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1 Intellio Mobil Kliens 4 (IMC4) ismertetése 

Az Intellio Mobil Kliens (IMC) egy mobil készülékeken futtatható alkalmazás, 

mely Intellio Video System (IVS) rendszerekhez csatlakoztatott kamerák 

képeinek megtekintésére szolgál. Az alkalmazás lehetőséget biztosít a kamerák élőképes 
monitorozására, az általuk generált események fogadására, illetve megfelelő konfiguráció 
esetén a rögzített képek visszajátszását is biztosítja. Az azonnali értesítések segítségével az IVS-
ben keletkezett detektor események, az IMC futtatása nélkül is megérkeznek a beállított mobil 
eszközökre. Az IMC jelenleg Android illetve iOS mobil operációs rendszerre érhető el. 

2 Telepítés 

2.1 Intellio Video Gateway 
Az Intellio Video Gateway (IVG) a mobil kliensek és az IVS szerverek közé beépülő komponens, 
mely a végfelhasználó számára „láthatatlan”. Az IVG egy Windows szolgáltatásként futó 
alkalmazás, fő feladata, a mobil kliensek kéréseinek továbbítása a megfelelő szerverre. Az IVG 
képes a kért adatfolyamokat a mobil kliensek által kért formátumúra átalakítani (áttömöríteni), 
ezáltal segítve azok optimális működését. Továbbá az IMC-ben a visszajátszás az 
eseményböngészés és az azonnali értesítések csak akkor érhető el, ha az IVG-en keresztül 
csatlakoznak a szervergépekhez. 

2.2 Intellio Video Gateway telepítése 
Az IVG telepítése alapértelmezetten megtörténik arra a számítógépre, amelyikre az IVS szerver 
telepítésre kerül. Normál felhasználás esetén nincs egyéb tennivaló, amennyiben a hálózat 
megfelelően konfigurált az IVG képes a kliensek kiszolgálására. 

Az IMC (mobil) Internet kapcsolaton keresztüli használatához, az IVG-t futtató számítógépet, és 
a hálózati környezetet úgy kell konfigurálni, hogy az az Internet felöl a beállított TCP porton 
(alapértelmezett: 53560) elérhető legyen. 
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2.3 IMC4 telepítése 

2.3.1 Android operációs rendszer 

Az IMC4 telepítésének legegyszerűbb módja a Google Play-en keresztüli telepítés. 

 Látogassa meg a Google Play szolgáltatását. 

 Keressen rá az Intellio szóra. 
 A megjelenő találatok közül válassza ki az Intellio Mobil Client alkalmazást. 

 Válassza a telepítést. 

 Engedélyezze a hozzáféréseket a megjelenő ablakban az Ok megnyomásával. 

 Telepítés végeztével az alkalmazások között megjelenik ezzel az ikonnal:  

Megjegyzés: amennyiben készülékén telepítve van az Intellio Mobil Kliens korábbi verziója, 
elegendő a frissítést választania. 
 

2.3.2 iOS operációs rendszer 

iOS operációs rendszer esetén a telepítést az App Store-on keresztül végezheti el. 

 Készülékén indítsa el az App Store programot. 

 Keressen rá az Intellio szóra. 

 A megjelenő találatok közül válassza ki az Intellio Mobil Client alkalmazást. 

 Válassza a telepítést. 
 Telepítés végeztével az alkalmazások között megjelenik ezzel az ikonnal:  

Megjegyzés: amennyiben készülékén telepítve van az Intellio Mobil Kliens korábbi verziója, 
elegendő a frissítést választania. 
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3 IMC4 használata 
Az IMC indítása után a bejelentkezési képernyőt jeleníti meg, ahol a 
rendelkezésre álló szerver kapcsolatok listája látható. A telepítéskor az 
Intellio Demo Server kapcsolat automatikusan regisztrálásra került 
(nem módosítható, nem törölhető), segítségével egy demó szerverhez 
csatlakozhat. Minden egyes kapcsolatnál a felső sorban a neve, az alsó 
sorban a kapcsolat kiépítésekor használt szerver elérhetősége látható. 
Csatlakozáshoz egyszerűen érintse meg az adott kapcsolatot. Gateway 
nélküli csatlakozáskor egy információs ablak figyelmeztet, hogy a 
visszajátszás és az eseményböngészés nem elérhető. 

3.1 Kapcsolatok kezelése 

3.1.1 Új kapcsolat létrehozása 

Új kapcsolat létrehozásához nyomja meg a New feliratú gombot a 
bejelentkezési képernyőn. 

A megjelenő Add Server ablakban adja meg a kapcsolathoz szükséges 
adatokat: 

 Connection Name: a bejelentkezési képernyőn ezen a néven 
lesz elérhető a kapcsolat. 

 Server IP Address: a szerver (Gateway) IP címe (lehet URL is). 
 Server Port: a szerver (Gateway) által használt port, melyen 

keresztül a hozzáférést biztosítja (alapértelmezett: gateway: 
53560, szerver: 53540). 

 User Name: a kapcsolathoz használt felhasználói név. 
 Password: megadott felhasználói névhez tartozó jelszó. 

Az adatok megadása után, azok elmentéséhez nyomja meg a Create gombot. A Back gomb 
segítségével az adatok mentése nélkül visszatérhet a bejelentkezési képernyőhöz.  
Az újonnan létrehozott kapcsolat megjelenik a bejelentkezési képernyőn. A kapcsolat nevét 
megérintve kezdeményezheti a csatlakozást. 

3.1.2 Műveletek a kapcsolatokkal 

A kapcsolat jobb oldalán található  gombot megnyomva a 
megjelenő felugró ablakban a következő lehetőségek közül választhat: 

 Connect: csatlakozás az adott szerverhez. 

 Modify: kapcsolat módosítása. Ezt a menüpontot választva 
megjelenik az Add Server ablak, ahol módosíthatók a kapcsolat 
paraméterei. 

 Delete: kapcsolat törlése. Ezt a menüpontot választva a 
kapcsolat azonnal törlésre kerül. 
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Megjegyzés: a kapcsolat nem módosítható és törölhető az azonnali értesítések engedélyezett 
állapota mellett. 

3.1.3 Azonnali értesítések kezelése 

Az IMC képes a detektorok eseményeit azonnali üzenetként továbbítani az arra feliratkozott 
klienseknek. Minden egyes kapcsolatnál lehetőség van az azonnali értesítések engedélyezésére 
(alapértelmezetten az értesítések nincsenek engedélyezve). Amennyiben egy kapcsolatnál az 
értesítések engedélyezettek, az értesítési sávon megjelennek a kapcsolathoz tartozó azonnali 
üzenetek, feltéve, hogy az alkalmazás nincs előtérben. Az értesítési sávot megjelenítve, 
láthatóvá vállnak az utolsó üzenetek. Az értesítésre kattintva elindul az IMC visszajátszó felülete, 
megjelenítve az adott kamera képét az esemény időpontjában, lehetőséget biztosítva az 
azonnali visszajátszásra.  

Az értesítések ki-be kapcsolásához, egyszerűen érintse meg az adott kapcsolathoz tartozó  
ikont, majd a megjelenő ablakban erősítse meg a választását. Az ikon színe az állapotnak 

megfelelően változik:  az engedélyezett, míg  a letiltott állapotot jelenti. 

Amennyiben egy készüléken, egy adott szerverhez több kapcsolat is létezik (pl. különböző 
felhasználói jogosultsággal), az értesítések engedélyezése csak az egyik kapcsolathoz ajánlott, 
hogy az azonnali üzenetek az adott készülékre csak egyszer kerüljenek elküldésre. 

Egy felhasználó több mobil eszközzel is feliratkozhat az értesítésekre, és ebben az esetben 
minden egyes készüléken megkapja az azonnali üzeneteket. 

Megjegyzés: az értesítések nem kerülnek kijelzésre az értesítési sávon, amennyiben az 
értesítések engedélyezettek, de az alkalmazás előtérben van. 
  



 

http://www.intellio.eu  7  Intellio Mobil Kliens 4 

IMC 

3.2 Élőképes főképernyő 
Sikeres csatlakozás után az élőképes főképernyő jelenik meg. Első csatlakozáskor az 
alapértelmezett megjelenítés egy üres 4-es képosztás. Az IMC kétféle nézetet, 1-es illetve 4-es 
képosztást támogat. A nézet minden panelja saját dinamikus eszköztárral rendelkezik, melynek 
tartalma a panelba kiválasztott kamerától, illetve a csatlakozástól függ. A főképernyő felső, 

középső részén található  gomb segítségével a globális eszköztár kapcsolható ki-be. 

 

3.2.1 Globális eszköztár 

Az IMC fő funkcióinak elérésére a globális 
eszköztár szolgál. A következő lehetőségek közül 
választhat: 

  Live: élőképes megjelenítésre váltás. 

  Playback: visszajátszó felületre váltás. 

  Browser: eseményböngésző felületre váltás. 

  Configure: alkalmazás működésének beállítása. 

  Disconnect: csatlakozás bontása a szerverrel. 

 

3.2.2 Nézet panelek, kamera eszköztár 

A nézet minden egyes panelja saját ún. kamera 
eszköztárral is rendelkezik, mely dinamikusan 
változik a nézet tartalmától függően. Amennyiben 
az adott panelen van kiválasztott kamera, az 
eszköztár kis idő elteltével automatikusan eltűnik, 
hogy az értékes megjelenítési felületből minél 
kisebb rész legyen kitakarva. Az eszköztár 
megjelenítéséhez érintse meg az adott panelt. Az 
élőképes megjelenítést a kameraképek sarkában 
megjelenő LIVE felirat jelzi. 
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3.2.3 A kamera eszköztár gombjai 

 

 Kamera gomb: adott panelen jeleníthet meg kameraképet vagy a már 
megjelenített kamera képét eltávolíthatja. 

 

 Visszajátszás gomb: a panelen látható kamera rögzített képeit tekintheti 
meg. A visszajátszás funkció csak abban az esetben érhető el, ha a szerverhez 
Intellio Video Gateway segítségével csatlakozik. 

 

 PTZ gomb: a PTZ funkcióval rendelkező kamerák esetében, a gomb 
megnyomásával a PTZ vezérlést kapcsolhatja ki-be. Bekapcsolt PTZ 
vezérléskor a gomb színe megváltozik. 

 

 Preset gomb: ha a PTZ kamera támogatja a preseteket (tárolt pozíciók), akkor 
a gomb segítségével megjelenő ablakban egy korábban elmentett PTZ 
pozícióba mozgathatja a kamerát. 

 

3.2.4 Kamerakép megjelenítése / eltávolítása 

Kamera megjelenítéséhez vagy eltüntetéséhez egy 
adott panelen nyomja meg a panel kamera 
eszköztárjának kamera gombját. A megjelenő 
ablakban a képek (nevek) alapján válassza ki a 
megjelenítendő kamerát, az adott képet 
megérintve. Kamerakép eltávolítása a 
Remove current gomb megnyomásával 
lehetséges. Visszalépéshez nyomja meg a Back 
gombot. 

3.2.5 Kétujjas nagyítás 

A megjelenített kameraképen, kikapcsolt PTZ vezérlés esetén, lehetőség van az ún. 
„kétujjas nagyítás” használatára. Adott pontra nagyításhoz, húzza egyik ujját balra, egy másikat 
jobbra a pont körül. A nagyítás mértékével az eredeti kép pásztázható. Pásztázáshoz érintse 
meg a képet és mozgassa a kívánt irányba.  

3.2.6 PTZ kamerák vezérlése 

A PTZ vezérlés bekapcsolásához nyomja meg az 

adott kamera  gombját. A bekapcsolt 

vezérlést a gomb  színe jelzi. A kép szélén 
megjelenő gombokkal vezérelhető a nagyítás: 

 
 kamerakép nagyítása 

 
 kamerakép kicsinyítése 

  

Megjegyzés: bekapcsolt PTZ vezérléskor nem működik a kétujjas nagyítás és a dupla érintéses 
nézet váltás. 
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3.2.7 PTZ preset betöltése 

Amennyiben a PTZ kamera támogatja a PTZ 
preseteket (tárolt pozíciók), akkor az IMC 
segítségével betölthetők a kamerához tartozó 
előre elmentett presetek. 

Nyomja meg a kamera eszköztár Preset gombját. 
A megjelenő ablakban válassza ki a betölteni 
kívánt presetet. Visszalépéshez nyomja meg a Back gombot. 

Megjegyzés: Az IMC nem képes új presetet létrehozni, csak a már korábban elmentettek 
betöltése lehetséges. 

3.3 Visszajátszás 
Amennyiben a csatlakozás a szerverhez az Intellio Video Gateway segítségével történik, az IMC 
visszajátszás funkcióját is lehetőség van használni. A visszajátszást kétféle módon lehet 
aktiválni. 

1. Nyomja meg a kamera eszköztár  gombját. Ebben az esetben csak a kiválasztott 
kamera rögzített képeit tudja visszajátszani. 

2. Nyomja meg a globális eszköztár  gombját. Ebben az esetben az adott nézet (1-es / 
4-es) aktuálisan megjelenített kameráit tudja visszajátszani. 

A visszajátszási képen is lehetőség van kamerát választani, az előképes megjelenítésnél 
leírtaknak megfelelően. A visszajátszási üzemmódot a főképernyő jobb alsó részén megjelenő 

 ikon jelzi. 

3.3.1 Visszajátszási vezérlőpanel 

A képernyő alsó részén megjelenő vezérlőpanel két 
részre osztható. A panel alsó része mutatja a 
megjelenített kameráknak megfelelő számú 
idővonalat. A felső sor bal szélén a visszajátszott 
kép dátuma, a jobb szélen a kép időpontja látható. 
A felső rész közepén található gombokkal a 
visszajátszás paramétereit módosíthatja, a 
következők szerint: 

  idővonal felbontásának csökkentése (nagyobb időintervallum megjelenítése) 

  visszalépés egy képkockányit 

  lejátszás vissza 

  lejátszás megállítása 

  lejátszás előre 

  előrelépés egy képkockányit 

  idővonal felbontásának növelése (kisebb időintervallum megjelenítése) 
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Amennyiben pontos időpontot szeretne 
megtekinteni, a dátumot, vagy az időpontot 
megérintve lehetősége van a megadott időpontra 
ugrani. 

A visszajátszási vezérlőpanel kis idő után 
automatikusan eltűnik, hogy az értékes 
megjelenítési felületből minél kisebb rész legyen 
kitakarva. A panel megjelenítéséhez érintse meg a 
kijelzőt. 

3.3.2 Visszajátszási idővonal 

A vezérlőpanel alsó részén található idővonalon - az IVS asztali kliensből már jól ismert módon - 
látható, hogy a megjelenített kamerának az adott időpontban van-e rögzített képe. Az 
idővonalat egy pontban megérintve, majd jobbra – balra mozgatva, az időben előre – hátra 
mozoghat, mintegy pásztázva az időtengelyen. 

3.3.3 Kilépés a visszajátszásból 

A visszajátszásból kilépéshez nyomja meg a globális eszköztár élőkép (Live ) vagy 

eseményböngésző (Browser ) gombját. 

3.4 Események kezelése 
Az IMC-vel lehetőség van az élő események megjelenítésére, illetve a már tárolt események 
böngészésére, amennyiben a csatlakozás az Intellio Video Gateway segítségével történik. Az 
elő események megjelenítése külön engedélyezhető a beállítások között, ekkor a globális 

eszköztár Browser  ikonjánál megjelenő szám jelzi az új - még meg nem tekintett - 
események számát. 

Az események megtekintéséhez, nyomja meg a globális eszköztár Browser gombját. A 
megjelenő felületen a jobb alsó sarokban található az események megjelenítését vezérlő 
panel. 

A Live és a Browser gombbal válthat az élő események listája és az tárolt esemény böngésző 

között. A dátum / idő választóval adott időpontra ugorhat, a  gombbal lehet detektorokat a 
böngészéshez hozzáadni / eltávolítani. Az élő események listájánál az dátum/idő választó és a  
gomb le van tiltva. 
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3.4.1 Élő események 

Élő események megjelenítéséhez engedélyezze az aktuális kapcsolatnak megfelelő 
beállításoknál az Event Monitoring opciót. 

Az eseményböngésző felületen a Live gomb segítségével váltson át az élő események 
megjelenítésére. A lista frissítéséhez húzza lefelé, majd engedje el a listát. A frissítés után a 
listában megjelennek a legutolsó frissítés óta keletkezett események képkockái (a listában felül 
találhatók a frissebb események).  

A képlistában adott képet kiválasztva, az felnagyítódik, és a képen az események részletei is 
láthatóvá válnak (dátum / idő, kamera név, detektor név, detektor üzenet). 

A nagyított képre duplán koppintva a kép tovább nagyítódik, és lehetőség van a kép 
pásztázására (megérintve és közben mozgatva). A listához visszatéréshez koppintson egyszer a 

képre. A kép közepén található  gombbal közvetlenül az adott esemény lejátszására 
ugorhat. A lejátszásból, az események további böngészéséhez, válassza a globális eszköztár 

Browser  funkcióját. 
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3.4.2 Eseményböngészés 

 Az esemény böngésző felületen a Browser gomb segítségével váltson át a tárolt 
események megjelenítésére. 

 A vezérlő panel  gombjának a segítségével nyissa meg a kameraválasztó ablakot. 
 A megjelenő listában válassza ki azt a kamerát, amelyiknek a detektor eseményéi között 

böngészni szeretne. 

 A megjelenő ablakban válassza ki a detektort vagy akár több detektort is választhat. 
 Az események böngészéséhez nyomja meg a Done gombot. A Select More gomb 

segítségével visszatérhet a kameralistához egy másik kamera detektorainak 

kiválasztására. A listában a kamera kép jobb alsó sarkában a  ikon jelzi, hogy az 
adott kamerán van kiválasztva detektor a böngészéshez. 

 A vezérlő panel dátum / idő választójával közvetlenül adott időpontra léphet. Időpont 
megadásához érintse meg a vezérlőpanel időpontot megjelenítő részét. A beállított 
időpontot a Set Time gomb segítségével érvényesítheti, melynek hatására a böngésző 
a megadott időponthoz legközelebbi eseményre lép. 

A megjelenő listában egyszerű „húzással” böngészhet előre, illetve hátra.  

Adott képet kiválasztva, az élőképes listához 
hasonlóan az esemény részleteire, vagy akár a 
visszajátszásra is ugorhat. 

Az eseményböngészőből kilépéshez nyomja meg a 

globális eszköztár élőkép (Live ) vagy 

visszajátszás (Playback ) gombját. 
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3.5 Beállítások (Configure)  

A globális eszköztár Configure  gomb megnyomásával a következő beállítási lehetőségek 
érhetők el. 

3.5.1 Beállítások csatlakozás típusok alapján 

Az IMC azon paraméterek esetében, melyek a hálózati 
átvitelt befolyásolják, lehetőséget biztosít a csatlakozás 
típusa alapján más-más beállítás alkalmazására. Azaz 
más beállítás alkalmazható WiFi és más a Mobil 
Internetes csatlakozás esetén. Mindkét csatlakozás 
típushoz a következő lehetőségek állnak rendelkezésre: 

Videó beállítások 

 Maximum Video Resolution: az alkalmazás 
által használt maximális videó felbontást 
állíthatja be (320x240, 320x480, 512x384, 
640x480, 800x480, 1280x800). 

 Video Compression:  a videó tömörítési módod 
adhatja meg (Intellio MJPEG, Intellio Video). 

 Video Compression Quality: a tömörítés 
mértékét állíthatja be 10-től (legrosszabb) – 90-
ig (legjobb) 30 ajánlott. A magasabb érték nagyobb sávszélesség használatot 
eredményez. 

Korlátozások 

 FPS Limit: az élőképes képfrissítésre vonatkozó 
felső korlátot állíthatja be (1, 2, 4, 8, 12, 16, 20, 25 
kép/másodperc). Az IMC a rendelkezésre álló 
erőforrásoknak megfelelő képfrissítést fog 
használni, de az itt megadott korlátot soha nem 
lépi túl. 

 Playback FPS Limit: a visszajátszásra vonatkozó 
képfrissítési felső korlátot állíthatja be (1, 2, 4, 8, 
12, 16, 20, 25 kép/másodperc). Az IMC a 
rendelkezésre álló erőforrásoknak megfelelő képfrissítést fog használni, de az itt 
megadott korlátot soha nem lépi túl. 

Kijelző 

 Event Monitoring: engedélyezheti, illetve tilthatja az események monitorozását. Az 
IMC csak az engedélyezés után keletkezett eseményeket jeleníti meg. Tiltva 
sávszélességet takaríthatunk meg. 

 Show Traffic Info: engedélyezheti a csatlakozás óta forgalmazott adatmennyiség 
kijelzését a főképernyőn. 
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3.5.2 Globális beállítások 

 Push Message Notification Filter: 
beállítható az idő, melyen belül ugyanarról 
az eseményről a rendszer nem küld 
azonnali üzenetet. 

 Background Disconnect Time: ha az 
alkalmazás a háttérben van, a kapcsolat a 
szerverrel csak a beállított idő eltelte után 
kerül bontásra. 
 
Megjegyzés: az operációs rendszer még az idő eltelte előtt leállíthatja az alkalmazást. 
A beállítás csak Android eszközön érhető el. 

 

 Image Filter: ki-be kapcsolhatja a képszűrőt. A képszűrőt bekapcsolva jobb minőségű 
képet kapunk, de a teljesítmény csökken. 

 Load Previous layout: engedélyezheti, hogy induláskor az utolsó nézet betöltésre 
kerüljön vagy sem. 

 Camera Scroll Mode: engedélyezheti a kameraképen a „scroll” funkciót. Engedélyezve, 
balra illetve jobbra scrollozva a kameraképen, az előző illetve a következő kamera 
képére léphet. 

 Show Camera Names: engedélyezheti a kamera nevek kijelzését a főképernyőn. 

 Use center point PTZ: engedélyezve, az IMC középpontos PTZ kameravezérlést fog 
használni, azon kamerák esetében, amelyek támogatják.  

o Engedélyezve: a kamerát pontosan a képernyő egy adott pontjára forgathatja, 
a pont megérintésével. 

o Tiltva: a kamerát a megérintett pont irányába mozgathatja. 
 Play sound on event: engedélyezve az IMC hanggal jelzi új esemény érkezését. 

Megjegyzés: az iOS verzió a beállításokhoz, néhány helyen a felbukkanó ablakok helyett ún. 
checkboxokat, illetve kapcsolókat használ. 

  



 

http://www.intellio.eu  15  Intellio Mobil Kliens 4 

IMC 

4 Kérdések – válaszok 
 

Kérdés: Mi a teendő, ha csatlakozás után a visszajátszás és az eseményböngészés kivételével 
minden megfelelően üzemel? 

Válasz: A visszajátszás és az eseményböngészés csak az Intellio Video Gateway-en keresztül 
biztosított. Az IMC képes közvetlenül is csatlakozni az IVS szerverekhez, de ebben az 
esetben a visszajátszás nem elérhető. Telepítse az Intellio Video Gateway-t, és 
próbáljon csatlakozni a Gateway-en keresztül az IVS rendszerhez. 
 

  

Kérdés: Akadozik az élőképes megjelenítés. Mit tegyek? 

Válasz: A beállítások között nagyon sok olyan lehetőség van, mellyel csökkenteni lehet az 
IMC4 erőforrás igényét. Javasoljuk pl. kisebb felbontás használatát, Image Filter 
kikapcsolását. Érdemes esetleg a telefonon háttérben futó egyéb alkalmazásokat is 
megnézni, nem foglalják e feleslegesen a szükséges erőforrásokat. 
 

  

Kérdés: Használhatom-e az Intellio Video Gateway-t az IVS2 szerverhez? 

Válasz: Nem, az Intellio Video Gateway csak az IVS3 vagy újabb szerverrel képes együtt 
működni. 
 

  

Kérdés: Mi történik, ha élő WiFi kapcsolat közben a telefon átvált Mobil Internet kapcsolatra 
vagy fordítva? 

Válasz: Ebben az esetben megszakad a kapcsolat a szerverrel. 
 

  

Kérdés: Az események megjelenítése nem mindig működik. Mi okozhatja a problémát? 

Válasz: Az események megjelenítése külön engedélyezhető WiFi és Mobil Internet 
kapcsolat esetén. Ellenőrizze engedélyezve van-e mindkét kapcsolat típusnál. 
 

  

Kérdés: A telepített rendszer nem tartalmaz PTZ kamerákat, mégis néhány kamera 
eszköztárja azt mutatja PTZ képes a kamera. Miért? 

Válasz: Ilyen, pl. az ún. motoros zoommal szerelt kamerák esetében előfordulhat. 
Természetesen ilyen esetekben a PT (Pan / Tilt) funkció nem működik, de a Z (Zoom) 
funkció működhet. 
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5 Beállítások összesítése 

Globális beállítások Alapértelmezett érték Lehetséges értékek 

Push Message Notification Filter 30 másodperc 
0, 15, 30, 60, 90 másodperc 

2, 3, 4, 5 perc 

Background Disconnect Time 10 perc 5, 10, 15, 20, 25, 30 perc 

Image Filter tiltva engedélyezve / tiltva 

Load Previous layout engedélyezve engedélyezve / tiltva 

Camera Scroll Mode engedélyezve engedélyezve / tiltva 

Show Camera Names tiltva engedélyezve / tiltva 

Use center point PTZ engedélyezve engedélyezve / tiltva 

Play sound on event engedélyezve engedélyezve / tiltva 

Csatlakozás beállítások 
WiFi 

beállítások 

Mobil Internet 

beállítások 
 

Video 

Maximum Video Resolution 640x480 640x480 
320x240, 320x480, 512x384, 

640x480, 800x480, 1280x800 

Video Compression Intellio Video Intellio Video Intellio MJPEG / Intellio video 

Video Compression Quality 50 50 

10 (legrosszabb) – 

90 (legjobb) 

50 ajánlott 

Korlátozások 

FPS Limit 16 8 1, 2, 4, 8, 12, 16, 20, 25 

Playback FPS Limit 16 8 1, 2, 4, 8, 12, 16, 20, 25 

Kijelző 

Event Monitoring tiltva tiltva engedélyezve / tiltva 

Show Traffic Info tiltva engedélyezve engedélyezve / tiltva 

 


