
Használati útmutató 4CH/8CH POE NVR Kit 

eLan camera Joney, 1.2MP/3MP HD Poe Kamera 4 db 
 

Alkalmazható a POE Kamera készlet termékeihez (K1 sorozat) 

 

1. Üdvözlés 

 

 Köszönjük, hogy a mi rendszerünket választotta. A használati útmutató segítségével rövid 

idő alatt megismerheti termékeinket. 

Mielőtt üzembe helyezné és működtetné a rendszert, kérem figyelmesen olvassa el a biztonsági 

tudnivalókat. 

 

2. Videofelvevő merevlemezének telepítése 

 

 Tipp: Mielőtt hozzálátna, kérem győződjön meg róla, hogy a készülék áramtalanítva van. 

Továbbá kérem használja cégünk NVR specifikus SATA merevlemez interfészét. 

 
• Csavarozza le a hátsó panelt és húzza félre az indítódobozt, aztán távolítsa el a borítást. 

 
• Igazítsa a merevlemezen található furatokat a dobozon található furatokhoz és csavarozza 

őket össze egyesével. 



 
• Csatlakoztassa a merevlemez adat- és tápkábelét a főtáblához. 

• Csatlakoztassa a merevlemez adat- és tápkábelének másik felét a merevlemezhez. 

 

3. Kamera telepítése 

 

3.1. Kérem a csomagban található speciális szerszámot használja a konzol alján található csavar 

kicsavarásához. Utána szükség szerint állítsa be a konzol irányát. (Óramutató járásának megfelelően 

szorul, óramutató járásával ellentétesen lazul.) 

 
 

3.2 Felszerelés plafonra 



 
3.3 Felszerelés falra 

 
3.4 Összekötő kábel 

 
3.5 A terméknek ezt a szériáját csak LAN kábellel kell csatlakoztatni. Ha a jelzőfény folyamatosan 



világít, akkor a kamera áramellátása megfelelő és a videofelvevő csatlakoztatva van. 

 

4. Felszerelés csatlakoztatása 

4.1. Első panel 

Elülső gomb leírása (ez a széria nem rendelkezik ezzel a tulajdonsággal) 

 

4.2. Hátsó panel 

▪ POE48V adapter 

▪ POE kamera csatlakozása 

▪ router-hálózat csatlakozó 

▪ HDMI-HD csatlakozó 

▪ VGA csatlakozó 

▪ USB port 

▪ Kérjük az általunk biztosított VCRS-es adaptert használja, hogy az egyéb eszközök 

is csatlakoztathatók legyenek. Az eszközön két USB port található. 

 

4.3.A kamera és a felvevő csatlakoztatása 

• A kábel egyik fele a videófelvevő hátulján található portok egyikébe csatlakozik 

(négyes port), a másik vége pedig a kamera csatlakozójába. 

• Kapcsolódási diagram a routerhez 

• Ha a kamera megfelelően csatlakozik a felvevőhöz, akkor a jelzőfény folyamatosan 

világít. 

• Kérem csatlakoztassa a VGA, vagy a HDMI kábelt a videofelvevő megfelelő 

csatlakozójába, a másik végét pedig a HDTV-be vagy a monitorba. 

 

4.4.Kapcsolódási diagram 

• Kérem a csomagban található áramkábelt használja. 

• A LAN csatlakozó csoportba egy bizonyos POE kamera csatlakoztatható 

• A WAN csatlakozóba router, vagy egyéb hálózati eszköz csatlakoztatható 

• A VGA csatlakozó egy monitorral vagy HD tévével való összekötésre alkalmas 

(VGA kábellel) 

• A HDMI interfész egy monitorral vagy HD tévével való összekötésre alkalmas 

(HDMI kábellel) 

• Az USB porton háttértárolók vagy pl. egy egér csatlakoztathatóak 

• az NVR négy, vagy 8 LAN porttal is elérhető. 

 

5. Beállítási információk 

• Mielőtt elkezdené, kérjük ellenőrizze a következőket: 

• a biztonság érdekében kérjük az NVR-t először az adatperhez csatlakoztassa és csak 

az után az áramhoz. A hálózati feszültségnek meg kell felelnie annak, ami a 

ki/bekapcsoló gomb mellett van feltüntetve. Kérjük ellenőrizze, hogy a tápkábel 

megfelelően van csatlakoztatva. Mindig biztonságos áramforrást használjon, ha 

szükséges alkalmazzon invertert (UPS). 

• Kérem kövesse a következő lépéseket az egység elindításához: 

◦ Kösse össze az eszközt a monitorral, majd az egérrel. 

◦ Csatlakoztassa az áramhoz. 

◦ Az egység elindítása után a többcsatornás megjelenítési mód automatikusan 

kiválasztásra kerül. 

 

5.1.Felszerelés indítása 

• Ha csatlakoztatta az eszközt, utána helyezze be az áramadaptert a merevlemez 

videoportjába és az eszköz elindul. 



 

5.2.Kezdeti beállítási lépések 

• A videofelvevő az első indításkor automatikusan megkeresi a csatlakoztatott 

kamerákat. Kérem várjon türelemmel, míg a felvevő végez és hajtsa végre a 

megkívánt lépéseket. 

• Idő beállítása 

• Először hálózati ellenőrzésre kerül sor 

• A felhasználó kiválaszthatja és módosíthatja a hálózati beállításokat, amíg a teszt 

eredményesen zárul 

• A VCR IP címének beállításához válassza vagy a DHCP router módot, vagy a 

manuális beállítást. (Kérem az IP címet az ön lakóhelyéhez tartozó hálózatnak 

megfelelően adja meg. Kattintson a számra, hogy meg tudja azt változtatni.) 

• A videofelvevő szériaszáma és az applikáció QR kódja (kérem használja a 

mobilszoftvert, szkennelje be és adja hozzá.) 

• Applikáció letöltése 

◦ Tipp: Az applikáció letölthető az AppStore-ból vagy a Google Playről is. Keresse 

„XMEye” néven. 

◦ Tipp 2: olvassa be a QR kódot és töltse le az alkalmazást. 

 

 

 
 

 

ESZKÖZ MŰKÖDTETÉS 

 

Nyissa meg az XMEye alkalmazást. 

1. Hajtsa végre a regisztrációs folyamatot egy új felhasználó létrehozásához 

2. Cloud bejelentkezés (adja meg felhasználónevét és jelszavát, majd kattintson a „Cloud 

bejelentkezés”-re) 

3. Ideiglenes hozzáféréshez kattintson a „Helyi Bejelentkezés” opcióra 

 

4. Kattintson a képernyő jobb felső sarkában lévő „+” jelre az eszköz hozzáadásához 

◦ válassza ki: „kézi hozzáadás” 

◦ adja meg az eszköz nevét 

◦ adja meg az eszköz szériaszámát (vagy kattintson a QR kódra a szériaszám 

beolvasásához) 

◦ adja meg a felhasználónevét (alapértelmezett: admin) 

◦ adja meg jelszavát (alapértelmezett: üres) 

◦ Kattintson a keresésre (ha a telefon és a NVR ugyanabban a lokális hálózatban 

vannak, akkor kattinthat a „szériaszám keresés”-re is 

 

5. A szériaszámot az NVR-en keresztül is megadhatja 



• töltse le az alkalmazást 

• Ellenőrizze, hogy a NAT státusz „Csatlakoztatva” 

• Szériaszám 

• Olvassa be a szériaszámot a QR kód segítségével 

• Adja meg a felvevő szériaszámát (olvassa be az NVR-en található kódok közül a 

jobboldalit és adja hozzá az eszközt. Hogy megbizonyosodjon arról, hogy a felvevő 

NAT státuszának csatlakoztatása sikeres volt: 

◦ Kattintson az OK-ra (vagy kattinthat a „Keresés”-re is, de ez esetben kérjük 

győződjön meg róla, hogy mobil eszközének WIFI elérése ugyanazon a routeren 

van, mint amihez az NVR is csatlakoztatva van; illetve hogy az NVR 

alapértelmezett jelszava üres és nincs jelszó) 

• A mobil alkalmazást sikeresen telepítette, kattintson a „Következő” gombra az NVR-

en 

• Az eszköz automatikusan megkeresi és hozzáadja a csatlakoztatott kamerákat 

• Kattintson a KERESÉS ikonra az eszköz megkereséséhez. 

• Az eszközt hozzáadta. Kattintson az OK-ra, hogy a beállításokat elmentse, majd 

lépjen ki. 

 

6. Felhasználónév és jelszó beállítása 

▪ Lépjen be a menübe és Kattintson a „Felhasználó” gombra, hogy be tudjon lépni a 

megfelelő interfészbe. 

▪ Majd válassza ki a „Felhasználó hozzáadása” vagy a „Jelszó megváltoztatása” 

lehetőséget a jobboldali oszlopból. 

▪ Adja hozzá a felhasználókat, saját felhasználóneveket és jelszavakat határozhat meg. 

Javasoljuk, hogy olyan nevet és jelszót használjon, amelyet meg tud jegyezni. 

▪ Kiválaszthatja azt a két felhasználót, aki meg tudja változtatni a jelszót. Javasoljuk, 

hogy mentse el a jelszót, nehogy elvesszen. 

▪ Ha a jelszót 3 egymást követő alkalommal rosszul adja meg, az eszköz 

figyelmeztetni fogja Önt. 5 rossz próbálkozás után a felhasználói fiókja automatikus 

zárolásra kerül (a rendszer újraindítása, vagy fél óra után automatikusan feloldódik a 

blokkolás) 

▪ Az első bejelentkezést követően kérjük azonnal változtassa meg jelszavát a 

„Felhasználók kezelése” menüben. 

 

7. A tároló beállítása 

Ha nem szeretne saját beállítást, akkor a rendszer alapértelmezett felvételi paramétereit is 

választhatja. Amennyiben saját paramétereket szeretne beállítani, kövesse az alábbi lépéseket. 

 1. Állítsa be a megfigyelő csatorna felvételi paramétereit. (A alapértelmezett beállítás 

az első indításkor az 24 óra folyamatos felvétel.) 

 1. Főmenü→ Felvételi funkció → Felvételi beállítások 

 1. Csatorna: válassza ki a csatornák számát (beállíthatja, hogy a csatornák 

egyformák legyenek 

 2. Hossz: beállíthatja az egyes videofájlok hosszát (alapbeállítás 60 perc) 

 3. Felvételi mód: Válassza ki a módot: 

 1. konfigurációs: a beállítási módnak (normál, érzékelő és 

figyelmeztető) és a felvételi időnek megfelelően vesz felhasznál 

 2. Manuális: a csatorna státuszától függetlenül ebben a módban minden 

csatlakozó csatorna normál felvételre kerül 

 3. Nincs: a csatorna státuszától függetlenül ebben a módban nem 

történik felvétel 

 4. felvételi idő: adja meg a felvételi időt és a felvétel elkezdődik a megadott 

időben 



 

8. Videó keresése 

◦ A merevlemezen található videofájl lejátszásához használhatja az asztali ikont, vagy 

beléphet a videólejátszási interfészbe a Főmenü → Videó → Videó lejátszása. 

◦ Megjegyzés: az eszközt normálisan kell visszajátszani. A videófájlt tároló lemeznek 

olvasható/írhatónak, vagy csak olvashatónak kell lennie. 

  

1 Visszajátszás 2 Idő 

megjelenítése 

3 Videó típusa 4 időbeosztás 

5 Keresés idő alapján 6 Fájl keresése 7 Csatorna 

kiválasztása 

8 Dátum 

kiválasztása 

9 Tárolóeszköz 

kiválasztása 

      

 

Visszajátszási lehetőségek gombjainak részletezése 

 

 Lejátszás / Szünet  Vissza 

 Lassú visszajátszás  Gyors visszajátszás 

 Előző képkocka 

lejátszása 

 Következő képkocka 

lejátszása 

 Előző fájl lejátszása  Következő fájl 

lejátszása 

 Ciklusos visszajátszás  Teljes képernyő 

 kikapcsolás  Felvétel 

indítása/befejezése 

 Felvétel háttértárolója   

 

Távoli lejátszás mobilapplikációval 

 

FŐMENÜ 

 

x: Stop, ha az előnézet késik, akkor kattintson ide az újrakapcsolódáshoz 

x: Kétirányú hangkommunikáció hangszórója, ha beszél a kamera mikrofonjába, akkor hallhatja 

önmagát a telefonjában, ha aktiválja 

x: rejtjelzés, videó, riasztások, kép, perifériák, távoli lejátszás, jelszó megváltoztatása, videó 

letöltése és az eszközről 

x: pillanatfelvétel 

x: helyi felvétel a mobilra 

x: mozgás és képszín kiválasztása 

x: itt nyomja meg, ha beszélni szeretne a kamerába 

x: Előnézet felbontása (HD vagy SD) 

x: Előnézet frissítése 

x: Visszajátszás 

 

 


