
PNI House Wifi 400 
térfigyelő videó készlet

NVR-el ( hálózati videó rögzítő)  és 4 hálozati kamerával

Felhasználói kéziköny
NVRMenü

 CloudLens2(Android/iOS)
HCMS Szoftver( Windows)
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IP KAMMERA JELEMZÉSE: NVR JELEMZÉSE:

1.Antenna
2.Tartószerkezet
3.Kamera dőlésszögének
beállitása
4.Hálózati előfelület
5.12 V töltés tartózék

1.Antenna
csatlakóztató
2.Hálózati előnézet
3.VGA előnézet
4.HDMI előnézet
5.Pendrive tartózék
6.12 V töltési tartózék

IP KAMERA TECHNIKAI LEIRÁSA:

Típus IP 720 P Wifi kamera 
Képérzékelés CMOS OV1045 1/4" 1.0MP 720P

Minimális megvilágitás 0.5Lux@F1.2 (color); 0.05 Lux@F1.2 (B/L); 0Lux 
(IR elinditva)

Lencsék 3,6 mm
IR LED IR 36 ledek, max. 30 m IR távolságra
SNR ≥39dB
Elektronikai Shutter 1/5 - 1/20,000s
Videótömörités H.264 High profile / M-JPEG
Maximális felbontás 1280x720@5-20fps

Videófelbontás
Főáram 1280x720, 640x480
Másodlagos áram 640x480, 
480x360,352x288,320x240,176x144

Átlagos bázis adatok 
átmásolása(output bitrate

CBR vagy VBR rate variable : 32K-10M

Mozgásérzékelés : Igen
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Távolsági lehallgatás 
telefonról

Android /Ios

Jegyzőkönyv TCP/IP HTTP, NTP, IGMP, DHCP, UDP, SMTP, RTP, 
RTSP, ARP, DDNS, DNS, HTTPS 802.1XP2P

Hálozati előnézet 1x10/100 Mbps RJ45
WIFI 2.4G
 Wifi távolság 100m-ig, ez a nehézségektől is függ
Feltöltés: 12V / 1A
Üzemi hőmérséklet -30°C ~ +60°C
Üzemi páratartalom 0% - 90% RH (kondens nélkül)

NVR TECHNIKAI TULAJDONSÁGOK:

Óperációs rendszer Embedded LINUX

Videó
Videótömörités H.264
Maximális felbontás 1280 x 720px@5-20fps
Videóbemenet: 8 x 720P

Audió Audiótömörités G.711

Rögzités és lejátszás Rögzitési mód Kézi/Mozgásérzékelés/
Programálás/Riasztás

Hálozat Jegyzőkönyv
TCP/,HTTP,DHCP,UD,RT
P,RTSP,FTP,NTP,SADP(a
utomatikus keresés),P2P

Smartphone Android/ iOS
Browser  IE V9

WIFI
WIFI  WIFI vételi mód
  Wifi antenna 5 dB 2 antennával

Távolsági lejátszás 100 m-ig ( függ a 
nehézségektől )

Csatlakózás
Videókimenet 1 x VGA, 1 x HDMI
Hálózati előnézet RJ45 10/100 Mbps
USB 2 x USB 2.0

Merevlemez HDD  1 HDD (max 4TB)

Más

Feltöltés 12V / 2A
Fogyasztás 5W ( HDD nélkül)
Üzemi hőmérséklet -30°C ~ +55°C
 Üzemi páratartalom 10% ~ 90%
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 NVR TELEPÍTÉS:

• Csomagolja ki az NVR dobozát és telepítse a merevlemezet ( ezt nem tartalmaza a doboz).
Csatlakoztasa az adatkábelt és a tápkábelt.Zárja be a dobozt és rögzitse a csavarokat.

• Csatlakoztasa a mouse-t a Pendrive tartózékhoz
• Csatlakoztasa a képernyőt az  NVR-hez egy HDMI vagy VGA kábellel
• Csatlakoztasa az NVR-t az internethez egy hálózati kábellel routeren/switchen keresztül

Megjegyzés: Az NVR csak kábellen csatlakozik az routerhez. A wireless érintkezés NVR és a kamerák 
között vanak.

• Csatlakoztasa az NVR-t az áramforráshoz használva a 12V/2A adapter

• Inditsák el az NVR-t. A piros LED ki fog gyúlni.

KAMERA TELEPÍTÉSE:

• Fúrjon lyukakat a falon ahová szeretné a kamerákat elhelyezni
• Rögzitse a kamerát és biztosítsa a csavarokat.
• Csatlakoztasa a kamerát  egy áramforáshoz használva a 12V 1 A adaptert

Megjegyzés: Javasoljuk a védőtok használatát ( dozisok alkalmazása, minimum IP 55 ) a csatlakózóhoz,  
eső ellen.

• Rögzitse a kamera szögét annak megfelelően. A kamera megenged egy 360° viszintesen és egy 180°
fordulatót fügőlegesen

Ha minnél jobb videókép minöséget szeretne, az antenna videókameráját úgy kellene megdölteni , hogy 
párhuzamos és azonos irányban legyen  az NVR kamerájával.
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et Amiután meglesz az autómatikus konfiguráció csatlakozása az NVR-t a wireless-szel között ( ez kb. pár 
perc tart ), a képernyőn megjelenik az átvett videókamera képe.

BEJELENTKEZÉS:

Kattintson jobbra a képernyőre. Válassza ki akármelyik listát a menüpontból.Meg fog jeleni az elöfelületen 
egy pop-up bejelentkezés. A felhasználóneve az „admin” lesz. A jelszó részt hadja kitöltetlenül.

Megjegyzés: Az első bejelentkezés után cserélje ki a jelszavát.
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Kattintson a Main menu ( főmenü )- System ( rendszer )- Users ( felhasználók ) menüpontokra. Ha most 
jelöször jelentkezik be a rendszerbe, a felhasználó nincsen biztositva egy jelszóval sem, hadják azt a részt 
kitöltetlenül.
Irja be az új jelszót , utána pedig erősitse meg a jelszavát, majd kattintson az OK gombra.

HÁLÓZATI KONFIGURÁCIÓ:

Távolról is tudja kezelni az NVR-t, csak amiután rendesen beálitották a hálozati paramétereket:

• Csatlakoztasa a LAN kábelt, ahhoz, hogy hozáférjen az Internethez.
• Kattitson a Main Menu( főmenü )-Maintenance (karbantartás)-System information

(rendszerinformáció). Ha a P2P status ON-on van ( el van iditva ) a konfigurálás most rendben van.Ha
nem akkor a következőképpen is meg lehet oldani: Main menu ( főmenü )- System ( rendszer )-
Network ( hálózat ). A Wifi setting ( Wifi beállitások ) tab-ban jelölje ki a DHCP-t és kattintson a Save
opcióra. Az IP cim automatikusan át lesz véve  az Ön helyi hálózatából. Bizonyosodjon meg, hogy az
Ön hálózat az Internethez van kötve.

• A konfigurálás sikerült ha  a frissités után az IP cim nem 192.168.1.2.
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MÁS OPCIÓK:

PLAYBACK (RÖGZÍTÉS ÚJRA LEJÁTSZÁSA):
Kattitson a Main menu (főmenü) -  Playback (lejátszás)-ra Jelölje ki a csatornát és 

a dátumot.Kattitson kétszer a képernyőre, hogy elindujón a lejátszás.

BACKUP (BIZTONSÁGI MÁSOLAT A RÖGZÍTÉSEKRŐL):

Csatlakoztason a Pendrive portálhoz egy Pendrive sticket. Lépjen be a Main menü(főmenü)-
Backup, válassza ki a csatornát, a rögzítés típusát és időtartamát. Kattitson a Search (Keresés) 
gombra. Az előnézeten ami kinyilik, jelölje ki az adott fájlt.Kattintson a Backup-ra, hogy lementse a 
rögzitést a Pendrive-ra
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 HDD FORMATÁLÁS

Megjegyzés: A csomag  nem tartalmazza a merevlemezt. 

Kattintson a képernyő jobb oldalára. Lépjen be a Main Menu - HD Manager-be.Jelölje ki a merevlemezt 
azután pedig kattintson az elínditására. A formatálás után ( ami pár percig eltart ez a nagyságától függ) , az 
NVR megkezdheti a rögzitési müveleteket. Mindegyik csatornán megjelenik a "REC" felirat.

RÖGZITÉSI BEÁLLITÁSOK (RECORDING):

Válassza ki a csatornát.
Jelölje meg a “Timing“ -ot(A megjelőlt megfelelő négyzecskében a hét napjai és órái aktiválva lesznek) 
vagz “Null“-át (A megjelőlt megfelelő négyzecskében a hét napjai és órái nem lesznek aktiválva ).
Kattitson a “Save“-re



9

CSATORNÁK ADMINISZTRÁLÁSA (CHANNEL):

Kamera hozzáadása

Megjegyzés: Ay NVR 8 kamerát visel el és csak NI IP11MP 720p wireless PNI IP11MP 720p térfigyelő 
videókamerákkal kompatibilis

Ha Ön ki akar cserélni vagy hozzáadni egy kamerát a rendszerbe a következő lépéseket kell 
megtenni:

• Csatlakoztasa a kamerát közvetlenül az NVR-hez hálózati kábellen keresztül.(nem müködik a 
search-en keresztül mivel külön IP rendszerük van)

• Lépjen be a Main menu (főmenü) - Channel (csatornák adminisztrálása), törölje ki a listáról az offline 

kamerákat amelyikkeknél pitograma található
• Kattintson a Search ( keresés), jelölje ki azt a kamerát amelyiket hozzá akar adni Add

(hozzáadás) és Save (mentés).
• Menjen vissza az előnézeti ablakba valós időben és válassza ki a Wi-Fi

setting (WiFi beállitások
• Húzza ki a hálózati kábelt a kamerából
• 30 másodperc múlva menjen vissza a főmenübe Main menu(főmenü) - Channel(csatornák 

adminisztrálása)

• Kattintson a  Search(Keresés), válassza ki a kamerát,  majd kattintson az Add 
(Hozzáadás)Save (Mentés)

• Ismételje meg a fenti lépéseket mindegyik kívánt kamerával amelyeket hozzá szeretne adni a
a rendszerhez

• Kattintson a Save  (mentése), hogy  befejeze a folyamatot. Az új hozzáadot
kamerák valós idökben meg fognak jeleni az ablakban
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 OSD beállitésok (OSD display)
Állitsa be a kamera nevét egy megadott   csatornán.

Beállitások feloldása (Encode setting): 
Állítsa be a videoparamétereket minden csatornán, mint a felbontás, frame rate, bit rate, stb ,a fő és 
másodlagos áramlást.

Mozgásérzékelés (Motion detection): 
Engedélyezi vagy letiltja ezt a funkciót, állitsa be a mozgásérzékelési területet és az érzékenységet egy 
adott csatornán.
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Képhatások (image effects):
Meg lehet változtatni a kép paramétereit, mint például a fényerő, színtelítettség, kontraszt.

RENDSZER BEÁLLITÁSOK (SYSTEM):

Általános:
Meg lehet változtatni a menü nyelvét, felbontás, időt, dátumot és az egér sebességét.

Hálozat (Network):
Beállíthatjuk a hálózati paraméterek kézileg vagy meg lehet kapni őket automatikusan kiválasztva“Obtain an IP 
address automatically“ és “DHCP”.
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Felhasználói adminisztrálás(Users):
Hozzá lehet adni  felhasználókat és meg lehet változtatni 
jelszót

KARBANTARTÁS(MAINTENANCE):

Rendszer információk (System 
information): Információkat ad verzióról, típusáról 
ésP2P ID-ről.

Régi események (Log information):
Válassza ki az idöt, hogy megtekinthess a rendszer tevékenységeit:működés, regisztráció, beállítás, stb
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Automatikus karbantartás(Auto 
maintenance): 

A kijelölt időben, a rendszer automatikusan újraindul.

Firmware frissités (Version upgrade):
Mentse le a frissítési fájlt egy Pendrive stick-re. Csatlakoztasa a sticket a Pendrive porthoz az NVR-ből. 
A Maintenance (karbantartás) előnézetén válassza ki a forrást, majd kattintson az Upgrade- re(Frissítés)

Alapértelmezett beállítások visszaállítása (Default configure): 
A rendszer automatikusan újraindul a gyári beállításokkal
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TÁVOLI FELÜGYELET A MOBILTELEFONNAL 

TELEPITSE  “CLOUDLENS2”ALKALMAZÁST
1. módszer: Szkenelje az alábbi QR-kódot
2.módszer Keresse A Google Play vagy App Store a CloudLens2. Miután megtalálta
az alkalmazást, telepítse.

KAMERA HOZZÁADÁSA:

Miután bejelentkezett az alkalmazásba, kattintson a „plusz”  felületre:
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Háromféle módon lehet hozzáadni egy kamerát:

1. QR-kód beolvasása.Az ikonra kattintva, olvassa be a QR kódot az NVR menüből. .

  Kapcsolodjon a Maintenance (Karbantartás) - System information (Rendszer információ).

2. Manuálisan hozzáadva: Irja be manuálisan a kamera összes információit a következő 
képpen

DeviceName: Nevezze el a kamerát.
GID: Irja be a PDP-T a kamera ID-hez. (lásd a fenti ábrát). Irja be a 
felhasznáónevet és a jelszót.

Megjegyzés: Ugyanazt a felhasználónevet és ugyanazt a jelszót adja meg mint ahogy bejelentkezet 
NVRmenübe . Az alapértelmezett felhasználónév „admin” jelszó nélkül.

3. Hálózati keresés: Kattintson az ikonra.Ha a készülék ugyanazon a hálózaton van mint a mobiltelefon
az alkalmazás automatikusan megkapja a kamerát.

Amiután hozzáadta a kamerát ez megjelenik a kilátás főfelületén
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Megnézet való időben

Megjegyzés: Miután a kamerák hozzá voltak adva a telefonhoz az ikon zöldre vált ha megfelelő felügyeleti 

rendszer funkcionális és szürke, ha ez nem érhető el. 

1. Ha rákattint a kívánt csatornára megjelenik alatta  a felügyeleti .
rendszer.

2. Válassza ki a kívánt csatornát, hogy megjelenjen a képernyőn. Csatorna száma zöldre vált..
Láthattunk akár 4 csatornát egyszerre.

CloudLens2 funkciók:
Az alkalmazás támogatja a PTZ funkciót, screenshotok, videószerkesztést,  helyi és távoli rögzitést és  
riasztást.
Ha megnyomja a Help-t (Súgót ) a menüben a további beállításoknál , az  alkalmazás belép egy 
felhasználói bemutatóra ami  afelhasználói felület / gombok / funkciók elérhető az alkalmazás.

Megjegyzés: Az alkalmazás nem minden funkcióra aktiv a PNI  House WiFi400 kithez..
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HCMS SOFTWARE ELLENŐRZÉSE A SZÁMITÓGÉPHEZ: 

TELEPÍTÉS:

Telepítõfájl a megtalálható a CD-én ami a csomagban van  .

Az alapértelmezett felhasználói név - admin, alapértelmezett jelszó - admin. Ahhoz, hogy megváltoztasa a  
jelszót a  Config Manager - Customer Manager lépjen be.

FŐFELÜLET:

1. Device list (A hozzáadot kamerák listái  rendszerhez  ):
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A Device list  listában kattintson duplán a kívánt csatornára amit megszeretne nézni..

Egy jobb kattintással a kiválasztott kamera ablakjában több lehetősége van: Start play (Elinditás 
lejátszása) Stop play( lejátszás leállítása ), Quality first(minőség ) Speed first (sebességi prioritás) Stop 
channels(állítsa le az összes csatornát )

Előnézeti képek:
A felhasználó választhat, hogy szeretné megtekinteni a csatornát (egycsatornás vagy több csatornás)

1 Teljes képernyős üzemmód

2  4 csatorna egyszerre megtekintése

3  6 csatorna egyszerre megtekintése

4  7 csatorna egyszerre megtekintése

5  8 csatorna egyszerre megtekintése

6  9 csatorna egyszerre megtekintése

7 13 csatorna egyszerre megtekintése

8 16 csatorna egyszerre megtekintése
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9 20 csatorna egyszerre megtekintése

10 25 csatorna egyszerre megtekintése

11 36 csatorna egyszerre megtekintése

12 49 csatorna egyszerre megtekintése

13 64 csatorna egyszerre megtekintése

2. PTZ direction, PTZ advanced (PTZ ellenőrzés):

A felhasználó szabályozhatja a kamera forgatását (a kamerának kPTZ funkciója kell legyen, hogy ezeket 
be tudja állitani), mint a függőleges és vízszintes mozgás,zoom, fókusz, gyorsaság, stb

1 Nyilak ellenőrzésére.
Kamera  a nyíl irányában fog forogni.

2 Viszintes és függőleges sebességi forgatása. Minél nagyobb a 
szám, sebesség gyorsasága nagyobb lesz

3 Iris: állitsa be retesznyitót , ahogy  fényintenzitást szeretne
beállitani

4 Zoom: Nagyítsa vagy kicsinyítse a képet

5 Focus: növeli vagy csökkenti a mérését

6 Előre beállított pontok(Preset pont)arra utal, hogy a nyomon 
követsse a konkrét helyeket egy kamerával rendelkező PTZ 
funkcióval. Ez hozzáadhat számos helyeket, amit aztán hozzá 
lehet férni a memóriából.
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 7 Az útvonalat a felhsználó határozza meg ennek  mozgását a két 
terület között (preset pont) egy kamerával rendelkező PTZ 
funkcióval. Ez a lépés lehetővé teszi, hogy a felhasználó  egy 
nagyobb területet mozgason.

8 A vízszintes szkenelés lehetővé teszi a a kamera függőleges 
mozgását a megfigyelési körzetből függőlegesen egy  PTZ 
funkció kamerávaval.

9 A model utáni minta (Pattern scan) ez a felhasználótól előre 
van beállitva egyik pontból a másikba , és tartalmaz több 
pontokat több helyről.

3. Tools (Kellékek):

Start record plan / Stop record plan: 
Elinditja vagy leállitja a rögzités felvételét.

Health report
Tájékoztat a készülék állapotáról.

Log search (Istoric operatiuni)
 Megmutatja a kijelölt  régi müveletek.

4. Config manager (Konfiguráció):

A tervezett  rögzités beállitása:

válassza ki a bal oldalion a kamerát ami be lesz állítva.
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Állitsa be a tervezett rögzitést idő és a hét napjai szerint 

Felhsználó adminisztrálása:

Lépjen be Config manager - User manager

Adja hozzá felhasználókat, és jogi feladatokat.

Device manager:

Kamera hozzáadása a rendszerbe:

Automatikus hozzáadás:
Kattintson a Search device gombra, hogy keresen meg egy kamerát. A talált kamerák hozzá lesznek adva 
a listához Kamerák talált jelenik meg a listában. Kattintson az Add gombra.

Megjegyzés: A számítógépet és az NVR ugyanarra a hálózatra kell csatlakoztatni.
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Kézi hozzáadása:
Kattintson az Add manually gombra.  Töltse ki a kért adatokat::

Megjegyzés:
UID kit megtalálja  NVR menüben . Kapcsolódjon a  Maintenance ( Karbantartás) -  System Information 
(Rendszer információ ).
Használd ugyanazt a felhasználónevet és ugyanazt a jelszót a bejelentkezéshez NVR menüből. Az 
alapértelmezett felhasználónév „admin” jelszó nélkül
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A hozzáadott kamerák a Device listbában   találhatók . Meg lehet változtatni a kamera nevét,  a jobb 
egérgombbal a kamera - fUpdate név.

System config (Rendszerkonfiguráció):

Ezen a felületen négy szekció található :  System basic setup, Record basic setup, Auto start monitor 
setup, Sync time setup, Alarm basic record setup. 

Cloud login (Cloud bejelentkezés):
Egy kont szerkesztése segitségével ugyanazzon a konton több eszközt is tud vezérelni.






