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Mielőtt csatlakoztatja és használja a terméket, kérjük olvassák el figyelemesen a használati 
útmutató és tartsák meg ezt a kézikönyvet további használatra

. 

FIGYELEM: 

HOGY ELKERÜLJE AZ ÁRAMÜTÉS ÉS TŰZVESZÉLY 
VESZÉLÉYÉT CSAK AZT AZ ÁRAMFORRÁST 
HASZNÁLJÁK AMELY MEGFELEL ENNEK A 
KÉSZÜLÉKNEK  . 

FIGYELEM: HOGY CSÖKKENTSE AZ ÁRAMÜTÉS 
VESZÉLYÉT NE TÁVOLÍTSÁK EL A KÉSZÜLÉK FEDELÉT

NEM LÉTEZNEK OLYAN ALKATRÉSZEK AMIT A FELHASZNÁLÓ 
MEG TUDNA JAVÍTANI . ENNEK A TERMÉKNEK A 
MEJAVÍTÁSÁHOZ FORDULJANAK EGY SZAKOSÍTOTT 
SZERVÍZHEZ.

ATENTIE! 
ÁRAMÜTÉSVESZÉLY, NE 

NYISSÁK FEL A KÉSZÜLÉK 
FEDELÉT 
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Figyelmeztetések
Köszönjük, hogy megvásásrolta ezt a terméket. Mielőtt működésbe helyezik  kérjük olvassák el 
figyelmesen ezt a használati útmutatót . Mielőtt elvégzik ezeket a lépéseket kérjük tatrsák meg ezt a 
kézikönyvet  további használatra. 

1. Tápellátás

• Tápfeszültség  DC12Volt.
• Gyözödjenek meg róla, hogy helyesen csatlakoztaták az összes tápkábelt.Helytelen csatlakozás a

készülék meghibásodásáshoz vezet.

2. Működtetése és a termék tárolása
• Ne próbálja meg a kamera lencséjét irányítani nap vagy fények irányába., ez a kondenzátum

megjelenéséshez vezet , attól függően ha a termék működik vagy sem. Ez a CCD érzékelő 
merongásáshoz vezet.

• Ne helyezzék a térfigyelő kamerát a következő helyekre:
1. Nagyon pozitív vagy negatív hőmérsékleti kockázatokkal rendelkező helyekre(az üzemi 

és tárolási hőmérséklet intervalluma  -20°C ~ +60°C között kell legyen);
2. Olyan helyekre ahól nagy a páratartalom vagy por  (maximális elfogadott páratartalom

95% - kondenzáció nélkül);
3. Olyan helyekre, ahol nagy mennyiségű gőz vagy vízgőz keletkezik;
4. Túlzott rezgésnek kitett helyekre;

• Ha a kamera kommunikációs berendezések mellett van telepítve  (routerek) wireless amely erős 
elektromágneses mezőket adnak le , akkor “szakadások  “ jelenek meg a kamera fényképein.

• Gyözödjenek meg róla amikor az eleketromos foglalathoz csatlakoztatják , hadjanak e mellett
elég szabad helyett , hogy később hozzá tudjanak férni a kamera  elindításáshoz/leállításáshoz.

3. Ne tegyék ki a kamerát áramütésveszélynek.

A kamera meghibásodhat, megrongálothat ha nincsen rendesen elhelyezve vagy 

helytelenül használják. Ne próbálja  szétszerelni vagy módosítani a kamerát.

Ha nem működik rendesen a kamera forduljanak ez eladóhoz vagy egy szakosított szervízhez.
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1. Leírása és csatlakoztatása  a PNI – IP6CSR3 IP módel videótérfigyelő kamerához

Kapcsolati rajz 

A. Hálózati rés
B. Audió bemenet 
C. Audió kimenet
D. Reset gomb （ választható ennél a módelnél） 
E. RS485 rés
F. Tápkábel csatlakozó 
G. BEMENETI riasztó 1 csatorna 
H. KIMENETI riasztó   1 csatorna
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2. Minimális rendszer követelmények a számítógépekhez

Az Ön számítógépére fel kell legyen telepítve az Internet Explorer (IE)  6.0 verzió vagy ennél 
nagyobb és egy minimális DirectX 9.0. 

3. Szoftver beállítása és telepítése

Megjegyzés: A számítógép ugyanabban a hálózatban kell legyen mint az Ön IP kamerája , hogy egymást 
közt tudjanak kommunikálni, különben meg kell változtasák a kamera IP címének nevét, hogy ezzel 
csatlakozni tudjon. 

• 1 lépés : Telepítse a  NVClient szoftver(videó hálózati hozzáférés)
Helyezzék be a számítógépbe ennek a szoftver  CD  ami a csomagban megtalálható és 
indítsák el NVClient telepítési fájlt . Telepítés után kattintsanak  “Start” – “Programs” – 
“Digital Video Management Center” – majd futtasa “Server Tools V2”úgy mint a lenti 
ábrán található: 

• 2 lépés: Kattintson  “Search”, hogy megkerese a hálózatban az IP kamerákat utána
kattintson “ Modify Net”. Egy párbeszédes ablak fog megjeleni mint ahogy a lenti képen
látható :
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• 3 lépés: Változtassa meg az IP címet  (például: változtassa meg  192.168.168.72-re a
címet), mint ahogy a lenti ábra mutatja:

4. IP kamera csatlakoztatássa  NVClient szoftveren keresztül
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• 1 lépés: Adjanak hozzá egy IP címet a számítógépbe , hogy hozzáférjen  IP kamerához,
például 192.168.1.99. 

• 2 lépés:  Windows óperációs rendszerben kattintsanak “Start” → “Program” → nyissa
meg a   “Digital Video Management Center”menüt , kattintson “NVClient”, hogy kinyissa 
a csatlakozási felületet  , írja be  “User name” és “Password” (rendszergazdai felhasználó 
az első használati beállításkor el kell végezni a  NVClient szoftvernél ), és nyomja meg 
“OK” gombot , hogy hozzáférjen a főfelülethez.

Kattintson “Local Settings” a menüben, hogy kinyissa azt az ablakot ahol be tudja állítani a 
helyi beállításokat . 
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Hogy hozzáadjon egy IP kamerát az Ön helyi hálózatához a következő képpen járjanak el: 

Kattintson a  “Search” gombra az elöző felületen és meg fog jeleni egy beállítási ablak mint ahogy lent látható: 

•  1 lépés : Válasszák ki a listából ami megjelent az ablakban azt az   IP kamerát amelyek hozzá szeretne adni
•  2 lépés : Kattintson  “Add” gombra ebben az ablakban  egy beállítási ablak fog megjeleni mint ahogy a  

lenti képen látható:
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•  3 lépés : Írja be a  “Local Name”úgy ahogy el szeretné nevezni  .
Jelölje be/pipálja ki  “Enable auto login server”úgy hogy az IP kamera következő belépésekor nem 
lesz szükséges, hogy beírja a felhasználónevet és jelszót így automatikusan tud csatlakozni.

•  4: lépés  Miután befejezte a beállításokat vissza fog térni a szoftver fő felületéhez  ,kattintson kétszer 
a kamerára és utána kétszer a   “channel” -re , hogz megtekintse a videófelvételeket.
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5.  IP kamera csatlakozása  Internet Explorer keresztül

Megjegyzés: Amikor az  Internet Explorer az IP kamerához kapcsolodik elöszőr szükséges lesz az a 
“ActiveX” plugin telepítéséshez.
•  1lépés: Indítsa el az  Internet Explorert, írja be az  IP szervér címet  mint 

például ,http://192.168.168.72 (mint ahogy a lenti képen látható ) és a rendszer engedély kér, a
a plugin telepítésésre. 

•  2 lépés : Ha ez az első alkalom amikor csatlakoznak  lépjen be a  link-be  , hogy letöltse és telepítse 
a  ActiveX csomagot.
Click here to download and install the ActiveX packet manually.
És meg fog jeleni egy újabb párbeszédes ablak:

http://192.168.168.72/
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•  3 lépés : Kattintson a  gombra, egy újabb párbeszédes ablak fog megjeleni  

•  4 lépés: Kattintson a  gombra és utána a  gombra, hogy befejeze a telepítést. 

•  5 lépés : Írja be az  “username” és “password” és utána nyomja meg  gombot. 
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Megjegyzés : Alapértelmezett , csatlakkozási belépési adatok  “username” – “admin” és “password” – 
“admin”. 

•  6 lépés: Kattintson a  gombra, hogy megnyissa a videó csatornát. 

 “Web client” felület leírása

 Kattintson erre a gombra,  hogy kinyissa vagy bezárja a csatornát fényképeit. 

Kattintson erre a gombra, hogy képrögzítést végezzen . 

 Kattintson erre a gombra , hogy aktiválodjon az IP kamera videóválasz funkció.

 Kattintson erre a gombra , hogy aktiválodjon az IP kamera audióválasz funkció (ha ez 
elérhető ) . 

Kattintson erre a gombra, hogy aktiválja/letiltsa az  audió funkciót (ha ez lelérhető). 

 Kattintson erre a gombra , hogy aktiválja a  “Távolítsa el az esőt” funkciót (ha ez 
lelérhető). 

 Kattintson erre a gombra , hogy aktiválja  a megvilágítási funkciót  (ha ez lelérhető). 



14 

4 tengelyes vezérlés (le, fel, jobbra, balra)azoknak a kameráknak amelyek megengedik  
PTZ ellenőrzést (Pan-Tilt-Zoom) 

Zoom, fókusz, lencse kinyitási ellenörző funkciók(ha ezek elérhetők )
 

Alapértelmezett helybeállítási visszatérés az elöző beállításoknak  a kameráknak 
amelyek megengedik  PTZ ellenőrzést  (Pan-Tilt-Zoom) 

Kattintson erre a gombra hogy átváltson a videó valós idejű megtekintésére. 
 

 Kattintson erre a gombra a felvett videó megtekintési felületéhez .
 

 Kattintson erre a gombra a működési paraméterek beállítási ablakának megnyitásához. 

 Kattintson erre a gombra , hogy kilépjen a rendszerből  

6.  IP kamera hozzáférés Internetről (WAN)

•  1 lépés: Gyözödjenek meg elöszőr, hogy a beállított IP kamera címe egy helyi hálózati cím (LAN); 
gyözödjenek meg, hogy ez a cím helyes éd DNS szerver cím jól van beírva. 

(Router LAN címe ) 
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(IP kamera hálózati beállítása ) 

•  2 lépés: Virtuális szerver beállítása  (“Virtual Server”) az Ön szerverébe.
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(Virtuális szerver beállítása, Port Web: 80, adja hozzá az IP kamera címet 192.168.168.72) 

(Virtuális szerver beállítása, Port date: 8200, adja hozzá az IP kamera címet 192.168.168.72) 
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•  3 lépés : Megkapja a  IP WAN címet  (116.24.36.109) majd utána beírja ezt a címet  a web browser-be.
Példa: 



18 

7. Alpértelmezett paraméterek az IP kamera beállításáshoz

• Alapértelmezett hálózati paraméterek

Paraméterek Alapértelmezett érték  

 IP cím 192.168.1.100 

 Subnet cím 255.255.255.0 

Gateway 192.168.1.1 

Port Date 8200 

Port Web 80 

Port Mobil 15961 

UPNP Off 

• Felhasználó és jelszó
Paraméterek Alapértelmezett érték 

Username (Felhasználónév) admin 

Password (Jelszó) admin 
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