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1 Konfiguráció
A kamera általában optimális képet ad további beállítások 
nélkül is. Különleges körülmények között is a legjobb eredményt 
érheti el a menürendszer speciális beállítási lehetőségeivel. 
A kamera azonnal reagál a változtatásokra, így a régi- és új 
beállítások könnyen összevethetők.

1.1 Menük

1.1.1 Felső szintű menük
Két felsőbb szintű menü létezik: egy Main (Fő-) menü és egy 
Install (Telepítés) menü. A menük bizonyos funkciói közvetlenül 
kiválaszthatóak, az almenükben pedig a részletesebb 
beállításokat találja.
– A Main (Fő-) menü eléréséhez nyomja le a Menü/

Kiválasztás gombot (középen) legfeljebb 1 másodpercig. A 
monitoron megjelenik a Main (Fő-) menü. A Main (Fő-) 
menü segítségével kiválaszthatja és beállíthatja a 
képjavítási funkciókat. Ha elégedetlen a módosításokkal, 
bármikor visszaállíthatja az adott mód alapértelmezett 
értékeit.

– A kamera rendelkezik egy Install (Telepítés) menüvel is, 
amelyben a telepítési beállítások végezhetők el. Az Install 
(Telepítés) menü eléréséhez nyomja le a Menü/Kiválasztás 
gombot (középső) minimum 2 másodpercig.
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1.1.2 Menünavigáció
Öt gomb áll rendelkezésre a menürendszerben történő 
navigálás során.

– A menüt a fel vagy a le gombbal görgetheti.
– A bal vagy jobb gombbal a választási lehetőségek között 

mozoghat, vagy beállíthatja a paramétereket.
– Ha egy menüben áll, a kiválasztott elem gyári értékre 

történő visszaállításához gyorsan nyomja meg kétszer a 
Menü/Kiválasztás gombot.

– Az összes menü egyszerre történő bezárásához tartsa 
lenyomva a Menü/Kiválasztás gombot, amíg a menükijelzés 
eltűnik, vagy válassza egyenként az Exit (Kilépés) elemet.

Egyes menük körülbelül két perc után automatikusan bezárnak, 
más menüket manuálisan kell bezárni.

Fel
Menü/Kiválasztás gomb (középső)

Jobbra

Le
Balra
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1.2 Előre meghatározott módok
A hat, beállításokkal rendelkező, előre meghatározott mód 
segítségével könnyebben elvégezhető a konfiguráció. Az Install/
Mode (Telepítés/Mód) almenüben választhat a hat előre 
meghatározott mód közül. A meghatározott módok a 
következők:
1. 24 hour (24 órás)

Alapértelmezett telepítési mód stabil képek készítéséhez 
24 órán keresztül. A beállítások azonnali telepítéshez lettek 
optimalizálva.

2. Traffic (Forgalom)
Nagy sebességű tárgyak megörökítése alapértelmezett 
záridővel, változó fényviszonyok mellett.

3. Low light (Gyenge fény)
A kiegészítő javító funkciókkal (például AGC és SensUp) 
gyenge fényviszonyok mellett is használható képeket 
készíthet.

4. Smart BLC (Intelligens BLC)
Az erősen kontrasztos, illetve a különösen világos és 
különösen sötét feltételek közötti részletek rögzítésére 
optimalizált beállítások.

5. Low noise (Alacsony zajszint)
A javító funkciók csökkentik a kép zajszintjét. DVR és IP 
tárolórendszerek feltételes frissítésekor hasznos, mivel a 
zajcsökkentés a szükséges tárhely méretét is csökkenti.

6. Vibrant (Vibráló)
Ezt a módot javított kontraszt, élesség és telítettség 
jellemzi.
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1.3 Day/Night kapcsoló
A kamera motorizált infravörös szűrővel van felszerelve. A 
mechanikus infravörös szűrő a szoftver konfigurációs beállításai 
segítségével gyenge fénynél vagy infravörös megvilágítású 
alkalmazásban eltávolítható.
Ha az Auto (Automatikus) átkapcsolási mód van kiválasztva, a 
kamera automatikusan kapcsolja a szűrőt az érzékelt fényerő 
alapján. Az átkapcsolási szint programozható. Auto 
(Automatikus) átkapcsolási módban a kamera kiemelten kezeli 
a mozgást (a kamera éles, mozgás okozta elmosódástól mentes 
képeket készít mindaddig, amíg a fényviszonyok lehetővé 
teszik) vagy a színeket (a kamera színes képet ad, amíg a 
fényviszonyok lehetővé teszik). A kamera felismeri az infravörös 
fénnyel megvilágított helyeket, hogy elkerülje a nem kívánt 
színes módra váltást. 
Az infravörös szűrő vezérlése négy különböző módon történhet:
– Bilinx kommunikáción keresztül, 
– automatikusan, az érzékelt fényszintek alapján, vagy
– a programozható módú profil részeként.

1.4 Kameravezérlő kommunikációs rendszer 
(Bilinx)
A kamera koaxiális kommunikációs jeltovábbítóval (más néven 
Bilinx) van felszerelve. A VP-CFGSFT szoftverrel a kamera 
beállítása a koaxiális kábel bármely pontjáról módosítható. 
Minden menü elérhető távolról is, lehetővé téve a kamera teljes 
vezérlését. Ez a kommunikációs eljárás lehetővé teszi a kamerán 
lévő helyi gombok letiltását is. A telepített kamerákkal folytatott 
kommunikáció védelme miatt a Communication On/Off 
(Kommunikáció Be/Ki) opció nem érhető el távvezérlés 
használata közben. Ez a funkció kizárólag a kameragombokkal 
érhető el. A Bilinx kommunikáció csak a kameragombok 
használatával tiltható le.



8 hu | Konfiguráció FLEXIDOME corner 9000 IR

AM18-Q0616 | v1.0 | 2013.06 Gyors kezelési útmutató Bosch Security Systems

Letiltott kameragombok
Amikor a Bilinx kommunikációs kapcsolat aktív, a kamerán lévő 
gombok le vannak tiltva. 
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1.5 A Main (Fő-) menü felépítése

1.5.1 Mode (Mód) almenü

Tétel Kiválasztás Leírás

Mode (Mód) Almenü 1 - 6. üzemmód beállítása

Exposure 
(Expozíció)

Almenü Expozícióvezérlés 

Day/Night Almenü Day/Night színes/monokróm 
működéshez

Enhance 
(Javítás)

Almenü Képjavítás és teljesítmény

Color (Szín) Almenü Fehéregyensúly és színvisszaadás

VMD Almenü Video-mozgásérzékelés

Image 
Adjustment 
(Képbeállítás)

Almenü Digitális zoom vagy digitális 
képstabilizáció beállítása

Tétel Kiválasztás Leírás

Mode (Mód) 1 - 6. Az üzemmód kiválasztása.

Mode ID 
(Mód 
azonosítója)

Alfanumeriku
s 

Mód neve (maximum 11 karakter)

Copy active 
mode (Aktív 
mód 
másolása)

Rendelkezésr
e álló 
módszámok

Az aktuális mód beállításainak 
átmásolása a kiválasztott módszámhoz.



10 hu | Konfiguráció FLEXIDOME corner 9000 IR

AM18-Q0616 | v1.0 | 2013.06 Gyors kezelési útmutató Bosch Security Systems

1.5.2 Expozíció almenü

Mode 
Defaults 
(Mód 
alapértékei)

Almenü A kamera alapértelmezett 
beállításainak visszaállítása.

EXIT 
(KILÉPÉS)

Visszatérés a főmenübe.

Tétel Kiválasztás Leírás

Tétel Kiválasztás Leírás

(ALC level) 
ALC-szint

-15-től +15-ig Videoszint tartományának 
kiválasztása. Gyenge fényviszonyok 
esetén pozitív, nagyon erős 
fényviszonyok esetén negatív érték 
beállítása a hasznosabb.
Egyes ALC-beállítások bekapcsolt 
Intelligens BLC funkció mellett jobb 
helyszíni tartalmat biztosítanak.

ALC speed 
(ALC-
sebesség)

Slow (lassú), 
medium 
(közepes), fast 
(gyors)

A videoszint szabályozási 
gyorsaságának beállítása. Ennek a 
legtöbb helyszín esetében az 
alapbeállításon kell maradnia.
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Shutter 
(Zársebesség)

AES, FL, Fixed 
(Rögzített)

AES (automatikus zársebesség) - a 
kamera automatikusan beállítja az 
optimális zársebességet.
FL - a remegésmentes mód elkerüli a 
fényforrások interferenciáját 
(kizárólag DC-vezérelt íriszes 
objektívekhez ajánlott).
FIXED (Rögzített) - lehetővé teszi a 
felhasználó által megadott 
zársebesség használatát.

Default [AES] 
shutter 
(Alapértelmez
ett [AES] 
zársebesség) 
vagy
Fixed shutter 
(Rögzített 
zársebesség)

1/50 (PAL) 
1/60 (NTSC),
1/100 (PAL) 
1/120 (NTSC),
1/250, 
1/500, 
1/1000, 
1/2000, 
1/4000, 
1/10K,
1/100K 

DEFAULT (Alapértelmezett) [AES] 
módban a kamera addig tartja a 
választott zársebességet, amíg a 
helyszín megvilágítási szintje 
megfelelően magas.
Fixed (Rögzített) módban kiválasztja 
a zársebességet.

Actual shutter 
(Jelenlegi 
zársebesség)

A kamera aktuális zársebességének 
megjelenítése, megkönnyítve a 
fényerőszint és az optimális 
zársebesség összehasonlítását a 
beállítás során.

Gain control 
(Erősítésszabá
lyozás)

On (Be), Fixed 
(Rögzített)

On (Be) - a kamera automatikusan a 
jó kép készítéséhez szükséges lehető 
legalacsonyabb értékekre állítja az 
erősítést.
Fixed (Rögzített) - rögzített AGC-
érték beállítása.

Tétel Kiválasztás Leírás
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Maximum AGC 
(Maximális 
AGC)
vagy
Fixed AGC 
(Rögzített 
AGC)

0 - 40 dB Az AGC-működés során megengedett 
maximális erősítési érték 
kiválasztása.
Az erősítés mértékének kiválasztása 
Rögzített működéshez (0 = nincs 
erősítés).

Actual AGC 
(Tényleges 
AGC)

A kamera tényleges AGC-értékének 
megjelenítése, megkönnyítve az 
erősítési szint, a fényerőszintek és a 
képminőség összehasonlítását.

Sens Up 
Dynamic 
(Dinamikus 
Sens Up)

Off (Ki), 2x, 
3x, ..., 10x

A kameraérzékenység növelési 
hányadának kiválasztása.
Ha aktív, a képen zaj vagy foltok 
jelenhetnek meg. Ez normális 
kameraviselkedés. Mozgó 
objektumokon elmosódást is 
eredményezhet.

EXIT 
(KILÉPÉS)

Visszatérés a főmenübe.

Tétel Kiválasztás Leírás
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1.5.3 Day/Night almenü

Tétel Kiválasztás Leírás

Day/Night Auto 
(Automatikus
), Color 
(Színes), 
Monochrome 
(Monokróm)

Auto (Automatikus) - a kamera be- és 
kikapcsolja az infravörös megszakító 
szűrőt a helyszín fényviszonyaitól 
függően.
Color (Színes) - a kamera a 
fényviszonyoktól függetlenül mindig 
színes jelet állít elő. 
Monochrome (Monokróm) - az 
infravörös megszakító szűrő el van 
távolítva, ezáltal teljes infravörös 
érzékenységet biztosít. 

Switch level 
(Kapcsolási 
szint)

-15-től +15-ig Beállítja azt a videoszintet, amelynél a 
kamera Auto (automatikus) módban 
monokróm működésre kapcsol. 
Az alacsony (negatív) érték azt jelenti, 
hogy a kamera gyengébb 
fényerőszintnél kapcsol monokróm 
működésre. A magas (pozitív) érték azt 
jelenti, hogy a kamera magasabb 
fényerőszintnél kapcsol monokróm 
működésre.

Switch delay 
(Kapcsoláské
sleltetés)

1, 2, 3, 5, 10, 
20, 30, 60, 
120, 240 mp

Auto üzemmódban a kiértékelés idejét 
nappal-éjszaka átmenetekhez állítja.
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Priority 
(Prioritás)

Motion 
(Mozgás), 
Color (Szín)

AUTO üzemmódban:
Color (Szín) - a kamera színes képet ad 
mindaddig, amíg a fényerőszint ezt 
lehetővé teszi.
Motion (Mozgás) - a kamera 
kiküszöböli a mozgás okozta 
elmosódást mindaddig, amíg a 
fényerőszint ezt lehetővé teszi 
(hamarabb kapcsol át monokróm 
működésre, mint a Szín prioritással).

IR contrast 
(Infravörös 
kontraszt)
[mono 
(monokróm)]

Enhanced 
(Speciális), 
Normal 
(Normál)

Enhanced (Speciális) - a kamera magas 
infravörös megvilágítási szintű 
alkalmazásoknál optimálisra állítja a 
kontrasztot. Válassza ezt a módot 
infravörös (730 - 940 nm) 
fényforrásokhoz, illetve gyep és zöld 
lombozat esetén.
Normal (Normál) - a kamera látható 
fénnyel megvilágított monokróm 
alkalmazásoknál optimálisra állítja a 
kontrasztot.

Infravörös 
megvilágítás
[mono 
(monokróm)]

0-tól +15-ig Adja meg a külső infravörös 
megvilágítás erősségét az éjszaka-
nappal átmenet pillanatának 
meghatározásához. 0 értéknél nincs 
infravörös megvilágítás; +15 értéknél az 
infravörös megvilágítás nagyon erős.

Tétel Kiválasztás Leírás
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Color burst 
(Színszétesés
) [mono 
(monokróm)]

On (Be), Off 
(Ki)

Off (Ki) - a videojel színszétesése 
monokróm módban nincs bekapcsolva.
On (Be) - a színszétesés monokróm 
működés esetén is aktív (ez néhány 
DVR és IP-kódoló esetén szükséges).

EXIT 
(KILÉPÉS)

Visszatérés a főmenübe.

Tétel Kiválasztás Leírás
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1.5.4 Enhance / Dynamic Engine (Javítás/Dinamikus 
modul) almenü

Tétel Kiválasztás Leírás

Dynamic 
Engine 
(Dinamikus 
modul)

Off (Ki),
XF DYNAMIC,
HDR, 
Smart BLC 
(Intelligens 
BLC)

Off (Ki): - a helyszín részleteit kiemelő 
és a felvételt javító összes automatikus 
funkció kikapcsolása (csak 
teszteléshez ajánlott).
XF DYNAMIC: - extra belső feldolgozás 
bekapcsolása a láthatóság növelése 
érdekében.
HDR: - a duplájára növeli az 
XF DYNAMIC funkciók érzékelőjének 
expozícióját. Szélsőséges megvilágítási 
körülmények között egymásra vetülnek 
a különböző expozíciók képpontjai, így 
részletesebb képet biztosítanak.
Smart BLC (Intelligens BLC): - a BLC-
kép és a súlyozó tényező automatikus 
megadása. A kamera a változó 
fényviszonyoknak megfelelően 
dinamikusan beállítja ezeket.

Contrast 
Enhancement 
(Kontraszt 
növelése)

Low 
(Alacsony), 
Medium 
(Közepes), 
High (Magas)

Kontraszt növelése közepes 
fényerőszinteknél. 
Low (Alacsony szint) választása erősen 
kontrasztos helyekhez. High (Magas 
szint) választása fényszegény 
viszonyokhoz (pl. köd).



FLEXIDOME corner 9000 IR Konfiguráció | hu 17

Bosch Security Systems Gyors kezelési útmutató AM18-Q0616 | v1.0 | 2013.06

Sharpness 
(Élesség)

-15-től +15-ig A kép élességének beállítása. A 0 érték 
felel meg az alapértelmezett 
helyzetnek.
Az alacsony (negatív) érték csökkenti a 
kép élességét. Az élesség fokozásával 
több részlet jelenik meg. 
Az extra élesség kiemeli a 
rendszámtáblák, az arcvonások és 
bizonyos felületek széleinek részleteit.

3D-NR Off (Ki), 
Low 
(Alacsony),
Medium 
(Közepes),
High (Magas)

Automatikusan csökkenti a képzajt. 
Ez a közvetlenül a kamera előtt 
különösen gyorsan mozgó tárgyak 
esetében elmosódást okozhat. Ez az 
elmosódás szélesebb látómező 
beállításával vagy a kiválasztott érték 
csökkentésével javítható.

2D-NR Off (Ki), 
Low 
(Alacsony),
Medium 
(Közepes),
High (Magas)

Automatikusan csökkenti a képzajt. 
A magas kiválasztás elmosódást 
okozhat. 
Alacsonyabb kiválasztás fokozza az 
élességet nagyobb képzaj mellett.

Tétel Kiválasztás Leírás
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1.5.5 Color (Szín) almenü

Peak White 
Invert 
(Fehérszint 
megfordítása)

On (Be), Off 
(Ki)

A Peak White Invert (Fehérszint 
megfordítása) funkcióval csökkenthető 
a CRT-/LCD-kijelző ragyogása. 
Használja ANPR/LPR alkalmazásokban 
a fényszórók vakító fényeinek 
csökkentésére. 
(Helyszíni teszteléssel ellenőrizze az 
alkalmazás működését, és hogy nem 
vonja-e el a biztonsági rendszer 
kezelőinek figyelmét.)

EXIT 
(KILÉPÉS)

Visszatérés a főmenübe.

Tétel Kiválasztás Leírás

Tétel Kiválasztás Leírás

White balance 
(Fehéregyensú
ly)

ATW indoor 
(beltéri),
ATW outdoor 
(kültéri), 
ATW hold (-
tartás),
Manual (Kézi)

ATW - az automatikus fehéregyensúly-
követés segítségével a kamera 
állandóan állítani tudja az optimális 
színvisszaadást. 
ATW hold (-tartás) -Tartásra állítja az 
ATW-funkciót, és menti a 
színbeállításokat. 
Manual (Kézi) - manuálisan a kívánt 
helyzetbe állíthatja a vörös és kék 
színerősítést.

Speed 
(Sebesség)

Fast (Gyors), 
Medium 
(Közepes), 
Slow (Lassú)

A fehéregyensúly szabályozási 
gyorsaságának beállítása. 
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1.5.6 VMD almenü

Red gain 
(Vörös 
színerősítés)

-50-től +50-ig Kézi és ATW-tartás - a vörös 
színerősítés beállítása.

Blue gain (Kék 
színerősítés) 

-50-től +50-ig Kézi és ATW-tartás - a kék 
színerősítés beállítása.

Saturation 
(Telítettség)

-15-től +15-ig Beállítja a színtelítettséget. A -15 
érték monokróm képet eredményez; 
a 0 érték az alapértelmezett 
telítettséget eredményezi; a +15 
érték eredményezi a legmagasabb 
telítettséget.

EXIT 
(KILÉPÉS)

Visszatérés a főmenübe.

Tétel Kiválasztás Leírás

Tétel Kiválasztás Leírás

VMD area 
(VMD-terület)

Almenü Válasszon ki egyet a négy terület közül 
a területbeállítás menüjébe való 
belépéshez, ahol meghatározhatja a 
megfigyelt területet.

VMD mode 
(VMD-mód)

Off (Ki), 
Silent 
(Csendes), 
OSD

Off (Ki) - a Video Motion Detection 
(Video-mozgásérzékelés, VMD) funkció 
kikapcsolása.
Silent (Csendes) - a video-
mozgásérzékelő csendes riasztást vált 
ki.
OSD - a video-mozgásérzékelő 
képernyőn megjelenő üzenettel riaszt.
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Terület kiválasztása VMD-maszkoláshoz 
VMD-maszkolt terület beállítása az Area (Terület) menüben, a 
VMD menüben elérhető VMD Area (VMD-terület)opciót 
kiválasztva lehetséges. Az Area (Terület) menübe belépve az 
aktuális terület a bal felső sarokban villogva jelenik meg. A kép 
villogó sarka a Fel, Le, Balra, Jobbra nyílgombokkal mozgatható. 
A Kiválasztás gomb megnyomásakor a villogó kurzor az 
ellenkező sarokra áll, ami ekkor mozgathatóvá válik. A 
Kiválasztás gomb újbóli megnyomásakor a terület kimerevedik, 
és kilép a Terület menüből.

VMD 
sensitivity 
(VMD-
érzékenység)

0-tól 127-ig A mozgásérzékenység beállítása a 
kívánt szintre. Minél hosszabb a fehér 
sáv, annál több mozgás szükséges a 
VMD-riasztás kiváltásához. Az ezt a 
szintet meghaladó mozgás riasztást 
vált ki.

OSD alarm 
text (OSD 
riasztási 
üzenet)

Alfanumeriku
s

A riasztás képernyőn megjelenő 
szövege (maximum 16 karakter).

EXIT 
(KILÉPÉS)

Visszatérés a főmenübe.

Tétel Kiválasztás Leírás
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1.5.7 Képbeállítás almenü

Tétel Kiválasztás Leírás

Digital Zoom 
(Digitális 
zoom)

x1, x2, x4, x8, 
x16

Válassza ki a nagyítás mértékét

DIS Off (Ki), On 
(Be)

A kép stabilizálásához válassza az On 
(Be) lehetőséget.

EXIT 
(KILÉPÉS)

Visszatérés a főmenübe.
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1.6 Install (Telepítés) menü felépítése

Tétel Kiválasztás Leírás

Language 
(Nyelv)

Almenü Képernyőkijelzés (OSD) nyelvének 
kiválasztása

Lens Wizard 
(Objektívvaráz
sló)

Almenü A fókuszpont optimalizálása

Synchronizatio
n 
(Szinkronizálá
s)

Almenü A szinkronizációs paraméterek 
beállítása

Connections 
(Csatlakozáso
k)

Almenü Csatlakozási paraméterek

Test signal 
(Ellenőrző jel)

Almenü Tesztképek és szövegek

Camera ID 
(Kamera 
azonosítója)

Almenü Az Azonosító almenü elérése

Privacy 
masking 
(Adatvédelmi 
maszkolás)

Almenü A maszkolási terület beállítása

Flip (Tükrözés) Almenü A tükrözés almenü kiválasztása

Default ALL 
(ÖSSZES 
visszaállítása)

Almenü Minden mód minden beállításának 
visszaállítása gyári alapértékekre
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1.6.1 Language (Nyelv) almenü

1.6.2 Lens Wizard (Objektívvarázsló) almenü

Tétel Kiválasztás Leírás

Language 
(Nyelv)

English 
(Angol)
Spanish 
(Spanyol)
French 
(Francia)
German 
(Német)
Portuguese 
(Portugál)
Russian 
(Orosz)
Simplified 
Chinese 
(Egyszerűsít
ett kínai)

A menük megjelenítése az OSD-kijelzőn 
a választott nyelven.

EXIT 
(KILÉPÉS)

Visszatérés az Install (Telepítés) 
menübe.

Tétel Kiválasztás Leírás

Set focus now 
(Fókusz 
beállítása 
most)

 Az írisz teljes megnyitása. Kövesse az 
utasításokat az objektív fókuszának 
beállításához.
Fókuszálás után az adott tárgy mind 
világosban, mind sötétben fókuszban 
marad.

EXIT 
(KILÉPÉS)

Visszatérés az Install (Telepítés) 
menübe.



24 hu | Konfiguráció FLEXIDOME corner 9000 IR

AM18-Q0616 | v1.0 | 2013.06 Gyors kezelési útmutató Bosch Security Systems

1.6.3 Synchronization (Szinkronizálás) almenü

1.6.4 Connections (Csatlakozások) almenü

Tétel Kiválasztás Leírás

Synchronizatio
n 
(Szinkronizálá
s)

Internal 
(Belső)
Line lock 
(Hálózati 
szinkron)

Internal (Belső) - szabadonfutó 
kameraműködéshez. 
Line lock (Hálózati szinkron) - rögzítés 
az AC tápegységhez.

Vertical phase 
(Függőleges 
fázis)

0, 1, ... 359 Beállítja a függőleges fáziseltérést (ha 
a rendszer LINE LOCK [Hálózati 
szinkron] módban van, és egy érvényes 
tápellátási frekvenciát érzékel).

EXIT 
(KILÉPÉS)

Visszatérés az Install (Telepítés) 
menübe.

Tétel Kiválasztás Leírás

Heater 
(Fűtőegység)

Off (Ki), 
Auto 
(Automatiku
s)

Válassza az Auto (Automatikus) opciót 
a termosztátvezérelt fűtőfunkció 
engedélyezéséhez. A fűtőegység 
körülbelül 0 °C-on kapcsol be.

Bilinx Comms. 
(Bilinx komm.)

On (Be), Off 
(Ki)

Off (Ki) állapotban a Bilinx 
kommunikáció le van tiltva.

Cable 
compensation 
(Kábelkompen
záció)

Off (Ki), 
Default 
(Alapértelm
ezett), 
RG59, RG6

Kábelkompenzációval elkerülhető az 
erősítők használata a nagy távolságú 
koaxiális csatlakozások esetében 
1000 m-ig. Az optimális eredmények 
elérése érdekében válassza ki a 
használt koaxiális kábel típusát, vagy 
ha ezt nem ismeri, válassza az 
alapértelmezett beállítást.
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1.6.5 Test signal (Ellenőrző jel) almenü

Compensation 
level 
(Kompenzáció
s szint)

0, 1, 2 . . 
.+15

A kábelkompenzáció szintjének 
beállítása

EXIT 
(KILÉPÉS)

Visszatérés az Install (Telepítés) 
menübe.

Tétel Kiválasztás Leírás

Tétel Kiválasztás Leírás

Show camera 
ID 
(Kameraazono
sító 
megjelenítése)

Off (Ki), On 
(Be)

Az On (Be) kiválasztásával a videó 
ellenőrző jelén a kameraazonosító 
jelenik meg.

Test pattern 
(Tesztkép)

Color bars 
(Színsávok), 
Raster 
(Raszter),
Impulse 
(Impulzus),
Cross 
Impulse 
(Keresztimp
ulzus),
Crosshatch 
(Sraffozás)

A telepítéshez és a 
hibamegállapításhoz legalkalmasabb 
tesztkép kiválasztása.

EXIT 
(KILÉPÉS)

Visszatérés az Install (Telepítés) 
menübe.
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1.6.6 Camera ID (Kameraazonosító) almenü

Tétel Kiválasztás Leírás

Camera ID 
(Kamera 
azonosítója)

Adjon meg egy 17 karakterből álló 
kameranevet. Használja a bal/jobb 
gombokat a pozíció változtatásához a 
karakterláncban, használja a fel/le 
gombokat a karakter kiválasztásához. 
Kilépéshez válassza a Select 
(Kiválasztás) lehetőséget.

Display ID pos. 
(Azonosító 
poz. 
megjelenítése)

Off (Ki), Top 
left (Balra 
fent), Top 
right 
(Jobbra 
fent), 
Bottom left 
(Balra lent), 
Bottom right 
(Jobbra 
lent)

Válassza ki a kameraazonosító 
megjelenési helyét a képernyőn.

Camera ID 
border 
(Kameraazono
sító körüli 
szegély)

On (Be), Off 
(Ki)

A kameraazonosító körül szürke 
szegély jelenik meg, így az azonosító 
könnyebben olvasható.

MAC address 
(MAC-cím)

MAC-cím megjelenítése (gyári beállítás, 
nem változtatható meg).

Ticker bars 
(Állapotsávok)

On (Be), Off 
(Ki)

Az állapotsáv folyamatos mozgása 
tanúskodik arról, hogy a kép élő, nem 
pedig kimerevített vagy visszajátszott.
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Mode ID pos. 
(Mód 
azonosítójának 
helyzete)

Off (Ki), Top 
left (Balra 
fent), Top 
right 
(Jobbra 
fent), 
Bottom left 
(Balra lent), 
Bottom right 
(Jobbra 
lent)

A kiválasztott helyen megjelenik a 
képernyőn a kamera üzemmódja.

EXIT 
(KILÉPÉS)

Visszatérés az Install (Telepítés) 
menübe.

Tétel Kiválasztás Leírás
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1.6.7 Privacy masking (Adatvédelmi maszkolás) almenü

Terület kiválasztása adatvédelmi maszkoláshoz 
A maszkolható zóna beállítása az Area (Terület) opció 
kiválasztásával lehetséges az Area (Terület) menü adatvédelmi 
menüjében. Az Area (Terület) menübe belépve az aktuális 
terület a bal felső sarokban villogva jelenik meg. A kép villogó 
sarka a Fel, Le, Balra, Jobbra nyílgombokkal mozgatható. A 
Kiválasztás gomb megnyomásakor a villogó kurzor az ellenkező 
sarokra áll, ami ekkor mozgathatóvá válik. A Kiválasztás gomb 
újbóli megnyomásakor a terület kimerevedik, és kilép a Terület 
menüből.

Tétel Kiválasztás Leírás

Mask (Maszk) 1 - 15 15 különböző terület maszkolható.

Pattern 
(Minta)

Black 
(Fekete), 
Grey 
(Szürke), 
White 
(Fehér), 
Noise (Zaj)

A maszkok mintáinak kiválasztása.

Active (Aktív) On (Be), Off 
(Ki)

Minden egyes maszk be- és 
kikapcsolása.

Mosaic 
(Mozaik)

On (Be), Off 
(Ki)

Mozaik ki- és bekapcsolása.

Window 
(Kameraablak)

Almenü A maszk területének meghatározására 
szolgáló ablak megnyitása.
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1.6.8 Flip (Tükrözés) almenü

1.6.9 Defaults (Alapértékek) almenü

Tétel Kiválasztás Leírás

Flip (Tükrözés) Off (Ki)
Horizontal 
(Vízszintes)
Vertical 
(Függőleges
)
Both 
(Mindkettő)

Tükrözés üzemmód kiválasztása.

EXIT 
(KILÉPÉS)

Visszatérés az Install (Telepítés) 
menübe.

Tétel Kiválasztás Leírás

Restore All 
(Összes 
visszaállítása)

No (Nem), 
Yes (Igen)

A hat mód minden beállítását 
visszaállítja a gyári alapértelmezett 
értékekre. Válassza a YES (Igen) 
lehetőséget, majd az összes érték 
visszaállításához nyomja meg a Menü/
Kiválasztás gombot. 
Ha ez befejeződött, a RESTORED! 
(Visszaállítva) üzenet jelenik meg.
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