HƯỚNG DẪN CHỈNH THÔNG SỐ "MÀU SẮC" TRÊN ĐẦU
GHI XVR S1
(Để đạt được hỉnh ảnh tối ưu nhất)

- Chào các bạn ! Thông thường khi bạn cắm các loại Camera chạy cáp đồng trục
vào đầu ghi XVR Dahua để ghi hình và hiển thị . Với các thông số mặc định sẵn
trên đầu ghi thì hình ảnh đầu ra chưa được tối ưu hóa ở mức phù hợp nhất . Lúc
này bạn cần chỉnh các thông số trong mục "Màu Sắc" để hình ảnh được đẹp và
sắc nét hơn . Xin lỗi các bạn vì sự bất tiện này . Dahua và chúng tôi sẽ cố gắng
khắc phục vấn đề này trong thời gian sớm nhất.
- Sau đây mình xin giới thiệu 2 Form thông số màu sắc ở 2 môi trường khác
nhau : Trong nhà và Ngoài trời . Các bạn lưu ý : 2 thông số trên chỉ mang tính
chất tham khảo. Để có được hình ảnh tối ưu nhất bạn cần chỉnh các thông số dựa
trên cường độ ánh sáng , loại camera , góc camera mà bạn lắp đặt... Đến lúc nào
bạn thấy hình ảnh đẹp nhất thì bạn ấn nút Lưu để các thông số về màu sắc được
ghi nhớ.

***
Trước tiên ở màn hình hiển thị trực tiếp của đầu ghi bạn cần Click chuột phải rồi
chọn mục : "Màu Sắc"

Sau đó dựa vào môi trường lắp đặt của Camera để bạn chỉnh thông số màu sắc theo 1
trong 2 Form sau :

I - Form thông số "Màu Sắc" cho môi trường Ngoài Trời.

II - Form thông số "Màu Sắc" cho môi trường Trong Nhà.

Mọi thắc mắc cần tư vấn – hỗ trợ - giải đáp quý khách vui lòng liên hệ

Tổng Đài - Hotline Hỗ Trợ Kỹ Thuật :
- Hà Nội :
+ DĐ : 0911.812.888 Số máy lẻ : 100 – 101 – 102 - 103 – 104 – 105
+ TĐ : 1900.636.955 Số máy lẻ : 701 – 702 – 703 – 704

- Đà Nẵng :
+ DĐ : 0911.299.114
+ TĐ : 1900.636.955 Số máy lẻ : 902

- TP Hồ Chí Minh :
+ DĐ : 0917.355.335 – 0917.105.000 – 0911.812.888 (Số máy lẻ 106)
+ TĐ : 02862.658.833 – 02835.122.666 Số máy lẻ : 1070 - 1071 - 1072

Hoặc quý khách có thể tải về các hướng dẫn cài đặt và hướng dẫn sử dụng các thiết bị
an ninh của Dahua tại website : http://dahua.vn ( Mục Hỗ Trợ )
Cảm ơn quý khách đã quan tâm & sử dụng thiết bị an ninh của DAHUA

