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            Ver: 1.1 

 

 

 

Használati Útmutató 

 
 

Biztonsági okokból kérjük változtassa meg az IP Kamera alapértelmezett jelszavát. Bővebben 

az 5. és 9. oldalon.  

A legfrissebb használati útmutató letölthető a következőoldalról: www.tenvis.com/download . 
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Megjegyzés: Bizonyos funkciók kézikönyvben említett függően változhat kamera 

modell. Például a pan és tilt funkció a Pan / Tilt képes kamerák csak. 
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Fejezet 1: Kezdeti lépések  

A doboz tartalma 

IP Kamera x 1 

Antenna x 1 

Adapter x 1 

Használati Útmutató x 1 

CD x 1 

Tartó konzol x 1 

Csavarok és tiplik 

A kamera 

 

 

Működés közben 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAN 

Audi o Out 

Reset 

Wi-Fi 

Power 
LAN 

 

Reset 

Power 

Power Reset 

Lan 

Wi-Fi 

Wired LAN View 

IP Camera 

Wired 

Router 

Wired 

LAN Wi-Fi 

PC/MAC 

Mobile Phone 

Tablet PC 
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Wireless LAN View 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wireless LAN View 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAN means Local Area Network 

Fejezet 2: PC beállítások 

Windows 

Vezetékes hálózat  

1. Helzezze be a CD-t vagy töltse le a szoftvert:. www.tenvis.com/download 

2. Indítsa el az autorun-t. És kattintson a következő ikonra: 

 

3. A telepítés végén indítsa el az alkalmazást: 

 

4. Indítsa el a varázslót és válassza ki a telepítési módot. A Varázsló mód ajánlott kezdő. 

felhasználóknak. Ha a haladó módot választja, kérjük látogassa meg a 

www.tenvis.com/download oldalt további utasításokért. 

 

IP Camera 

Wireless 

Wireless Router 

Wired 

LAN Wi-Fi 

IP Camera 

Wired 

Or 

Wireless 
Wireless Router 

3G/4G or Wi-Fi 

ADSL Modem 

PC/MAC 

Mobile Phone 

Tablet PC 

PC/MAC 

Mobile Phone 

Tablet PC 

http://www.tenvis.com/download
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5. Győzödjön meg róla, hogy a kamera és a számítógépe is legyen a vezeték néküli 

router-hez csatlakoztatva. 

 

6. Keresse meg és válassza ki a kamerát.. 

 

7. Állítsa be a kamera IP címét. Ha megjelenik egy piros nyíl,akkor elérheti a kamerát belső 

hálózaton keresztül. Ha nem jelenik meg, kattintson a One Key Set-re. Ha a piros nyíl 

Y Ezeket az információkat  

megtalálhatja a kamerán. 
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ezután sem jelenik meg, kérjük lépjen kapcsolatba a gyártóval.  

 

Figyelem: Kérjük, hogy a böngészőjének megfelelő módot válassza. 

 

Kérjük jegyezze fel a kamera címét. 

További információk a 17. Oldalon. 
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Ha a beállítások sikeresek, megjelenik a kép, és élőben nézheti a videót a hálózaton 

keresztül.. 

 

Megjegyzés::  

1. Biztonsági okokból kérjük változtassa meg a kamera alapértelmezett jelszavát.Ezt a 

következőképpen teheti meg.. 

 

2. Bizonyos funkciók kézikönyvben említett függően változhat kamera modell. Például a pan 

és tilt funkció a Pan / Tilt képes kamerák csak.. 

Nincs több beállításra szükség, ha csak vezetékes hálózaton keresztül szeretné használni a 

kamerát.  

Vezetéknélküli hálózat 

8. Térjen vissza a IP Kamera Varázsló oldalra és töltse ki a következő mezőket a 

folytatáshoz.

 

 

9. Kérjük győződjön meg róla, hogy a Using Wireless Lan be legyen kapcsolva, ha 

engedélyezni szeretné a WIFI használatát. Ezután kattintson a Scan gombra és várjon 

Ezeket az információkat megtalálhatja a 

kamerán. 
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ameddig megtalálja a vezetéknélküli router azonosítóját. Amikor a keresés befejeződött, 

válassza ki WIFI hálózatot,és írja be a jelszót a Share Key szüveg mezőbe. Ezután 

kattintson az Apply gombra. A kamera újra fog indulni és a hálózati kábelt el kell távolítani. 

 

Most térjen vissza a böngészőhőz. Ha látja a kamera képét, akkor sikeresen beállította a 

kamerát. 

Ha nem szeretné interneten keresztül használni a kamerát, akkor kattintson az exit gombra. 

Internetes beállítások 

10. Ha a DDNS ellenőrzés sikeres, kattintson a Next gombra. Ha nem, akkor ellenőrizze az 

internet kapcsolatot. Ha ezután se jó, lépjen kapcsolatba az internet szolgáltatójával.. 

 

Próbálkozzo

n többször,  

ha a keresés  

sikertelen! 
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11. Ha a port átirányítás sikeres, kattintson a Next gombra. Ha nem, kattintson a Set port 

forwarding gombra.. 

 

 

 
 

Válassza ki a router márkáját, írja be a routerhez tartozó felhasználó nevet és jelszót, majd 

kattintson az OK gombra. 

Ha nem sikerült újra, és a kevesebb mint 3 problémák merülnek fel, kérjük, vegye fel a 

kapcsolatot Internet Service Provider vagy útválasztó támogatja. 

1) Ön nem biztos a felhasználónév vagy a jelszó. 

2) Ön nem biztos abban, hogy az útválasztó márka; 

3) Még mindig nem tudja beállítani a sikeresen. 

Ha még mindig problémája port forwarding, lépjen velünk kapcsolatba a támogatási 

információkat a végén az útmutató. 

12. Az alábbi képernyő fog megjelenni. Ha több kamerát szeretne hozzáadni, kattintson a 

Next majd Yes gombra. 

Írja be a router felhasználó nevét és 

jelszavát 
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Most menj vissza a böngésző. Input az internet-hozzáférési URL-t. Ha meg lehet nézni 

élőben takarmány a kamera, akkor létre internetes kilátás sikeresen. Gratulálunk! Most 

nyomon követheti, hogy mi történik bárhol bármikor! 

Mac 

1. Helyezze be a CD-t vagy töltse le a             szoftvert:  www.tenvis.com/download 

2. Kattintson az alábbi ikonra.   

 

3. Ha nem az első, hanem a második ábrát látja, akkor térjen vissza a 10. oldalra és 

módosítsa a kamera IP címét az ott leírtaknak megfelelően. 

ábra 1  



11 
 

ábra 2    

4. Kattintson kettőt az IP címre és a kamera bejelentkezési képernyője fog megnyílni  az 

alapértelmezett bönészőben. 

 

 

 Ezeket az információkat megtalálhatja a kamerán. 

 

5. A kamera eléréséhez írja be az IP címét a böngészőbe.. 

Figyelem: Kérjük, hogy a böngészőjének megfelelő módot válassza. 
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Gratulálunk! Beállított vezetékes LAN nézetet MAC sikeresen. 

1. Biztonsági okokból kérjük változtassa meg a kamera alapértelmezett jelszavát.Ezt a 

következőképpen teheti meg.. 

 

2. Bizonyos funkciók kézikönyvben említett függően változhat kamera modell. Például a pan 

és tilt funkció a Pan / Tilt képes kamerák csak. 

Ha vezeték nélküli vagy internetes beállításokra van szüksége MAC készülékéhez, látogassa. 

meg az alábbi oldalt.www.tenvis.com 

 

ábra 2 

Kattintson az egér jobb gombjával a Network Configuration-reés állítsa be a kamera IP címét a 

helyi hálózatnak megfelelően.. 

 

 

Győződjön meg arról, hogy nincs 

IP-cím ütközés. 
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Kövesse az alábbi lépéseket a beállítások előhozásához: 

 

Fejezet 3: Mobil beállítások 

iPhone 

1. Nyissa meg az app store-t,  és telepítse a CamViewer for IP Webcams,  

alkalmazást. Vagy látogasson el a www.tenvis.com/download oldalra további  

niformációkért.. 

2. Indítsa el a CamViewer for IP Webcams alkalmazást. Aztán kattintson a + gombra 

 

3. Töltse ki a következő mezőket. 

 

Internetes beállításokhoz töltse ki a következő mezőket. 

Bővebben a 7. Oldalon. 

Ezeket az információkat 

megtalálhatja a kamerán 
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Tipp: Az IP cím és a hoszt név az ábrán csak példa. További információk a 

www.tenvis.com/support oldalon. 

4. Válassza ki a hozzáadott kamerát és nézze meg a képét.. 

          

Gratulálunk! Sikeresen beállította az iPhone alkalmazást. Mostantól megnézheti a 

kamerát élőben iPhone készülékről bárhol, bármikor.. 

 

Android 

1. Keresse meg az IP Cam Viewer alkalmazást a Google Play-ben. Látogassa meg a 

www.tenvis.com/download oldalt további információkért. Kattintson a + gombra és 

válassza ki IP Camera, DVR, NVR opciót. 

Bővebben a 7. Oldalon. 

Ezeket az információkat 

megtalálhatja a kamerán. 
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2. Ha az ön kamera modellje nincs a listán, válassza ki a JPT3815 típust., Töltse ki a 

következő mezőket.. 

 

Internetes beállításokhoz töltse ki a következő mezőket. 

Bővebben a 7. Oldalon. 

Ezeket az információkat megtalálhatja a kamerán. 
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Tipp: Az IP cím és a hoszt név az ábrán csak példa. 

3. Kattintson a test gombra és mentse el. Aztán kattintson a ← gombra az élő videóhoz.. 

          

Gratulálunk! Sikeresen beállította az Android alkalmazást. Mostantól megnézheti a 

kamerát élőben Android készülékéről bárhonnét, bármikor. 

Egyéb készülékek 

Symbian, Windows Phone, Blackberry OS és egyéb telefonokhoz 

1. Nyissa telepítése varázsló 7 Cím 

Bővebben a 7. Oldalon. 

Ezeket az információkat megtalálhatja a kamerán. 
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2. Regisztráljon a TENVIS videó megfigyelő rendszerébe.. 

 

3. Jelentkezzen be. 

4. Válassza ki a Management menűpontot a bejelentkezés után. Majd kattintson azt add 

gombra. 
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5. Írja be a kamera soroyatszámát, illetve a hozzá tartozó felhasználónevet és jelszót 

 

6. Válassza ki a Single Channel-t , hogy megnézhesse a kamerát az interneten keresztül. 

       

Gratulálunk! Mostantól élőben nézheti a videót a telefonján keresztül. 

Fejezet 4: Végszó 

Gyakori kérdések. 

1. Miért mondja a vírusírtó, hogy a szoftver veszélyes vagy vírusos lehe? 

Ezeket az információkat megtalálhatja a 

kamerán. 
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A szoftver detektálja a hálózati eszközöket a hálózaton, emiatt tűnhet gyanúsnak. Kérjük 

hagyja figyelmen kívül. 

2. Miért nem tudja a szoftver detektálni a kamerát? 

Bizonyosodjon meg, hogy a hálozati kábel megfelelően csatlakoztatva van, illetve 

ellenőrizze a tűzfal és a vírusírtó beállításait.   

3. Miért mondja a szoftver, hogy a kamera nem elérhető? 

Csatlakoztassa a kamerát közvetlenül a router-hez és ne a számítógéphez. 

4. Miért nem fogadja el a kamera a felhasználónevet és jelszót? 

A kamera előre beállított felhasználóneve admin, és nincs jelszó. Ha elfelejti a beállított 

felhasználónév és jelszó párost, akkor Visszaállíthatja a gyári beállításokat a reset gomb 

segítségével.. 

5. Hogyan állíthatom vissza a kamera gyári beállításait? 

Tartsa nyomva a kamera alján található reset gombot körülbelül egy percig, ameddig a 

kamera újra nem indul. Győződjön meg róla, hogy eközben a kamera csatlakoztatva van  

az elektromos hálózathoz.  

6. Miért nincs hang és/vagy kép a kamera felvételén (Csak a beltéri kamerák támogatják a 

hangfelvételt)? 

Nincs hang: Jelentkezzen be ActiveX módban IE-vel vagy VLC módban más böngésző 

esetén. 

Nincs videó: IE nem támogatja a Server Push módot és más böngészők 

Pedig nem támogatják az ActiveX módot, kérjük használja a megfelelőt. 

A TENVIS mobil alkalmazás nem támogatja a hangfelvételt, de más alkalmazások 

támogathatják. 

7. Miért homályos a kép? 

Vegye le a lencsevédő fóliát és forgassa el a lencsét az élesebb kép érdekében. 

8. Miért nem forgatható a kamera megfelelően? 

Lehet, hogy beragadt a mechanika. Óvatossan mozgassa meg kézzel. 

9. Miért szakad le a kamera állandóan a vezeték nélküli hálózatról? 

Nézze meg, hogy az antenna megfelelően rögzítve van-e, illetve, hogy a router nincs-e túl 

messze a kamerától.. 

10. Böngészők összehasonlító táblázata. 

 IE 
Firefox, Chrome, Safari 

in all platforms 

Video Yes Yes 

Record Yes No 

Alert Record Yes(Only in live video page) No 

Alert by E-mail or FTP Yes Yes 

Multiple View Yes No 

Audio 2 Way No 

 

További információk 

További információkhoz juthat a TENVIS IP Kamerákról az alábbi oldalon. www.tenvis.com 
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Terméktámogatás 

Ha bármilzen probléma merülne fel a kamera beállításait illetően, látogasson el fórumunkra, 

ahol megtalálhatja a választ és segítséget kaphat. http://forum.tenvis.com 

Worldwide Customer Service 

Time: 9:00-18:00 Beijing Time (UTC+8) Monday-Friday 

Telephone #: 0086-0755-89732479 

E-mail: support@tenvis.com 

E-mail: ussupport@tenvis.com 


