


BEVEZETÉS

A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA, JELLEMZŐI

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA

Indítás/leállítás

Ez a vezeték nélküli rendszer elsősorban kis megfigyelési hálózat céljára készült. A központ fogadja 
a kamerák Wi-Fi jelét, tárolja és kezeli a felvett videot. A rádiós rendszer használata csökkenti a te-
lepítési költségeket és lehetővé teszi az esztétikusabb használatot, elhelyezést.
Ez a korszerű termék felhasználó barát, még kényelmesebb használatot tesz lehetővé a HCMS és 
P2P mobilszoftverek segítségével, természetesen a megfelelő biztonság mellett.

Figyelem!
- Ellenőrizze, hogy minden tartozék megvan-e a csomagban.
- Vigyázzon, ne ejtse le a készüléket/kamerát a földre, és ne érje erős ütés.
- Gondoskodjon a készülék megfelelő szellőzéséről, hűtéséről
- Az elhelyezésnél kerülje a vibrációs környezetet, stabil helyet válasszon
- Kerülje a nedves, poros, különösen meleg, vagy hideg helyszínt 
- A telepítés során ügyeljen arra, hogy a készülék és a kamerák ne legyenek feszültség alatt. A be-
kapcsolás előtt ellenőrizze az adapter feszültségét.
- Ha a rendszert sérülés érte, vagy nem megfelelő a működése forduljon szakemberhez!

- Smart Link technológia használata, a WiFi kamerák automatikusan csatlakoznak a központi egy-
séghez, nem szükséges külön programozás
- Plug & Play protokoll alkalmazása
- Professzionális WiFi átviteli protokoll használata, így szabad téren akár 100m, falak között 30 átvi-
teli távolság biztosítható 
- A rendszer támogatja az Android/IOS mobiltelefon op. rendszer használatát
- A kamera nagy érzékenységű képszenzorral rendelkezik, így kiváló éjszakai/nappali képet ad
- A WiFi IP kamerák támogatják a mozgásérzékelést
- A kamerák képénél beállítható a “privacy” azaz kitakarható területeket lehet beállítani, képenként 4 
db-ot. Ezeket a területeket nem rögzíti a rendszer
- A rögzítés H.264 tömörítő eljárás segítségével történik kis sávszélességgel és jó minőségben

Ellenőrizze az adapter feszültségét (12V egyenfesz.), majd csatlakoztassa az NVR-hez, a Power 
LED világít.
Csatlakoztasson egy VGA monitort a készülék VGA kimenetéhez, vagy egy HDMI monitort/TV-t a 
HDMI kimenethez.
Leállítás: Main Menü -> Shutdown, klikkeljen a Shutdown gombra, ekkor az NVR leáll, kihúzhatja az 
adaptert.
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Bejelentkezés az NVR-be (User login)

Jobb egérgomb menü

Normál indulás során klikkeljen a jobb egérgombbal, és ekkor felugrik a bejelentkező ablak.

Adja meg a megfelelő jelszót, a gyári beállítás: nincs jelszó.
Figyelem: Javasolt a jelszót megváltoztatni a használat előtt, a biztonság érdekében!
Jelszó változtatás: Main Menu -> System menu-> User configuration--> Edit gomb->
Lépjen be az user menube-> Írja be a régi jelszót (üres)-> Check password-> Set new password (írja 
be az új jelszót)-> OK, az új jelszó használatához

A jobb egérgombra kattintva felugrik a fő menü, ismételt kattintásra eltűnik a menü Bal egérgombbal 
a következő menüpontokat használhatja
- Main menu /Főmenü
- Single display/ Egy képernyős megtekintési mód - Multi display /Több képernyős mód
- Channel setting/Egyedi csatorna beállítási menü
- Playback / Video lejátszás menü
- System settings/ Rendszer konfigurációs menü
- Auto configure / Belépés az automatikus konfigurációs menübe
- Output adjust / Beállíthatja a kimeneti szineket
- Lock/ Kilépéskor zárolja a képernyőt
- Restart / Újraindítja a készenléti üzemmódot

• Main Menu/ Főmenü: Erre kattintva a főmenübe juthat, ebből választhatja ki az almenü sorokat.
• Network – Hálózat: Beállíthatja, megváltoztathatja a hálózati beállítások
Néhány javaslat:
 A. Az NVR IP címe nem ütközhet más eszköz címével a hálózaton
 B. Ha P2P kapcsolatot használ távoli elérésre, jobb a DHCP funkciót használni az NVR-ben
• Recording – Rögzítés: A felhasználó beállíthatja a kamerák rögzítési módját. Lehet különféle 

időzítéseket beállítani az egyes kamerákhoz.
• Playback- Lejátszás: Az időpontok, amikor felvél történt, automatikusan pirosra váltanak. A fel-

használó kijelölheti a megfelelő csatornát, és a piros vonalon megtalálja a kívánt fájlt.
• Backup- Mentés: Lépjen be a backup menüpontba, elmentheti a felbvett fájlokat csatorna, típus, 

és időpont szerint.
• Hard disk manager - Merevlemez kezelés: Az NVR max 4 TB –os disk használatát támogatja. 

Ebben a menüpontban találja meg a diszk infókat és formázhatja a lemezt.
• Channel - Csatorna beállítások: Ebben a menüpontban beállíthatja a csatorna jellemzőket, képer-

nyő infókat, kódolást, mozgásérzékelési jellemzőket
• System – Rendszer beállítások: Itt az alapbeállítások végezhetőek el, mint nyelv, video kimeneti 

jellemzők, idő, stb.
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Rendszer karbantartása

Eszköz kezelés menüpont

A felhasználó ellenőrizheti az NVR szoftver verzióját, frissítheti annak szoftverét, visszaállíthatja az 
eredeti beállításokat.

Keresse meg a „GooLink” Alkalmazást a Google Play vagy APP Store.oldalon, majd válassza ki az 
APP-ot és telepítse.

Eszköz lista
Érintse meg a “...” gombot hogy megjelenjen az összes funkció gomb. Azután érintse meg a “lista” 
gombot, az eszközök listája megjelenik. Az eszközt (NVR-t) a “+” vagy az “Add” gombbal tudja hoz-
záadni.

A MOBIL APPLIKÁCIÓ TELEPÍTÉSE
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Amikor befejeződött az készülék hozzáadás, a kijelzés visszatér a főmenüre. Amennyiben a felvett 
eszköz kék színben jelenik meg, az azt jelenti, hogy az „online” van, elérhető.

1. Lépés: Érintse meg az eszköz ikonját. A GooLink ellenőrzi a csatornát, és kijelzi, ha az készülék 
elérhető.
2 . Lépés: Érintse meg a csatorna ikonját, a video elindul.
Ha a többi kamera képét is látni szeretné, ismételje meg a fenti lépéseket. Azután, hogy kiválasztott 
egy csatornát annak ikonja világoskékre vált, ha ismét megérinti az ikont, a kapcsolat leáll, az ikon 
szürkére vált.

A GooLink további szolgáltatásai: Képernyő fotó, rögzítés, helyi és távoli video lejátszás
A Help gombra kattintva az egyes ikonok leírását tekintheti meg (angol nyelven)

Ötlet: Két ablakot egyszerű “drag & drop” művelettel felcserélhet

ÉLŐ MEGTEKINTÉS
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A KAMERA ÖNÁLLÓ KEZELÉSE – SZÜKSÉG ESETÉN

Ilyen esetben a kamerát külön kell a vezetékes LAN-ra csatlakoztatni, és meg kell keresni annak 
aktuális IP címét. Ha megvan a cím, akkor az alábbiak szerint járhat el:
Ha a kamera beállításait meg szeretné, változtatni azt kétféle módon teheti meg
A. Internet Explorer böngészővel
Beírja a böngésző sorba a kamera IP címét, majd bejelentkezik a kamerába felugró ab login ablak 
segítségével. Az alapbeállítás: felhasználónév: admin, jelszó: nincs.
A kamera éjszakai, nappali finombeállítását az alábbi menü Setting/Camera /Basic settings segítsé-
gével végezheti el:

Valamint a Setting/Camera/Exposure settings beállításokkal:

Figyelem! Ezeket a beállításokat csak tapasztalattal rendelkezőknek javasoljuk megváltoztatni. Egy-
szerre csak egy jellemzőt változtasson, és győződjön meg ez elért hatásról, mielőtt továbblépne!

B. Kamera kezelése a HCMS programmal
Miután az IPWizard programmal megállapította a kamera LAN IP címét (az UTP csatlakozást hasz-
nálva), írja be HCMS-be a megfelelő IP címet.
Ha nem az IP Wizard programot használja, akkor első lépésként az IP címet kell meghatározni a 
HCMS programban a SEARCH DEVICE GOMB segítségével
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Ezután az IP címre kattintva a jobb egérgombbal / Param. Config / menüpontra kattintva. a kamera 
tulajdonságait beállíthatja.

Ezután, ha szükséges az /Image Parameters/ menüpontban tudja a további beállításokat elvégezni
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FIGYELEM:

A következő felmerülő problémákra nem vonatkozik a garancia:
• Baleset, nem megfelelő használat
• Használat nem megfelelő feltételek, körülmények mellett, mint nem megfelelő feszültség, hőmér-

séklet, villámcsapás
• Nem szakszerű javítás
• Garancia idő lejárta
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