és beszállítója, és elkötelezett a
végfelhasználók biztonsággal és kényelemmel kapcsolatos
igényeinek kielégítésében.

Az ASSA ABLOY Csoport tagja

Yale DVR MI (v03)

A YALE MÁRKA a páratlan globális
hozzáférhetőségével és termékskálájával minden más
fogyasztói zármegoldásnál több embert
(a világ több pontján) tölt el biztonságérzettel.

