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Cikkszám: 5MP PTZ IP KAMERA + DVR 
 

Multifunkciós rögzítő rendszer  
4 db IP PTZ kamerával 

 
 

Köszönjük, hogy az általunk forgalmazott terméket vásárolta! 
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http://www.global-export-import.eu/
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Bemutatás 
 
A rendszer 
Ez egy sokoldalú nagyfelbontású kiváló digitális biztonsági és védelmi rendszer. A megbízhatóságának alapja egy nagy stabilitású LINUX 
beépített operációs rendszer. Szabványos (H.264) adat- és (G.711) hangtömörítést alkalmaz a gyorsabb és helytakarékos rögzítés 
érdekében. Ez lehetővé teszi a lassított, akár kockánkénti visszajátszást is. 
A kamera és a DVR (Digitális videó rögzítő) közötti kapcsolat IP alapú, így a kamerák elhelyezése rugalmasan megoldható, akár távolabbra 
is. Az alkalmazható megfigyelő szoftverekkel akár távolról is biztonságosan is felügyelheti a rendszert. A mozgatható kamerák alkalmazása 
bármely területen telepíthetővé teszi a rendszert, pl. bankokban, szállításban, közlekedésben, raktárakban, üzletekben, áruházakban stb. 
 

A rendszer főbb tulajdonságai 
Valós idejű megtekintés 

 VGA és HDMI csatlakozás  
Megtekintés saját monitoron, vagy távolról PC-n, okos telefonon  

Tárolás 
A merevlemez alaphelyzetben nem fogyaszt sokat, mert készenléti állapotban van, ez csökkenti a hőtermelést és áramfogyasztást   
Egyedi titkosítási algoritmus alkalmaz a készülék az adatbiztonság érdekében. 

Tömörítés 
Valós idejű tömörítés alkalmazása, stabilan szinkronban tartva a 4 kamera csatornáját, és a hangcsatornákat. 

Mentés 
Akár SATA interfészen, akár USB csatlakozáson keresztül lementhetők a felvételek  
A hálózaton keresztül akár távoli mentés is lehet egy távoli HDD-re  

Visszajátszás 
A folyamatos rögzítés közben lehetőség van keresésre, visszajátszásra, letöltésre 
Egyidejűleg több csatorna lejátszása  
Tetszőleges kijelölt területet ki lehet nagyítani  

 

Hálózati működés 
Interneten keresztüli megtekintés, beállítás lehetősége  
Távoli kamera vezérlés lehetősége   
Távoli ellenőrzése a felvétel/lejátszás funkcióknak. 
Riasztási kapcsolat 
Egy közös relével működő riasztási kimenet pl. lámpa, vagy sziréna vezérlésére  
RS485 csatlakozás a  PTZ kamera vezérlés teljes körű használatához    
Ethernet csatlakozás a helyi hálózathoz, az összes funkció ezen keresztül történik 
IP kamera kezelés. 
USB csatlakozás   
3G és WIFI hálózat támogatása  
Egér csatlakozás USB-n keresztül  
Felhő alapú távoli hozzáférés támogatása, segítve a távoli megfigyelést  
 DVR/HVR/NVR funkció 3-az-1-ben készülék 
Analóg +HD IP kamerák támogatása is (DVR és NVR egyszerre)  

 

Rövidítés magyarázat: 
DVR  Digitális videó rögzítő egység 
NVR  Csak hálózaton keresztül (IP) video rögzítő egység 
PTZ kamera   Mozgatható (4 irányban) és zoomolható kamera 
ZOOM  Optikai gyújtótávolság változtatása (közelítés – távolítás)  
HDD  Digitális adattároló egység (beépíthető merevlemezzel) 
SSD  Teljesen félvezetős adattároló (“digitális merevlemez”)  
SATA   Szabványos “soros”merevlemez csatlakozó felület 
VGA  Analóg (RGB) video monitor csatlakozó felület 
HDMI  Nagy felbontású monitor vagy TV csatlakozás 
H.264 vagy H.265 Képtömörítési eljárás, a video adatfolyamot menet közben akár tizedére csökkenti és így kerül tárolásra 
Channel  Csatorna, minden kamera egy csatornához tartozik, Channel= kamera 
Stream  Kamera videojele.  MAIN=Normál, nagy felbontású kép, SUB=Csökkentett felbontás,  

Mindkettő a DVR-en beállítható, kameránként   

 
DVR műszaki adatok 

Készülék IN-N5204 

Rendszer Processzor Hi3520DV300 

 
 
 
 
 
 
Video 

Video bemenet (IP) 4*5Mp  

Teljes sávszélesség   64Mbps 

Továbbítható sávszélesség 36Mbps 

Videó tömörítés H.264 

Kijelzett felbontás 5Mp 

Visszajátszás 5Mp 

Mozgás érzékelés Van  

Hang tömörítés G.711A 

Hang Line bemenet RCA csatlakozó 
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Felvételi módok Kézi / Riasztásra / Mozgásra / Időzítve  

 
 
 
Felvétel 

Keresési lehetőségek  Keresés: Időpontra, dátumra, eseményre, csatornára  

Video tárolása  HDD, network 

Mentési módok  Network, USB hard diszk, USB Pen drive, SATA HDD 

Vezetékes video bemenet 4 db  BNC 

 
 
 
Külső 
csatlakozások  

Video kimenet  1-ch HDMI 

Hang csatlakozások   4 bemenet / 1-db kimenet  

Riasztó csatlakozások  4 bemenet / 1 relé kimenet (NO tip.) 

LAN Hálózati csatlakozás RJ45 10M/100M automatikus 

Külső eszköz csatlakoztatása 2 db USB 2.0 csatlakozás  

Belső HDD merevlemez 1 db SATA csatlakozás (Max 6TB) 

Tápfeszültség  12V/2A – külső adapterrel 

 
Általános adatok 

Működési környezet  Hőmérséklet: 0℃—+55℃，Nedvesség: 10%—90%， 

Nyomás: 86kpa—106kpa 

Méret 260*234*47mm 

Súly  2.5 Kg 

 
Kamera műszaki adatok 

TÍPUS IN-PTB500E10X-IP 

Kép érzékelő AR0521 

Felbontás 5MP 

Optikai zoom  10X 

Lencse gyújtótávolsága 5.1 - 51mm 

Vízszintes forgatás szöge 0-220° 

Függőleges mozgás szög -45~ +40° 

Kép nézet állítás Függőleges / vízszintes tükrözés  

Infra LED 6 db IR LED, 100m távolságig  

Programozási lehetőség  220 pont 

Pásztázás 3 csoportban  

Támogatott protokollok TCP/IP，HTTP， NTP，IGMP， DHCP，UDP，SMTP，RTP，RTSP，ARP，DDNS

，DNS，PPPoE 

ONVIF Van 

Távoli megtekintés PC, mobil   P2P, IOS, Android 

Mutil-stream    Kétféle video jelfolyam egy időben 

IP vízállóság  IP66 

Video tömörítés H.264/H.265M-JPEG 

Hang tömörítés  G711, PCM 

Működési hőmérséklet  -40℃～+60℃ 

Működési páratartomány ≤95% 

Nagyfesz. átütési szilárdság ESD 6KV 

Tápfeszültség DC12V (2A) 

 
A szett használatba vétele, tartozékok ellenőrzése  
Amikor kibontja a csomagolást a következőket ellenőrizze: 

Van-e valamilyen sérülés a készülékeken, tartozékokon? 
Megfelelő csatlakozó vezetékek vannak-e a csomagban 
Figyelem!  Ellenőrizze a készüléken a záró (garancia) címke meglétét, ez a későbbiekben is fontos lehet, hogy sértetlen 
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A csomag tartalma 
DVR készülék (HDD-t nem tartalmazza)    1 db 
PTZ IP kamera      4 db 
12V adapter      4+1 db 
USB optikai egér     1 db 
Távirányító (opció)     1 db  
Kézikönyv      1 db 

 
Előlapi funkciók leírása 

1. Infra vevő nyílása 
2. Bekapcsolt állapot jelzése 
3. Felvétel jelzése 
4. Riasztás jelző LED 
5. Visszalépés gomb (előző menüpontba való visszatérés) 
6. Kurzor mozgató gombok 
7. Enter (végrehajtás) gomb 

 
Hátlapi csatlakozók funkciója  

 
 

1. Riasztó be és kimenet 
2. Analóg video bemenetek 
3. Hang kimenet 
4. HDMI video kimenet 
5. VGA monitor kimenet 
6. Hang bemenetek 
7. LAN csatlakozás 
8. USB aljzatok 
9. RS 485 (kamera vezérlés) kimenet 
10. 12 V tápcsatlakozó 

 
A rendszer telepítése, használata 
Ha a tartozékok meglétét és sértetlenségét ellenőrizte, akkor megkezdheti a beüzemelést. 
Merevlemez beépítése Figyelem! A készülék merevlemezt nem tartalmaz. 
Amennyiben a készüléket merevlemezzel (HDD) kívánja használni. akkor először annak beszerelését kell elvégeznie. 
Felhasználható HDD: 5”, 3”, 2.5 “ méretű 500GB – maximum 6TB kapacitású SATA interfészű diszk. 
A szükséges belső rögzítő csavarok mellékelve vannak. 
Beszerelés:    1. Kikapcsolt állapotban leszereli a készülék borítóját (4 db csavar) 

       2. A merevlemezt a 4 db mellékelt csavarral rögzíti az alaplemezhez. 
       3. A 2 db lengő csatlakozót csatlakoztatja a HDD megfelelő aljzatába. 
       4. Visszateszi a borítót és visszacsavarja a kivett csavarokat. 

 
Az 5MP-es NVR beállítása IP kamerákhoz 

Az Ön által vásárolt szett  NVR egysége alaphelyzetben  vezetékes kamerákra van beállítva, ezért a csomagban lévő IP kamerák 
használatához az alább lépéseket kell  megtenni. (ezeket természetesen a gépkönyvben foglaltak figyelembevételével). 

1. A 4 db kamera beüzemelése 

a. Tápfeszültség csatlakoztatás 

b. LAN csatlakoztatás 

2. NVR tápfesz, egér csatlakoztatása 

a. NVR LAN csatlakoztatása 

3. A megjelenő képernyőn alul a MAIN MENU kiválasztása 

a. Ebből a SWITCH menü kiválasztása 

b. CHANNEL TYPE menüpontba belépés 

c. Itt a legalsó sor (5MP – 4 kamera) beikszelése (pipa) 

d. OK 

e.  Ismét OK 
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4. Az NVR ezután újraindul (Reboot) 

5. Boot után automatikusan bejön az Auto Config funkció 

a. NVRDigital Channel Config Wizard elindul 

b. Quick Set ablakban a 4 kamera keresése látszik 

c. A megtalált kamerák képe a háttérben megjelenik 

d. Save? OK-t kell megnyomni, és a rendszer használható, ill a további beállításokat el lehet végezni. 

Indulási lépések 
A DVR-t és a kamerákat csatlakoztassa a helyi routerhez majd a DVR-t és a kamerákat az adapterek segítségével helyezze áram alá. 
A DVR-hez csatlakoztasson VGA, vagy HDMI monitort vagy TV-t, valamint az USB egeret. 
A DVR eső bekapcsoláskor ellenőrzi a HDD meglétét, s ha szükséges megformázza azt. 
Ezután a DVR ellenőrzi a hálózati és Internet kapcsolatot. 
Ha ez megfelelő, akkor a DVR megkeresi a kamerákat a helyi hálózaton. 
 Ekkor a kamerák képe megjelenik, és felugrik a bejelentkező ablak 
Ellenőrizze a kamerák megfelelő működését és funkcióit, s ha mindent rendben talál, akkor szerelje csak fel azokat végleges helyükre. 

 
A használat részletes leírása   
Bejelentkezés 
Amikor a  DVR  elindul, a felhasználónak be kell jelentkeznie a rendszerbe. 
Három féle felhasználó van alaphelyzetben Admin, Guest és  Default. 
Az Admin rendelkezik az összes jogosultsággal. Bejelentkezéskor az Admin-nak nincs jelszava, ebbe a mezőbe nem kell semmit beírni. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rendszer bejelentkező ablak 
Jelszó védelem: Ha 3-szor elrontja a jelszó beírását, a rendszer riasztást indít. Ha 5-szor nem sikerül a jelszó beírása, a 
bejelentkezés letiltásra kerül. A letiltás fél óra múlva, vagy újraindításkor kerül feloldásra. 
A rendszer biztonsága érdekében az alapjelszót változtassa meg, és valahol tárolja el. 
 
Megtekintés 
Jobb egérgombbal válthat az egyes ablakok között. A rendszer dátuma, pontos ideje és a csatorna száma mindegyik ablakban megjelenik. 
Jobb egérgombbal válthat az egyes képernyők között. 
 
 
 
 
 
 
  
 
Az ablakokban megjelenő ikonok 

 
Asztal gyorsmenü ikonok 
Megtekintés módban a jobb egérgombbal kiválaszthatja a kívánt funkciókat, lásd alább: 
Sorrendben: Főmenü, Visszajátszás, Felvételi mód, PTZ vezérlés, Szin beállítás, Kimenet beállítás, Infó, kijelentkezés, 1-4-9-16 osztott 
nézet, és elrejtés. 

Asztalon megjelenő gyorsmenü gombok  
 
Visszajátszás / Playback 
Lejátszhatja a merevlemezre felvett fájlokat. 
Útvonal: "desktop shortcut menu " - "playback"-   "search"- "play" ahogy az alábbi ablakban is látszik  
A lejátszott fájlokat ki is mentheti külső adathordozóra 

 

 
1  

 
Felvétel státusza 

 
3  

 
Video  nincs  

 
2  

 
Mozgásérzékelés 

 
4  

 
Camera zárt 
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Visszajátszás képernyő  

 
Képernyőn megjelenő feliratok magyarázata: 
1. HDD mód váltása  
2. naptár a felvétel napjának kiválasztásához  
3. Felvétel keresése   
4. Megfelelő kamera/csatorna kiválasztása  
5. Visszajátszó ablak váltása  
6. Időhossz kiválasztása   
7. Időpont kiválasztása    
8. Rögzített típus szerinti kiválasztás   
9. Lejátszást vezérlő nyomógombok. 
10. Synchronization Mode: A különböző csatornák egyidejű (szinkron) lejátszása  . 
 
Lejátszó nyomógombok funkciói: 

 Gomb  Funkció   Gomb  Funkció  

/   lejátszás /Pauza  

 
 

 visszalépés 

 
 

 Stop/leállítás  

 
 

 Gyors visszatekerés  

 
 

 Teljes képernyő 

 
 

 Gyorsított lejátszás 

 
 

 Előző képkocka  

 
 

 Következő képkocka  

 
 

 Előző file 

 
 

 Következő file 

 
 

 Újrajátszás 

 
 

 Kivágás (opcionális)) 

Lejátszási vezérlő gombok  
 

Figyelem! A képkockánkénti lejátszás csak pauza állásban lehetséges! 
 

Extra funkciók 
Helyi zoom: Amikor teljes képernyős üzemmődban nézi vissza a felvett videót, akkor lehetőség van arra, hogy egérrel kijelöljön egy területet. 
A kijelölés végén megnyomva a bal egérgombot, a kép kitölti a teljes képernyőt. 
Jobb egérgombbal visszatérhet az eredeti mérethez 
 
Rögzítési mód / Record Mode  
A DVR-nél beállíthatja, hogy a felvétel kézi, vagy időzített módban, vagy egyáltalán ne történjen felvétel. 
Fontos tudni, hogy a mozgásra történő felvételhez is be kell állítani az időzítést “SCHEDULE”, mert csak ezen időszakban történik 
felvétel.  
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A fehér „●” jel mutatja, hogy melyik csatorna milyen üzemmódban van. Az ALL= Összes csatorna. 

Rögzítési típusok 
 
Schedule: A „main menu” –ben és a „record plan”-ban beállított időtartomány, ez idő alatt történik csak felvétel. (Figyelembe véve az egyéb 

beállításokat is!) 
Manual: A gombokat bekapcsolva, függetlenül az egyéb beállításoktól elindul a felvétel.  
Stop: A gombokat bekapcsolva, függetlenül az egyéb beállításoktól megáll a felvétel. 
 
Kamera mozgás vezérlése / PTZ Control 
A kamera vezérlés funkciói: fel/le, oldalirányú mozgatás, léptetés, kinagyítás (zoom), fókusz,  
Beállítások, beállított pontok közötti pásztázás, mozgatási sebesség beállítása stb. 
 
Megjegyzés: Amennyiben a kamera vezérlését külön egységről kívánja megoldani, akkor a DVR RS 485 csatlakozójánál a (+) bemenethez 

a (+), a( –) bemenethez a (–) csatlakozást kell bekötni. 
A PTZ beállításokat a “Main menu” – “System” – “PTZ Config” menüben végezheti el, ekkor az alábbi ablak jelenik meg: 
Megjegyzés: Alaphelyzetben a kamera és a DVR beállításai megegyeznek, nincs szükség változtatásra  
(Protokoll: Pelco-D, 2400 N, 1) 

PTZ vezérlés 
 

Sebesség / Speed: Mozgatási sebesség beállítása 1 – 8 között. 

Nagyítás / Zoom: A    /    gombokra klikkelve változtathatja a kép nagyítását 

Élesség / Focus: A     /    gombokra kattintva kézzel is beállíthatja a kép élességét  Alaphelyzetben automatikus az élesség beállítása  

Rekesz / Iris: A   /    gombra kattintva a rekeszt állíthatja . (opcionális/automatikus)  
Mozgatás / Direction control: A kamera mozgatását végezheti el a gombokkal, 8 irányban. A 4 fő irány a DVR előlapján lévő gombokkal is 

állítható. 
Beállítások / Set: Beléphet a beállítások menüjébe. 
Ablak váltás / Page Switch: A két beállítási ablak között válthat  
 
Szín beállítások / Color Setting 
Beállíthatja a kiválasztott jellemzőket (a beállított csatornán) a kurzorral, pl. fényerő, kontraszt, szin tartomány. 
Ezeket előre, eltérően programozhatja két időtartományra is. 

Szin beállítás 

 
Kimenet beállítása / Output Adjust 
A video kimeneten megjelenő kép jellemzőinek beállítása 

Kimenet beállítása / Output adjust 



8  

 
Verzió, és pillanatnyi információk / Version Info 
Rendszer információk: Szoftver verzió, HDD információ, Jelenlegi adatforgalom, napló, bejelentkezett felhasználók  
Megjegyzés 1 : A  sorozat szám (Serial No) szükséges a felhő alapú működéshez, ezt pontosan adja meg, mert távolról nem tud 
bejelentkezni. . 
Megjegyzés 2: MAC cím a DVR hálózati kártyájának címe, ez az ARSP esetén szükséges a bejelentkezéshez. 

Verzió információk /  Edition information 
 
HDD Információs ablak  

Kijelzi a HDD típusát, méretét, hátralévő kapacitását stb. 
Hard diszk információs ablak  

BPS: Kijelzi a pillanatnyi adatfolyam sebességét (Kb/S）és a merevlemez kapacitását valós időben （MB/h）. 

 
 Csatornánkénti adatfolyam statisztika (8 csatornás rendszernél)  

Naplófájl / LOG 
A naplófájl-t a ”system menu”-ben találhatja meg. 
 
A naplófájl / Log információ tartalmazza: a rendszer üzeneteket, konfigurálások listáját, adat kezelést, riasztásokat, felvételeket, file 
kezelést, stb. 
Az idősávokban beállíthatja a megtekinteni kívánt időszakot. Ezután a “search “ gomb megnyomása után megjelenik a naplózott 
információk listája. Egy oldal 128 eseményt tartalmaz. 
 A Next Page gombbal léphet tovább, a Remove gombbal törölheti a listát. 
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Napló információk  
Online Felhasználó / User 
Megnézheti az aktuális DVR felhasználók listáját. A hálózati felhasználók kapcsolatát meg is szakíthatja .Ilyen esetbe a legközelebbi 
újraindításig blokkolva van az adott felhasználó. 
 

Online felhasználók kijelzése 
 
Kijelentkezés / Logout 
Kijelentkezés, befejezés, újraindítás  
 

Leállítási képernyő 
 

Kijelentkezés / Logout: Kijelentkezés a rendszerből. A következő belépéshez jelszó szükséges  
Leállítás / Shutdown: Leállítja a rendszert. Lekapcsolhatja a tápellátást. Miután megnyomta a „Shutdown” gombot, egy időzítés indul el, 3 mp 

után a rendszer leáll, ezután már nem lehet megszakítani a folyamatot.  
Újraindítás / Reboot: Kilép a rendszerből, és újraindítja azt. 

 
Főmenü / Main Menu 
Amikor a felhasználó bejelentkezik a rendszerbe, akkor megjelenik a gyorsmenü sáv. 
A bal szélén található a fő menü, ahol a DVR jellemzőit beállíthatja. 
Ekkor az alábbi ablak jelenik meg: 

Fő / Main menu 
Megjegyzés: A távirányítón az „FN” megnyomásával eltérő menü jelentkezhet be. 
 
Gyorsbeállítás / Quick setting 
 
Nyelv / Language: Kiválaszthatja a rendszer nyelvét  
Video szabvány / Video standard: Kiválaszthatja a video szabványt (PAL vagy  NTSC ) 
Felbontás / Resolution: Beállíthatja a video kimenet felbontását  
Rendszeridő / System time: Beállíthatja a pontos időt, dátumot, és a kijelzés formátumát  
HDD megtelt / full: Beállíthatja, “STOP”, hogy a merevlemez megtelése esetén a rögzítés leálljon. 
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    Beállíthatja a “felülírást / overwrite”: ilyenkor a rendszer a lemez megtelésekor a legrégebbi fájlokat felülírja. 
DVR azonosító számozása / DVR No: Egy távirányítóval több DVR-t is kezelhet,  ilyenkor szükséges lehet eltérő sorszám megadása az 

egyes DVR-eknél.   
Áttetszőség / Transparency: Beállíthatja, hogy az egyes megnyíló ablakok mögött mennyire legyen látható a kamera képe. 

Léptetés / Tour: Bekapcsolja az adott kamera beprogramozott pontjai közötti léptetést,      jel mutatja, hogy a funkció aktív. Az egyes 
kameráknál külön-külön beállíthatja, az egyes pontokat Ez működik teljes képernyős üzemmódban és osztott képernyős üzemmódban is. 

Kamera váltás beállítása  
Felvétel / record: Beállíthatja a fő (main stream) video jellemzőket és a hálózati /mobil (extra stream) jellemzőit, és a hangrögzítést.  
Megjegyzés: A beállításhoz szükséges, hogy a készülékben legyen legalább 1 db HDD (írható/olvasható).  

Felvételi / adatfolyam beállítások: 
 

Csatorna (kamera) / Channel: Válassza ki a kívánt csatornát, amelynek jellemzőit be kívánja állítani.  
Beállítás / Set: Felvételi paraméterek (Fő/main stream) és hálózati jellemzők (Hálózati/extra stream) Video/Audio: Beállíthatja, hogy a hang és 

kép video szinkronban legyen rögzítve. 
Felbontás/ Resolution: Felvételi képpontszám beállítása. A magasabb felbontási érték jobb képminőséget jelent. A gyengébb képminőség 

kisebb HDD terület használatot jelent.  
Képsebesség / Frame Rate (FPS): A magasabb képszám folyamatosabb mozgás rögzítést jelent, magasabb HDD használatot 
 Bit arány / Bit Rate Type: Beállítható, hogy az automatikus videofolyam a képváltozást milyen gyorsan kövesse, 6 lépésben  
Képminőség / Quality: Bealítható a képminőség 6 fokozatban  
Bit sebesség / Bit Rate (Kb/S): Beállítható, hogy a fix rögzítési sebesség esetén mekkora lehet a sávszélesség   
A magasabb érték jobb minőséget eredményez, és több HDD kapacitást használ.   
Felvételi időszakok / Recording plan: Itt kell beállítani a rögzítési időszakokat és a rögzítést kiváltó esemény típust   

Felvételi táblázat  
 
Kamera / Channel: Itt kiválaszthatja, hogy melyik csatornára vonatkozzanak a beállítások. Beállíthatja az összest is (ALL)   
Párhuzamos rögzítés / Redundancy: Két HDD esetén beállíthatja a párhuzamos rögzítést. Az egyik legyen R/W típusra állítva, a 

másik a redundáns lemez. 
Video file hossz / Length: Beállíthatja a felvett fájlok hosszát. Az alapérték 60 perc. Max. 120 lehet ez az érték.  
 
Elő rögzítés ideje / Pre Record: Beállítható, hogy a rögzítést kiváltó esemény előtti időszakból mennyit rögzítsen a készülék.  1-30 mp 

lehet ez az idő.  
Felvétel módja / Mode: Videó állapota: Időzített, kézi stop. 

Schedule： Az időtáblában beállított idő sávokban történik felvétel 

Manual: Ezt választva a kiválasztott kamera jele azonnal rögzítésre kerül, függetlenül a jelenlegi csatorna állapottól 

Leállítás / Stop： Ezt választva a kiválasztott kamera jelének rögzítése leáll, függetlenül a jelenlegi csatorna állapottól 

A Hét napjai /Week: Beállíthatja a hét napjait, vagy az egész hetet, rögzítés csak a beállított napokon lehetséges  
Időablak / Period:   Csak a beállított időtartományban történik felvétel. 
Felvétel típusa/ Recording type: Felvétel típusa normál, mozgásra induló, külső jelzésre induló,  

Normál / Regular：A beállított időszakban induló felvétel (file) jelzése „R”.  

Kamera jelre induló / Detect: A kiváltó impulzus lehet “mozgás érzékelése - motion detect”, “kamera letakarása-camera mask” vagy a 
„kamera vezeték megszakadása - video loss” jelzés.  Ez a riasztás akkor aktív, ha „detection recording” funkció be van kapcsolva. Ez 
esetben a felvett video file jelzése “M”. 
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Külső riasztás / Alarm：Ha a beállított időszakban a külső riasztó bemenetel jel érkezik, elindul a felvétel, ha „detection recording” funkció be 

van kapcsolva Ez esetben a felvett video file jelzése “A”. 
 
Hálózati beállítások / Network 

Hálózati beállítások  

 
IP cim kérés módja / Net Link Mode: DHCP= automatikus IP cím kérés  
IP cím / IP address: IP cím beállítása  
Alhálózati maszk / Subnet Mask: Alhálózati maszk beállítása (DHCP esetén automatikusan beáll 
Átjáró / Gateway: Alap átjáró címének beállítása  
Primary DNS: Elsődleges  DNS cím  
Secondary DNS: Másodlagos DNS cím  
Video stream  portja  / Media port: Ezen a porton működik a hálózati video jelfolyam továbbítása. Ezt a portot kell a routeren engedélyezni a távoli 

hozzáféréshez pl. mobillos alkalmazáshoz 
HTTP port: HTTP port, böngészőn keresztüli használathoz  
Hálózati szolgáltatások/Net Service: Beállíthatja a hálózati szolgáltatásokat.  Lásd a következő fejezetet. 
 
Hálózati szolgáltatások  
A Net Service menüpontra kattintva beállíthatja a további hálózati szolgáltatásokat és azok paramétereit, lásd alább:  

Hálózati szolgáltatások 
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Idő és Dátum szerver / NTP setup 

Server IP：Itt beírhatja az NTP (pontos idő) szerver IP címét  

NTP képernyő 
 

Port：Alaphelyzetben: 123. Beállítható ettől eltérő cím is. 

Időzóna / Time zone：London GMT+1 Berlin  

Frissítési gyakoriság / Update Period：Az NTP szerver lekérdezési ideje. 

E- Mail beállítások / EMAIL setup: Amennyiben riasztás van, a beállított címre E- Mailt küldjön a rendszer, amelyhez egy képet is csatol. 

Email ablak 
 

Mail / SMTP server：Itt megadja a SMTP szerver nevét vagy IP címét 

Port：Email szerver port száma. 

SSL：Beállíthatja a bejelentkezéshez szükséges titkosítást (pl. Gmail esetén kell) (Secure Socket Layer)  

Felhasználói név /  User Name：Megadja a mail szerveren használt azonosítóját  

Password：Az azonosítóhoz tartozó jelszót kell beírni  

Sender： A küldő (DVR vagy saját) felhasználói email címet kell beírni. 

Fogadó email cím / Receiver：A címzett email fiók neve, ide 3 címet is beírhat pontosvesszővel+ térközzel elválasztva (;) ahova 

riasztás esetén email-t küld a rendszer.   

Megnevezés/ Title：Az üzenet tárgymezőjébe kerülő szöveget kell ide beírni. 

File küldés / FTP 
 
Az FTP szolgáltatás beállítása után, riasztás esetén elküldi a felvételt, vagy egy fotót a riasztás pillanatáról, a beállított távoli file szerverre. 
 
FTP beállítása 

Bekapcsolás / Enable: Jelölje be az  Enable sorban az    , kockát,   hogy engedélyezi az  FTP funkciót . 
Server IP: FTP szerver IP címe   
Port: FTP port, default port 21. 
User name: FTP felhasználói név. 
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Password: Felhasználói jelszó (ha nem anonymus   ) 
Max File Length: Legnagyobb megengedhető fájlméret, alap méret 128M. 
Dir Name: A feltöltés könyvtár neve. 
 
Távoli mobil elérés / Mobile monitor 
A távoli mobilos eléréshez a routeren is be kell állítani az itt megadott port, számot, továbbításra.  

Mobile monitor ablak  

Az engedélyezéséhez jelölje be az Enable mezőt , 
 
Alarm 
A riasztási funkciók következőket tartalmazza: Mozgás érzékellés (Motion Detect), Kamera eltakarás (Video Blind), Video jel megszűnés 
(Video Loss), Riasztási bemenet (Alarm Input), Riasztás kimenet (Alarm Output) és rendellenes működés: (Abnormality). 
 

 Riasztás / Alarm menü 
 
 
Mozgás érzékelése / Motion Detect 
Amikor a rendszer az előre beállított szint feletti mozgást érzékel, beindul a riasztás és az ehhez rendelt funkciókat végrehajtja. 
Megjegyzés: Az “Advanced” gombbal visszaléphet a megfigyelési képernyőre, ahol a funkciókat beállíthatja.  
 

Mozgás érzékelés képernyő 
 

Csatorna / Channel: Kiválaszthatja a kívánt csatornát. 

Engedélyezés /  Enable: Beklikkelve a kockát   aktiválja  a mozgásérzékelést (ezen a csatornán). 
Érzékenység / Sensitivity: Beállíthatja a mozgás érzékelés szintjét. 
Terület / Region: Ráklikkelve erre a gombra, beléphet a terület beállításra.  A kijelölt területet figyeli a rendszer, ha mozgás van, erre történik 
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riasztás. Az átlátszó  négyzetek jelölik a nem ellenőrzött területet. A kijelölést az egérrel végezheti el.  
 

Terület kijelölése  
 

Időablak / Period: Beállíthatja, hogy mely időszakban legyen aktív az a mozgásérzékelés.  

Beállítható akár napi szintre is 4-4 aktív időszak. A jelzett négyzet    mutatja, hogy akkor érvényes a kijelölés.   

 
Időszak / Interval: Az egyetlen kimenetet különféle eseményekkel lehet aktiválni, a beállított időre 
Riasztási kimenet / Alarm output: A kimenetet aktiválja mozgás esetén 
Delay: A riasztás megkezdése utáni leállás késleltetés 10-300 mp lehet  
Record channel: Felvételi csatorna (több is lehet) 
Figyelem! A beállításnál figyelembe kell venni, hogy összefüggés van a “record” és a “record plan” -ban beállított paraméterek 
között! 
 
PTZ kamera mozgatás aktiválás / Activation: Ebben az ablakban a kamera hozzárendeléseket aktiválhatja. 

PTZ engedélyezés 
 

Delay: A riasztás leállása után a felvétel még tovább tart a beállított ideig. Ez az idő 10~300 mp lehet.   

Show Message: Ezt kiválasztva t , felugrik riasztás esetén egy párbeszéd ablak.  

Send Email: Ezt kiválasztva    a rendszer e-mailt küld  . 
Figyelem! Ha e-mailt szeretne küldeni, akkor a megfelelő beállításokat a “main menu”-“network setting”- “network service” 

szolgáltatásoknál is be kell állítani! 

Buzzer: Ezt kiválasztva  , riasztás esetén  a zümmögő két hosszú hangjelzést ad . 

FTP upload: Ezt bekapcsolva  , alarm esetén feltölti a felvett file-t egy  FTP server-re. 
Figyelem!  Az FTP küldéshez a “main menu” - “network” -“net service” menüben is engedélyezni kell a szolgáltatást. 
 
Video Blind (ez a funkció opcionális)  
Ha a video jkép  elsötétedik, valamely külső ok miatt, ez riasztást indíthat – beállítástól függően  
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 Beállítható, hogy mit hajtson végre a DVR ilyen esetben. 

Video Blind képernyő  
 

További információkért lásd a mozgás érzékelés fejezetet. 
 
Video Loss: Video jel megszűnése  
Ha a készülék nem kap videojelet, akkor riasztást generál a beállítások szerint csatornákon. 
 

Video jel megszakadása 
 

További információkért lásd a mozgás érzékelés fejezetet  
 
Riasztás bemenet / Alarm input: Ha a bemenetre jelzés érkezik (rövidzár) a riasztás beindul. 

Riasztás bemenet / Alarm input 
 
További információkért lásd a mozgás érzékelés fejezetet 
 
Riasztási kimenet / Alarm output: Beállíthatja az összes csatorna riasztását a riasztási kimeneten  
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Riasztási kimenet beállítása 
 
Beállítás/ Configuration: Riasztás aktív a beállítások szerint   
All: Ezt a gombot benyomva az összes kamerára érvényes a beállítás.  
Manual: Függetlenül az aktuális állapottól aktiválja a riasztás kimenetet   
Stop: Függetlenül az aktuális állapottól lekapcsolja a riasztás kimenetet   

Status:    jelzi, hogy az adott csatorna hozzá van rendelve a riasztás kimenethez . 
 
Hibás működés / Abnormality 
A rendszer sípol, és hibaüzenetet küld a képernyőre, ha nincs HDD, vagy hiba van a lemezzel, hálózati hiba, IP ütközés esetén, mert ezeket 
hibás működésnek tekinti. 

Hibás működés  
 

Esemény / Event Type：Válassza az „abnormality”típust, de lehet 5 féle egyéb is.  

Enable: Kiválasztva , engedélyezi a beállításokat  
Kisebb, mint / Less than: Itt beállíthatja, hogy a diszk terület csökkenésekor hány %-nál jelezzen a rendszer (1-99) 

Kijelzés / Show Message：Kijelzi felugró ablakon az üzenetet a DVR képernyőjén  

Zümmögő / Buzzer: A DVR hangjelzést ad riasztás esetén  
 
 Távoli hozzáférés beállítása  

           Távoli hozzáférés beállítási képernyője 
 

A távoli hozzáférés kialakításához be kell állítani az eszköz típusát, eszköz típusát, csatornát, portszámot, felhasználó nevet, jelszót.  
Eszköz neve / Configuration name: A hálózati eszköz megnevezése. 
Eszköz típusa / Device type: A hálózati eszköz típusa (pl. H.264 DVR). 
Hozzáférési csatorna / Remote access channel: DVR vagy NVR 
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Csatorna száma: Ha a kamera IP típusú, akkor az alapbeállítása „1”. 
Stream: Beállíthatja, hogy Fő (Main) vagy mobil (Sub) felbontással legyen távolról elérhető. 

IP cím / Device address: A hálózati eszköz IP címe  
Port: Port száma (pl. 34567 ennél a DVR-nél). 
Felhasználó név / User name: A DVRnél használt felhasználói név. 
Jelszó / Password: A DVR-nél használt jelszó. 
Keresés / Search: A rendszer automatikusan megkeresi a helyi hálózaton az elérhető készülékeket. 
Megjegyzés: A digitális csatornákhoz való hozzárendelésnél ügyeljen arra, hogy a maximális sávszélességet ne lépje át, mert nem lesz 
látható a kamera képe. 
 
Rendszer beállítás / System management 
 

Ez az almenü tartalmazza a rendszer beállítási lehetőségeket, mint HDD kezelés、PTZ beállítás、Grafikus felület、Mentés、Jogosultságok、

Info、Visszaállítás、Frissítés stb.  

Rendszer beállítás / System 
 
 
A merevlemez beállítása és kezelése: A diszkműveletek, írás/olvasás, csak írás, redundáns írás, formattálás. 
Read/Write: A készülék ír/olvas a diszken.  
Read only: A készülék csak olvashat a diszken . 
Redundant: Duplán menti a video fájlokat   a  write-read diszkekre . 
Format Disk: Minden adat elvész a formázás során  

 HDD beállítások  
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PTZ Beállítások / Config 
 

Kamera mozgatás beállítás / PTZ Config 
 

Kamera / Channel: Kiválasztja a kezelni kívánt csatornát (kamerát). 
Protocol: A megfelelő mozgatási protokoll beállítása. (PELCO-D az alap ) . 
Cím /  Address: Beálltja a kezelt kamera címét  (alap =1). 
Adat sebesség / Baud rate: Válassza ki a megfelelő vezérlő impulzus sebességét (alap=9600 b/s). 
Adat bit/ Date bit: Ez 5-8 lehet.(alap = 8). 
Stop bit: Ez 2-féle lehet (alap = 1). 
Ellenőrző bit / Check: odd, even, Y, N.(alap =N). 
Note: Fenti paramétereknek meg kell egyezni a kamerában beállított PTZ paraméterekkel (alap=PELCO-D 9600, N,1) 
 
Grafikus képernyő / GUI Display 
Video kimenet beállításai  
Kamera nevek, időkijelzés, felvételi állapot kijelzés, riasztás kijelzés beállításai  

. Ablak kijelzések beállítása 
 

Az alábbiak szerint leállíthatja, hogy a megtekintő ablakban milyen információk jelenjenek meg: 

Channel title:    Kijelzi a csatorna számot, és a beírt megnevezést a kamera ablakban.  

Dátum-idő / Time title:    Kijelzi a dátumot, időt a megtekintő ablakban  

Felvétel/ Recording status:     Kijelzi a pillanatnyi felvételi státuszt . 

Alarm status:    Kijelzi a pillanatnyi riasztási állapotot  
Channel: Beállíthatja, hogy terület elnevezés melyik ablakokban jelenjen meg. 

Region cover: Kiválasztva at , gombbal, engedélyezi a  régió (terület) kijelzését . Csatornánkét 2 db régiót adhat meg.  / Backup: 
Kimentheti a felvett fájlokat külső adathordozóra. 
Megjegyzés: A mentés előtt „telepíteni” kell a külső tárolót. Ha a mentést menetközben megszakítja, a már kimentett fájlok 
megmaradnak és külön-külön lejátszhatóak.  
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Külső tároló csatlakozás 
 

Érzékelés/ Detect: Megkeresi a csatlakoztatott az (USB-re) külső tárolót.  
Mentés / Backup: Klikkeljen a “backup” gombra, ekkor az alábbi ablak jelenik, meg Itt kiválasztja a menteni kívánt fájl-t 

(csatorna, idő szerint)  
Törlés / Erase: Kiválasztva a törlendő file-t, klikkeljen a billentyűzeten a DEL gombra. . 
Leállítás / Stop: Leállítja a mentést. 

Mentés / Backup 

Törlés / Remove：Dátum információ törlése. 

Jóváhagyás / Add,：Jóváhagyja a beírt időpont információt  

Start/pause：Elindítja, leállítja a mentést. 

A mentés formátuma / Backup format: H.264 vagy  AVI, opcionálisan 
 
Felhasználók beállítása 
Megjegyzés  
1. Nincs korlátozva a csoportok és a felhasználók száma. Hozzáadhat és törölhet felhasználókat a csoportokhoz. A gyári beállítások 

tartalmazzák az User/admin felhasználót  
2. A felhasználókat lehet egyénileg/csoportosan kezelni.  Minden felhasználót egy csoporthoz kell rendelni   

Felhasználó kezelés 
 
Felhasználó változtatása: Változtathat egy felhasználó jogosultságain   
Modify team: Módosíthatja egy csoport adatait  
Modify password: Modify the user password. 
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Megjegyzés ：Az a felhasználó aki „user control” jogosultságot kapott, megváltoztathatja a saját és más felhasználók jelszavát.  

Jelszó változtatás  
Felhasználók hozzáadása / Add user: Hozzáadhat felhasználókat a rendszerhez, de megfelelő jogosultságokat kell beállítani.   Egyidejüleg többen is 
használhatják a rendszert, azonos jogokkal.  
 

Felhasználók hozzáadása, jogok beállítása 
 
Csoport létrehozása, hozzáadása / Add Group: Csoportokat hozhat létre, megfelelő jogosultságokat rendelhet hozzá  

Csoport hozzáadás  
 
Felhasználó törlése / Delete user: Törölheti, a meglévő felhasználókat Válassza ki a törölni kívánt felhasználót, majd „delete”. 
Csoport törlése/ Delete Group: Törölhet csoportokat, nem szükséges a felhasználókat is külön törölni. Kiválasztás után klikk a delete gombra. 
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Csoport törlése  
Készülék információ / Device Info 
Kiirja a készülék aktuális port, információit. 

Készülék info  
 
Restore: Visszaállítja a készülék gyári beállításait (lehetőség van csak bizonyos jellemzők visszaállítására)  

Alapbeállítások visszaállítása  
 
Automatikus karbantartás/Auto Maintain 
Beállítható, hogy a készülék bizonyos időszakonként újra induljon 
 

Automatikus újraindítás 
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Szoftver frissítés / Upgrade 
Frissítési lehetőség van a rendszer menüjén keresztül. 

Frissítés / upgrade 

 
A frissítendő file helye : válassza ki az USB csatlakozást, ahol pl. Pen drive-on a file található  
Frissítő file / Upgrade file: A file nevét írja be, amivel frissíteni kívánja a rendszert.  
 

LAN hozzáférés 
Hálózati kapcsolat  
Mielőtt a web-es böngésző használatot megkezdi, be kell állítani a hálózati hozzáférést. 
Lépjen be a „main Menu” – „Network” menübe, hogy az IP címet, alcímet, DNS, és Gateway címeket 
beállítsa. Ha a DHCP (automatikus címkérés) funkciót használja, akkor nincs szükség ezek egyedi beállítására. 
A portok lehetőleg maradjanak a gyári beállításokban. Az IP tartomány egyezzen meg a PC tartományával. Ha nem áll fel a kapcsolat , 

akkor először ezt ellenőrizze! 
 
Bejelentkezés 
1. lépés: Nyissa meg a web böngészőt (IE Explorer) írja be a címsorba a DVR IP címét. Ha az eszköz címe 192.168.1.10., akkor a 

címsorba írja be  http://192.168.1.10:80 
Figyelem! Az első böngésző használatnál egy biztonsági figyelmeztető ablak fog felugrani, mert egy file-t kell letölteni a böngészőnek a 

DVR-ből a megfelelő működéshez. Engedélyezze a letöltést. Ha ennek ellenére nem indul el a letöltés, akkor az IE Explorer biztonsági 
szintjén kell változtatni, engedélyezni kell a” jóváhagyás nélküli plug-in” letöltést!  (unsigned plugin) 

2, lépés: Adja meg az user nevet, és jelszavát (alapesetben: admin/ üres mező), ezután látni fogja a kamerák képét, és változtathatja a 
DVR paramétereit. 

Hasonlóan kell eljárni a szettben lévő IP kamerákkal – amennyiben ismeri a kamerák IP címét. Ha állítani szeretne a kamerák bizonyos 
jellemzőin, akkor lehetősége van böngészővel belépni a kamerák menüjébe. ( 

 
A „felhő” alapú hozzáférés  
A „felhő” technológia a legújabb távoli hozzáférési eljárás, amely könnyű és kényelmes használatot tesz lehetővé   
 
Főbb jellemzői  
Egy lépésben elérhetővé teszi a DVR-t az Interneten keresztül. Nem igényel professzionális hálózati ismereteket, nem szükséges DDNS és 
egyéb hálózati átalakítás, csak csatlakozik és használja az eszközt. 
Távoli hozzáférés és felhő használat  
 
1. Lépjen be a Web böngészőbe, írja be a felhő szerver címét. Elérési útvonal:“desktop shortcut menu”-“System information ”-“Version 

information ”-“Cloud server”）. 

 
Kétféle módon érheti el a DVR-t felhő szolgáltatáson keresztül.  

- Sorozatszám (serial number) segítségével, ezt a DVR „info” ablakában találhatja meg 
- Felhasználó névvel, ehhez regisztrálni szükséges, majd megadni a DVR adatait. Ezután már meg tudja nézni a kamerák képét, 

lejátszani a felvételeket. Több készüléket is hozzáadhat a regisztrált hozzáféréshez. 
 

A CMS PC program telepítése, használata 

A CMS program használható Vista, Winxp, Win2000, Win2003 és  Win2007 alatt.  

Segítségével PC és PC-ről és laptopról mind a helyi hálózaton, mind távoli, Internetkapcsolaton keresztül elérheti a DVR rendszerét. 
Megfigyelheti, lementheti a kamerák képét, és lehetőség van a DVR által felvett fájlok letöltésére és lejátszására. 

A CSM szoftver segítségével beállíthatja a DVR paramétereit, pl. a riasztásokat, hálózati szolgáltatásokat stb. Mozgatható kamerák 
esetében a CMS –en keresztül a kamerákat forgathatja, zoomolhatja. 

 

Telepítés 

Keresse meg a CMSxxx.exe-t a CD-n és futtassa, ekkor az alábbi képernyő jelenik meg. Itt válassza ki az “English” menüpontot, 
klikkeljen a „Next", gombra. 

Ha nem az adott könyvtárba kívánja másolni a programot, akkor a “Change” gombra kattintva megváltoztathatja az útvonalat. 
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A tovább lépéshez kattintson a „Next" gombra. 

 

Amikor megjelenik a “succesful” képernyő, akkor a “Next”-re kattintva kész a telepítés.  

Ezután az asztalon megjelenő               ikonra kattintva elindul a program.      

A bejelentkező képernyő az alábbi: 

 
Az egyes mezők magyarázata: 
Kamerák képe / Device display Az egyes kameraképek 1-4-8-stb csoportokban megjeleníthető, a kép alatti ikonok segítségével. 
Használati terület / Operation area: A kiválasztott kamera képére kattintva, a kamerával kapcsolatos műveleteket végezhet 
Time: Aktuális, pontos idő és dátum kijelzése. 
Helyi szabad diszk kapacitás kijelzése / Video disk status area 
Kijelzi a helyi (PC) diszken kijelölt terület rendelkezésre álló területét/foglaltságát  

A PTZ gombra      kattintva   megjelennek a kamera mozgató gombok – mindig az éppen  kijelölt  kamerára vonatkozik 
a működése 

Rendszerüzenetek / Operation log: A rendszer üzenek itt jelennek meg egymás után – naplófájlba kerülnek. 

Menü gombok / Menu Area: Az itt megjelenő ikonokra kattintva további menük jelennek meg. Helyi és távoli rendszerbeállítások itt 
végezhetőek el.  
A CMS első használatánál be kell konfigurálni a kezelni kívánt DVR-t. Célszerű az első alkalommal a DVR-rel közös LAN-on elkezdeni a 
beállítást, mert a távoli esetben még a közbenső LAN routereket is be kell állítani. Ezért egyszerűbb ezeket kihagyva először a közvetlen 
kapcsolatot kialakítani. 
 
DVR kameráinak beállítása a CMS-ben. 
 

Először a jobb oldali menüben a “System”     gombra kell kattintani.  

A felugró menüben a “Device Manager”      gombra kattintson. 
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Az ezután megjelenő menüben először egy “AREÁT” csoportot kell létrehozni, majd ezután az “Add Device” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ikonra kattintva fel kell venni a rendszerbe a DVR-t a négy kamerájával 

„Add area” ablak: 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Az “Add device”                   ikon -ra kattintva  a megjelenő ablakban az IP Search 
gombra kattintva a CMS megkeresi a DVR címét. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Ebben az ablakban a megtalált IP címhez hozzárendelhet egy saját nevet, 
ezután “OK”ra kattintva  

Bekerül a rendszerbe a DVR. (ha szükséges a DVR jelszavát is adja meg)  
Ha a telepítés sikeres, akkor a CMS fő képernyő baloldalán hasonló ikonok jelennek meg a DVR és a hozzá rendelt kamerák nevével: 

 

Az egyes kamerákat az egyes kamera ablakokhoz rendelheti. 
A felvett eszközöket a “System” – “Device” menüben a “Modify”               gombra kattintva módosíthatja. 
 
A módosítás befejezése és mentése az "OK" gombra kattintással történik. 
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DVR távoli hozzáférés beállítása  
Figyelem! Az itt következő “távoli” beállítások a DVR paramétereinek megváltoztatására alkalmasak. Ugyanezeket természetesen a DVR-
en is beállíthatja. 

Nagyon fontos, hogy a hálózati paramétereket hibásan megváltoztatva, a hálózati kapcsolat a CMS-sel megszakadhat. Megfelelő 
gondossággal járjon el ezeknél a változtatásoknál, mert nem tudja távolról helyreállítani a kapcsolatot! 

Bizonyos beállítások csak újraindítás (reboot) után lesznek érvényesek, ilyenkor 20-40 mp-re megszakad a kapcsolat, esetleg újra be kell 
jelentkezni a DVR-be. 

Szintén ajánlatos a megváltoztatott admin, és felhasználói jelszavakat egy megfelelő helyre eltenni, mert később nagyon nehéz a letiltott 
készüléket újra elérhetővé tenni! 

Először a jobb oldali ablakban válassza ki a konfigurálni kívánt eszközt (DVR-t) “System”, - “Config”   

 
Példa: Rögzítési beállítások: Klikkeljen a „Record”: gombra hogy a felvételi beállításokhoz jusson lásd alább: 

 

Itt beállíthatja a felvételi hosszt, periódust, típust, stb., lásd alább:  
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Riasztások / Alarm: Klikkeljen a            gombra a riasztások beállításához, lásd az alábbi képernyőt:. 

 

A beállítások aktiválásához lásd az alábbi képernyőt: (motion detect, video blind, video loss stb), 

 
DVR rendszer távoli beállítása   

Klikkeljen a    gombra, a rendszer paraméterek beállításához.: 
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Általános / General: Itt a nyelvet, video szabványt DVR száot állíthatja be .  

Hálózati / Network: Beállíthatja IP címet, portot, DNS-t stb. Lásd alább: 
 

Advanced: Klikkeljen a  további információk eléréséhez.  erre a gombra  

HDD / merevlemez kezelés 

Klikkeljen a    gombra a rendszer információk megtekintéséhez: 
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Helyi (CMS) napló / Local Log 

A menüben rákereshet a különféle rendszerüzenet típusokra, pl. idő , riasztás, stb.. 

 
Felvett fájlok visszajátszása / Playback 

Kétféle visszajátszási lehetőség van: Távoli és helyi lejátszás.  
A távoli lejátszás a DVR-en történik, a helyi a CMS kliensnél (a PC-n). Egyszerre max. 4 csatornát lehet lejátszani. Célszerű letölteni a 
DVR-ről a kiválasztott fájlokat és úgy lejátszani őket. 

A letöltés lépései  

- Device ( DVR) kijelölése 
- Csatorna (kamera kiválasztása 
- Típus kiválasztása (mozgásérzékelésre készült file, időre stb. vagy (all) mind. 
- Kezdő és záró dátum beállítása 
- Keresés indítása “SEARCH” GOMBBAL 
- A lejjebb megjelenő listában bejelölheti a letölteni kívánt fájlokat 
- Nyomja meg a “DOWNLOAD” gombot 
- A fájlok a “Local Config”-ban ban beállított könyvtárba letöltődnek 
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Lejátszási folyamat: 

A lejátszó gombok funkciói  

Letöltés és mentés   
A felhasználó a megfelelő dátum és idő megadása után kikeresheti a kívánt fájlt a DVR-en, majd letöltés után lejátszhatja azt a PC-n. 
Klikkeljen a  "Download/Backup" gombra, válassza ki a "save directory".-t. Letöltés után ki is mentheti a fájlt küső adathordozóra. 
 
GOODEYE  Android Mobile szoftver leírása  
 
Rövid ismertető  
A GOODEYE (Android/ IOS) video megfigyelő program alkalmas az Ön DVR-ének távoli elérésére. Az alábbi leírás az androidos verzióra 
érvényes elsősorban. Az alkalmazás segítségével egy vagy több DVR, és azon keresztül a hozzá csatlakoztatott kamerák képének 
megtekintésére és mozgatására. Lehetőség van a DVR –en beállított riasztások fogadására is. Az alkalmazás az Android 2.3 feletti 
változatok alatt működik. 
Az alkalmazás fő funkciói  

• Való időben megnézheti a kamerák képét  WiFi-n, vagy 3G mobil csatornán keresztül  

• Több kamera egyidejű megfigyelése is lehetséges  

• Bizonyos DVR beállításokat távolról is el lehet végezni 

• PTZ vezérlés 

• Fotó készítése a kamera képéről  

• Helyi (mobilra) rögzítés, visszajátszás  
Telepítés  
Az alábbi lehetőségek vannak alkalmazás telepítésére: 
1 .  A Play Store alkalmazás áruházban rákeres a  GoodEYE névre, mobilra  letölti és telepíti 
2.  A mobilon lévő QR scanner alkalmazással a kézikönyvben, vagy a DVR megfelelő ablakában 
megjelenő QR kódot betölti és telepíti.  
3. Vagy   https://apkpure.com/goodeye/com.mobile.goodeye oldalra lépve PC-re letölti, és onnan másolja át a 
mobil készülék Download könyvtárába, maid rákattintva telepíti  
4. A mellékelt CD-ROM-ról átmásolja az alkalmazást a mobil készülékre 
 
Ha sikerült a telepítés, akkor az alábbi GOODEYE ikonra kattintva megnyithatja az alkalmazást. 
 

Az alkalmazás használata  
Bejelentkező képernyő  
A regisztráláshoz / első használathoz mobil telefonon legyen WiFi-n keresztül a helyi hálózathoz csatlakoztatva. 
Az első használatkor be kell jelentkezni a GOODEYE rendszerébe, ehhez egy mail címet és egy új, egyedi jelszót kell megadni. Először a 
“register” feliratra kell kattintani, majd a mail címre elküldött kódot kell a megfelelő mezőbe beírni. 
 

No
1 

Butto Funkció  

2 Pauza  

3 Stop 

4 Lassú lejátszás 

5 Gyorsított lejátszás 

6 Ekőző  képek  

7 Következ

Lejátszás  

https://apkpure.com/goodeye/com.mobile.goodeye
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Ezután már az előzőleg megadott mail címmel/jelszóval kell belépni (Cloud login).  

 
Ha a regisztráció sikeres volt, az alábbi képernyő jelenik meg: 
 
A “+” gombra kattintva az alábbi képernyő (A. ábra) a “Search” gombra kattintva (B. Ábra)  
A mobil megkezdi a DVR keresését (mindkettő ugyanazon a LAN-on legyen bejelentkezve!) 
 

A.     Ábra            B. ábra           C. Ábra   
 
Amennyiben megtalálja a DVR-t, kiírja annak azonosító számát. ( C. Ábra)  
 
A kijelzett azonosítóra kattintva, ha minden megfelelően működött, a F. Ábrán látható ablak jelenik meg.  
Alaphelyzetben NINCS jelszó, ezért a “OK” gombra kattintva   

 
     D. Ábra            E. Ábra   F. Ábra 
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Az eszköznév üres, ide bármit beírhat (pl. HK)   

Sorozat szám:  Serial NO /IP： Ezt a keresés felismeri, de beírható kézzel, v. be is szkennelheti a mobillal. 

A használt LAN port / Device port：TCP port (default:34567), ezt kell majd a routeren is beállítani a távoli hozzáféréshez 

Felhasználói név / User Name：Az alap név az ”admin”; 

Jelszó / Password: Alap jelszó= üres mezők; 
Ha fentieket beírta, akkor “save/ YES”-el mentheti el. 

A már felismert eszközt (DVR) a jobboldalon lévő „ ” gombbal változtathatja, törölheti.  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Van lehetőség a távoli elérésre egy központi oldalon keresztül: Regisztráljon a http://www.dvrcenter.net/  a megfelelő adatok megadása után 
ezen keresztül is kezelhető a DVR. 
 
 Megtekintés  
Klikkeljen a “Device” sorra, ezután hozzáférhet az eszköz tartozó csatornákhoz. Ezután klikkelhet a kívánt kamera képére.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figyelem! A mobil alkalmazás általános jellegű, azaz többféle készülék, kamera kezelésére alkalmas. Az Ön készüléke esetében nem 
mindegyik funkció aktív, ezekre a leírás nem is tér ki. Természetesen a szoftver fejlesztése folyamatos, a gyártó a változtatás jogát 
fenntartja! 
A “LIVE VIDEO” ablakban alul megjelenő ikonokkal kiválaszthatja 1-4-9-16 ablakos képernyő változatot. 
A legalsó sorban a PTZ kameravezérlés, felbontás, felvétel, riasztás és riasztás választható. 
  
A video alatti ikonsor középső ikonja a HOME gomb, evvel választhatja ki a fő menüt. Erre kattintva az alábbi menü ablak 
jelenik meg: 

          A rendszer és szoftver információk:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.dvrcenter.net/
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Ezekből a menüpontokból kiválaszthatja a beállítani kívánt sort - mint előzőleg jelezve lett, nem mindegyik aktív- klikkeléssel. 
Kódolás beállítása – felvétel beállítása – riasztás beállítása 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Az alkalmazás használata 
 
Az eszközlistából kiválasztva a megjelenő név/sorozatszám alapján a DVR-t, bejelölheti a nézni kívánt kamera képét. 

A kép alatt megjelenő ikon   -ra klikkelve  mozgathatja a kamerát  az alábbi ikonokkal 
 
 
 

Az 5MP-es NVR beállítása IP kamerákhoz 
Az Ön által vásárolt szett NVR egysége alaphelyzetben vezetékes kamerákra van beállítva, ezért a csomagban lévő IP kamerák 
használatához az alább lépéseket kell  megtenni. (ezeket természetesen a gépkönyvben foglaltak figyelembevételével). 

1. A 4 db kamera beüzemelése 

a. Tápfeszültség csatlakoztatás 

b. LAN csatlakoztatás 

2. NVR tápfesz, egér csatlakoztatása 

a. NVR LAN csatlakoztatása 

3. A megjelenő képernyőn alul a MAIN MENU kiválasztása 

a. Ebből a SWITCH menü kiválasztása 

b. CHANNEL TYPE menüpontba belépés 

c. Itt a legalsó sor (5MP – 4 kamera) beikszelése (pipa) 

d. OK 

e.  Ismét OK 

4. Az NVR ezután újraindul (Reboot) 

5. Boot után automatikusan bejön az Auto Config funkció 

a. NVRDigital Channel Config Wizard elindul 

b. Quick Set ablakban a 4 kamera keresése látszik 

c. A megtalált kamerák képe a háttérben megjelenik 

d. Save, OK-t kell megnyomni, és a rendszer használható, ill a további beállításokat el lehet végezni. 

A távirányító használata (opció), a készülék nem tartalmazza. 

 
Az egyes gombok funkciója: 

Sorszám Megnevezés Funkció 

1 Osztott képernyő button Osztott képernyősmegtekintés 

2 Számgombok  Code input/number input/channel switch 

3 Esc gomb Visszatérés az előző oldalra 

4 Irány gombok  Direction and confirm button 

5 ADD gomb Kiválasztható a kívánt DVR sorszáma 
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6 FN választó gomb A különféle beállítási képernyők között választhat  

7 Lejátszás vezérlő A lejátszási funkciók végrehajtása  

8 Felvétel vezérlés utton Belépés a felvétel menübe 

Fontos tanácsok: 
Ne tegyen nehéz tárgyat a DVR házára! 
Ne öntsön folyadékot a készülék házára!  
Takarítsa a készüléket rendszeresen, egy puha ecsettel a belső panelt, csatlakozókat (kikapcsolt állapotban) . 
Ne szedje szét, ne javítsa a DVR-t  házilag, a javítást bízza szakemberre! 
 
Esetleges hibák, hibaelhárítás  

- Nem indul a DVR: Ellenőrizze a 12 V-os adapter csatlakozását a 220 V-os csatlakozásnál, és a 12 V-os dugónál a DVR 
hátuljánál. 

- Nem látszik a kamera képe: ellenőrizze a kamera vezetékezést a 120V-os csatlakozót, adaptert 
- Nem tudja kimenteni a kijelölt fájlt küső pendrive-ra: Ellenőrizze, hogy megfelelően van-e formázva a pendrive (FAT 32 –re kell 

formázni) 
- Nem tudja elérni a DVR-t a helyi hálózaton: Ellenőrizze a routeren az IP cím kiosztást, ill azt, hogy milyen IP tartomány van 

beállítva, ez azonos legyen a DVR-ével (pl. 192.168.1.xxx) 
- Működik a hely elérés, de a távoli nem: Ellenőrizze a router és DVR beállításokat, a „mobil port” továbbítása  

                 be van–e kapcsolva? 
- Nem megfelelő a kamera színhűsége: Ellenőrizze a kamerák szin beállítását Indoor (beltér)vagy Outdoor (kültér) van –e beállítva. 

A beállítást a kamerákba való közvetlen web-es bejelentkezéssel végezheti el ( IE böngészővel) 
 

4 X 5MP CCTV IP KAMERA 

 
 

 
 

JÓTÁLLÁSI JEGY 
 

Az alábbi típusú és gyártási számú 5MP PTZ KAMERA + DVR 4 X IP kamera + DVR szett hibamentes működéséért a. 270/2020.(VI. 12.). számú  
kormányrendelet, a 18/2020. (VI. 12.) ITM 49/2003. (VII. 30.) GKM 19/2014. (IV.29.) sz. NGM rendelet alapján a vonatkozó jogszabályok előírásai szerint az 
eladás napjától számított 24 hónapig terjedő jótállást biztosítunk. Szavatossági idő: két év. 

TÍPUSSZÁM: ….… 5MP PTZ KAMERA + DVR .. ….. 
ELADÁS KELTE: ........................……………...............   
 
PH.    .  ................................................................   
             ELADÓ 
A jótállási kötelezettség alá tartozó és a jótállási időben előforduló hibák javítását, a tartalék alkatrészellátással egybekötött javító-
szervizelőszolgáltatást: 

GLOBAL EXPORT-IMPORT KFT.  1151 BUDAPEST SZÉKELY E. U. 11. 
SZERVIZ TEL: +36 30 49 78758 

JAVÍTÁSI SZELVÉNY 
A hibabejelentés kelte:..........................……………………… 
A bejelentett hiba:    .............................… ……………………       
A hibaelhárítás módja:................................…………………... 
A hibaelhárítás kelte:.................................….......................... 
Készülék csere esetén a jótállás új időpontja:………………. 
          …………………………… 

Szerviz 

FŐ JELLEMZŐK: 
* VÍZSZINTESEN ÉS FÜGGŐLEGESEN FORGATHATÓ 
IP66 KÜLTÉRI KAMERA 
* VÍZSZINTES FORGATÁS: 0-220° FÜGGÖLEGES 
FORGATÁS -45 - +40°  
* 6 DB LED SUGÁR 100M ÉJJELI INFRA LÁTÓTÁVOLSÁG 
* P2P KOMMUNIKÁCIÓ 
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A javítás várható időtartama: 15 nap 
 

Amennyiben a hiba kijavításával kapcsolatban vita keletkezik, úgy a forgalmazó területileg illetékes Békéltető Testület állásfoglalását kérjük.  Minden egyéb vita 
esetén az eladó székhely szerinti illetékes Bírósághoz kell fordulni! 
FIGYELEM! A jótállás a Fogyasztó törvényből eredő jogait nem érinti. A jótállási igény a jótállási jeggyel érvényesíthető. A jótállási jegy szabálytalan kiállítása 
vagy a fogyasztónak történő átadásának elmaradása nem érinti a jótállási kötelezettségvállalás érvényességét.   
A vásárló a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a forgalmazó 
köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza. 
FIGYELEM! A vásárlónak joga van a javításra vagy cserére, illetve ha ezekre a jogosultságok teljesítésére nincsen lehetőség, úgy árengedményt kérhet, vagy 
elállhat a szerződéstől! 
 

Gyártó / Importőr / Forgalmazó:  
GLOBAL EXPORT-IMPORT KFT. 

H-1151 BUDAPEST SZÉKELY E. U. 11. 
Származási ország: Kína 

 
Sólyom Péter 

ügyvezető igazgató 

 

   


