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Kompakt 15” LCD TFT Digitális Video Rögzítő  

+ SATA HDD 500 GB 

+ 4 X IR LED KÜLTÉRI KAMERA SZETT

 
 

 

                                             

 

 

 

Ez a leírás segít önnek a DVR felvételi, lejátszási, távoli hozzáférés alap beállításait elvégezni. 

A részletes beállításokat a ”User manual”-ban találja a mellékelt CD-n. 

 

 

 

 

Köszönjük, hogy az általunk forgalmazott terméketet vásárolta! 

FIGYELEM!  

A készülék beépített SATA HDD merevlemezt tartalmaz! 

A készülék használatba vétele előtt, gondosan olvassa el a használati utasítást! 

http://www.metroman.hu
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1. Betartandó fontos biztonsági előírások 
 Ne helyezzen súlyos tárgyat a DVR-re, védje  ütődéstől és rázástól . 

 A készüléket normál szobai körülmények között, 0
o
C ~ +45

o
C hőmérsékleten használja, tartsa távol 

sugárzó hőtől, közvetlen napfénytől. Kérjük, ne használja nyirkos, füstös, poros környezetben ne 

engedje, hogy apró tárgyak és folyadék jusson a készülék belsejébe! 

 A készüléket sík felületre helyezze! 

 Az előírt teljesítményadatokra figyeljen, használjon hálózati túlterhelés védelmet! 

 A készüléket nyissa ki, ne javítsa házilagosan. Ellenkező esetben a garancia megszűnik! 

 

Kizárólag a mellékelt tartókonzolt használja, a megfelelő csavarokkal, 4*8, mert a 
monitor tönkre mehet! 

 

A csomag tartalma 
Az Ön DVR  készüléke a következőket kell, hogy tartalmazza:  

 1 db DVR/monitor  

 1 db távirányító  

 Hálózati  adapter és hálózati kábel  

 1 db 12V-os elosztókábel 

 1 db  DB9 pin/RCA  – audió szétosztó kábel 

 1 db  DB9 pin – video  szétosztó kábel 

 CD (a teljes használati utasítással és a DVR szoftverrel ) 

 Rövid használati utasítás  

 1 db egér   

 Telepített Hard Disk  (opcionális.) 

 4 db kamera kábellel 

 4 db kamera hosszabbító 

 1 db BNC-BNC video átjátszó kábel  
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2. Az RM 6245 DVR műszaki adatai: 

 

Modell 4 Csatornás 

Video formátum PAL/NTSC 

Video tömörítés  H.264 alapú tömörítés 

Video bemenet  DB9-BNC  4x Bemenet / 1 Kimenet   lengő kábellel 

Hang formátum G.726  8Kx16bit ADPCM Mono 

Hang bemenet  DB9- RCA 4x Bemenet  / 1 Kimenet lengő kábellel 

Riasztási típusok  
Mozgás érzékelés ,  Mozgásérzékelő szenzor bemenet,  Relé kimenet , Videó 
megszünés 

Szenzor 
Ki/Bemenet  

4 x bemenet  / 1 x kimenet  

Képernyő frissitési 
sebesség  

Mindegyik csatorna  PAL：25 Kép/s,  NTSC：30 Kép/s 

LCD Monitor 10” Szines  LCD, 4:3, CCFL 

Lejátszás 
felbontása 

(CH1) 

 
PAL:25 Kép/s(CIF)   25 Kép/s (halfD1),  12 Kép/s  (D1) ,  NTSC:30Kép/s (CIF)  
30 Kép/s (halfD1), 15Kép/s (D1) 
 

Rögzítési kép 
sebesség 

NTSC: 120 Kép/s @CIF,  120 Kép/s @halfD1,  60 Kép/s @D1 
PAL:  100 Kép/s @ CIF,  100 Kép/s @halfD1,  50 Kép/s @D1 

Rögzítési 
eljárás  

Bekapcsolási  Auto Record, Időzített felvétel,  

(Kézi rögzítés, Mozgás érzékelés , Érzékelő bemenet)， 

HDD Interfész SATA Interfész támogatás  2TB-ig 

Network 
Protokoll 

TCP-IP/ DHCP/DDNS/PPPOE / E-mail 

Network 
Funkciók  

IE Böngésző- Live Monitor,  Configuration,  Video Mobile Phone Surveillance 
letöltés 

USB 2.0 
Interfész 

Egér / Mobile HDD/ Flash Drive/ DVD író/ Program frissítés 

Lejátszási  
módok  

Normál lejátszás , Gyors előre, Hátra , Lépésenként  

Hálózati 
interfész  

RJ45  10Mbit/100Mbit Ethernet Auto Detect 

PTZ Protokoll PELCO-P ,PELCO-D  

Video mentési 
formátum  

AVI /H.264 

Tápellátás  12V egyenfeszültségű adapter 

Teljesítményfel
vétel  

10~15 W    

Működési   
hőmérséklet 

-10℃~+40℃ 

Működési 
nedvesség  
tartomány 

10%~90% RH 

Méretek  
Ma x  Sz x Mé 

10”LCD DVR: 59.4x312x 52  (mm) 
 (Tartó nélkül) 
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A kamerák műszaki adatai 

 

Modell CA-354V 

Kép szenzor 1/3" HD digitális szenzor 

Vízszintes felbontás  800 TVL  + IR Cut Filter 

Valódi pixelszám  PAL: 752(H) x 582(V);  NTSC: 768(H) x 494(V) 

LED 1 mm × 2 db elrendezésben  

Infra hatótávolság  30-40m 

Min. megvilágítás  0.1 Lux (Infra LED bekapcsolva) 

Objektív MTV típusú  3.6 mm-es  /F2.0 fényerejű 

Színrendszer  PAL/NTSC 

Videó jel kimenet  1.0Vp-p@75Ω   

S/N arány  >48dB 

Letapogatási rendszer  2:1 Interlace 

Szinkronizálás  Belső 

Gamma karakterisztika >0.45 

IR átkapcsolás Automatikus 

Ellenfény kompenzáció Automatikus 

Erősítés szabályozás  Automatikus 

Fehér egyensúly Automatikus 

Elektronikus zár 1/50 ~ 1/100,000 sec（PAL）；1/60 ~ 1/100,000 sec（NTSC） 

Tápellátás 12V egyenfeszültség/ 500mA  

Működési hőmérséklet  -20~+50℃ 

3. Merevlemez telepítése (ha nincs telepítve)  

A merevlemezt telepíteni kell, mielőtt a rögzítést elkezdené. Némelyik készülék már telepített 

merevlemezzel érkezik, ilyenkor ellenőrizze, hogy a diszk  meg  van-e formázva?  (7.4 Merevlemez 

beállítások) 

Egyébként a következők szerint telepítse a merev lemezt:  

1) Nyissa ki a készülék házát az oldalsó és hátsó csavarok eltávolításával. 

2) Csatlakoztassa a HDD-t a szabványos módon annak tartókeretébe,  vagy a készülék 

alaplapjához. A szükséges kábeleket a készülékkel szállítjuk. Hajtsa végre a HDD leírásában szereplő 

utasításokat annak beszereléséhez és bekábelezéséhez. A tápkábel és az adatkábel megfelelő 

csatlakozóját csatlakoztassa a DVR megfelelő csatlakozójához 

3) Zárja vissza a dobozt és csavarja vissza a csavarokat . 

 

 

 

 

 

 

Power 
connector 

Data connector 

mailto:1.0Vp-p@75Ω
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Kérjük formázza meg a diszket az első használat előtt!  lásd (7.4 Merevlemez beállítások). 

4.  Felső panel  

Felső panel a 15” LCD DVR-nél 

 

A felső panel funkciói: 

Funkció Leírás 

POWER 

(Bekapcsolás)  

Ki/be kapcsolja a az LCD monitort.. Ha 3 mp-nél hosszabban nyomja meg a 

gombot, kikapcsolja a monitort.  

MENU/ENTER A gombot megnyomva konfigurálhatja a monitort. . 

RIGHT/+ 

(Jobb) 

Evvel léptethet a paraméterek között, vagy növelheti a kiválasztott 

paraméter értékét. 

LEFT/- (Bal) 
Evvel léptethet a paraméterek között, vagy csökkentheti a kiválasztott 

paraméter értékét 

AUTO/ESC A gombbal kiléphet az LCD monitor konfigurálásából. 

5. Előlapi panel  

Megnevezés Funkció Leírás 

Kontroll gomb   
Használja a nyíl gombokat a menüben való 
léptetéshez.  

Enter  

Nyomja le az Enter gombot  ( ) a 
kiválasztott parancs  jóváhagyásához. 
Megtekintés közben a [ ] gomb PTZ vezérlő 
gombként működik . 

Menu/Exit      （MENU/ESC） 
Eszközsáv megjelenítés /Eszközsáv 
elrejtés/Kilépés a menüből/Kilépés az almenüből 

Visszatekerés ◄◄ Visszatekerés a lejátszás során ； 

Lejátszás/Pause  

Megnyitja a video keresés és lejátszás menüt.  
Lejátszás üzemmód esetén  Lejátszás/szünet 
gombként használható . 

Stop ■（Stop） Leállítja a lejátszást  

Gyors Előre  ►► Gyors előre lépés a lejátszás során 

REC (felvétel)  ●(REC) Indítás / leállítás  a kézi felvétel alatt . 

Csatorna választó 

gomb (4CH) 

     、 

     

Ezeket a gombokat használva kiválaszthatja, hogy a 
4  csatorna közül melyik jele  kerüljön a monitorra, 
vagy egyidejűleg az összes.   ( / ). 

Csatorna választó 

gomb 

Sorszám  0~9 gombok 

/ 、  

Ezeket a gombokat használva kiválaszthatja, hogy 
melyik csatornát kívánja teljes képernyőn nézni 
(1-4-ig) 
A “ ” gombot benyomva válthat az üzemmódok 
között. . 

LED 
Power LED/REC LED/ 

Net LED 

LED -ek jelzik a tápfesz. meglétét, a rögzítést, a 
hálózati státuszt.  
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6.  Hátsó Panel 

                   1          2 

 

 

4       3        5       6                                         7 
 

1. Video bemenet /kimenet  csatlakozó  
4 csatorna video bemenet, lengő BNC (1Vp-p, 75Ω) 4 eszköz számára ,   
+ 1 db video kimenet  megfigyelő monitor  részére ,  lengő BNC (1Vp-p, 75Ω) 

 
2. Hang bemeneti / kimeneti csatlakozó  

4 csatorna számára DB-9 hangbemenet lengő RCA csatlakozással  + 1 kimenet lengő RCA 
csatlakozással (2Vp-p, 600Ω)   

 
3. Ethernet csatlakozás   

RJ-45 10/100 Base-T  Ethernet hálózat   
 
4. Riasztó bemeneti csatlakozók (ALARM IN:1CH-4CH) 

Külső biztonsági érzékelő eszköz részére  
 

Riasztó kimeneti csatlakozók  (ALARM OUT；1CH) 
Külső riasztó  eszköz részére  
 
RS-422 / RS-485 típusú csatlakozás  ( RS485 :TX+（A）, TX-（B）) 
Kameramozgatás vezérlés ( PTZ) részére (Nem tartalmazza) 

 
5. USB csatlakozás   
Ez a csatlakozás az egér, és a külső mentő eszközök részére szolgál  ( flash drive, DVD író) .  
 
6. Tápfeszültség csatlakozás  (12V DC) 
7. Tápfeszültség kapcsoló  
8. Oldalsó panel  

 
 
 
 
 
 

 

 

USB Port ( Backup részére) 

Oldalsó DVR panel 

USB felhasználása:  

1. HDD box       

2. Tápfesz dugó      

3. USB port egér, vagy mentő eszköz részére. 
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9. Távvezérlő  
A távvezérlő gombjainak funkciója megegyezik az előlapi gombok funkcióival. Részletesebb 
információért lásd a  5. Előlapi panel c. fejezetet 

7. Működési alapok 

Megjegyzés: A beállítások során a  gombbal  visszaállíthatja az eredeti beállítást, míg a   

gombbal elmentheti a kivánt paraméter értéket. Az új értéket a  gomb megnyomása után lépteti 

életbe a rendszer. 

7.1 Bejelentkezés a rendszerbe  

Élő kép megtekintése közben, nyomja meg a “ ” gombot 

kétszer, vagy nyomja meg a jobb egér gombot, vagy a kijelzőn az  

eszköz sávot. Ekkor megjelenik a bejelentkező képernyő, 

amennyiben a jelszó engedélyezve van. Ekkor ki lehet tölteni a 

felhasználó név és jelszó sávot a bejelentkezéshez.  

Megjegyzés: A gyári jelszó az „Admin” felhasználói névhez  

“888888”. 

7.2 Élő kép megtekintése 
Az élő képernyőn a valós idejű kép jelenik meg névvel, és az 
egyes csatornák státuszával. A státuszt a következő ikonok 
jelzik: 

 Ikon jelzi, hogy a csatorna mozgást érzékel – 
mozgásérzékelő módban.  

 Ikon jelzi, hogy a csatorna szenzor jelzést érzékel – alarm 
módban . 
● Piros kör jelzi, hogy a csatorna  felvétel üzemmódban 
működik . 

7.3 Státusz és eszközsáv  

1) Megtekintés üzemmódban  nyomja meg a  “ ” gombot, vagy klikkeljen a jobb egérgombbal a 

képernyőre, ekkor megjelenik az alábbi  státusz sor, - amennyiben a jelszó kérés ki van kapcsolva. 

 
Rendszer idő          Hátralévő rögzítési idő (hozzávetőleges) a HDD-n 
 

Amennyiben a jelszókérés be van kapcsolva, bejelentkezés után az alábbi jelenik meg: . 

 
PLAY                     KEYLOCK         SEQ   EZOOM   Advance 

SYSTEM SETTINGS        MUTE ON/MUTE OFF  PTZ 

MANUAL REC / STOP MANUAL REC           

Az  “ADVANCE” gombot megnyomva a következő sor jelenik meg:  

 
 

 PIP*1     PIP*2    VO SWITCH  QUAD    6 SHOW   8 SHOW    9 SHOW   16 SHOW 
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7.4  Merevlemez  beállítások  
Amennyiben még nem építette be a hard diszket (HDD)  a 
készülékbe, vagy a készülék nem érzékeli a HDD-t, vagy az új 
diszk még nincs formázva, vagy nincs több szabad hely a 

lemezen a rögzítéshez a következő ikon  “  ” jelenik meg a 
megtekintő képernyőn.  Az első használat előtt a HDD-t 
formázni kell. Az elérési útvonal a következő: System settings > 
SYSTEM > HDD management > Format. 

Felvételi beállítások  

Klikkeljen a  [Tool Bar→ System settings → Record] to enter 
[Record] menüpontra.  
Itt beállíthatja a minőséget, felbontást, képsebességet, 
csomagméretet, és a felvételi módot. 
Háromféle felvételi mód van: Kézi felvétel, folyamatos, és időzített. A folyamatos módban az összes 
csatorna folyamatosan rögzítésre kerül. 

 

Képsebesség: Az egyes csatornák sebességét külön külön 
is be lehet állítani . A valós felvételt tanácsos 25 kép/sec-re 
állítani PAL és 30 kép/sec-re állítani NTSC módban. 

A választott TV rendszertől függően a 4 csatorna 
maximális képsebessége vagy 200(PAL) vagy 240(NTSC) 

kép/s, CIF felbontás esetén, 100 (PAL)/120(NTSC) kép/s  
HD1 felbontásnál, és 50 (PAL)/60(NTSC) kép/sec D1 
felbontásnál.  

Megjegyzendő, hogy a rögzített képsebesség függ a 
választott felbontástól. Amennyiben a rögzítési 
képsebességet túl nagyra állítja be, a rendszer 

automatikusan csökkenti azt, ha túllépi a rendszer határait.  
Felbontás: A rögzítési felbontás háromféle lehet: D1, HD1 és CIF típusú. A normál TV minőség 

megegyezik a D1 felbontással. A felbontást csatornánként be lehet állítani.  
.  

7.5.1 Kézi felvétel  

A kézi felvétel nagyon hasznos lehet olyankor, amikor azonnal rögzíteni szeretnénk valamit a 

képernyőn. 

A kézi felvétel bekapcsolásához klikkeljen a [Tool Bar→ Manuál Record] menüpontra vagy nyomja meg 

a REC gombot az előlapon, vagy a távirányítón. Ilyenkor a bal alsó sarokban egy piros gomb jelenik 

meg. A kézi felvétel kikapcsolásához ismét nyomja meg a REC gombot. 

7.5.2 Időzített felvétel   

Ez lehetővé teszi, hogy meghatározza akár egy hétre előre  a felvételi időpontokat, így csak az adott 

időszakokban fog rögzíteni a készülék a diszkre. 

Csatorna (CHANNEL) : Kiválaszthat egy csatornát, vagy akár az összeset.   

Három felvételi mód van: Riasztás (ALARM), normál (NORMAL), nincs rögzítés (NO RECORD). 

Különféle színek jelzik az egyes módokat: Piros  a riasztást, zöld a normált, alapszín pedig a felvétel 

mentes állapotot. Az időzítések beállítása után a [ ] gombbal kell érvényessé tenni azt.  

7.6 Video visszajátszás  

Klikkeljen a  [Tool Bar→ System settings → Play] menüpontra, hogy a [Playback] menühöz jusson.  

Lehetőség: Dátum szerinti lejátszás 

Dátum beadás: Állítsa be a választani kívánt dátumot és időpontot, 

(év/hónap/nap)  majd nyomja meg az【Enter】gombot. Ezután adja meg a kezdő 

időt, és klikkeljen a “play” gombra, majd válassza ki a bal oldalon a lejátszandó 
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csatorna sorszámát (lásd a mellékelt képen), és ismét nyomja meg a “play” gombot. 

1. Lehetőség: Lejátszás rögzítési státusz szerint : 

Adja meg a dátumot, klikkeljen a 【search】gombra és látni fogja a dátum szerinti rögzítési státuszokat. 

 

2. Lehetőség: Lejátszható fájlok listája : 

Adja meg a keresési időpontot és klikkeljen a “SEARCH” gombra, hogy megnézze a rögzítési státuszt. 

Adja meg a pontos napot, és klikkeljen a “LISTING” gombra, hogy a “FILE LISTING” felülethez jusson. 

  

7.7 File mentése  

Klikkeljen a [Tool Bar→ Play → Search]  mezőre, hogy megnézze a fájlok listáját. 

Ebben a menüben elmentheti a video fájlokat. Klikkeljen a [ ]、[ ]、[ ] és a [ ] gombra,  

hogy váltson a lapok között, majd válassza ki a kívánt fájlt, amit menteni kíván. Ezután klikkeljen a  

[ ]  gombra, hogy elmentse a fájlt az USB diszkre.  

 
 

USB diszk mentés időpont alapján: 

Lépjen a kurzorral az 【►】ikonra  (rálépéskor kivilágosodik),  majd  bal egérgombbal  ráklikkelve  

beléphet a [REC. SEARCH] menübe, vagy a [►/║] gombot nyomva. Ezután mozgassa a kurzort az 

“U-DISK backup by time” sorra, majd nyomja meg az  [ENTER] gombot, vagy a bal egérgombbal  a 

“U-DISK backup by time” menüben a “Backup ” gombra  lépve  kiválaszthatja a mentést. Lásd alább: 

   

7.8 Kamera (PTZ)  vezérlés 
A jobb egér kettős kattintásával beléphet az eszköztárba, a valós idejű kép nézése közben, majd a 
“PTZ” gombra, vagy az “ENTER” gombra kattintva jelenítheti meg a kontroll gombokat: 

 

A PTZ keretben a jobb egér gombbal a [  ] gombra kattintva a “ ” ikon jelenik meg a képernyő 

jobb felső sarkában. 
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[PTZ Mozgás vezérlés ] A PTZ keretben az egeret fel, le, jobbra és balra tudja a kurzort mozgatni , 
majd a bal egérgombot lenyomva tartva beállíthatja a látni kívánt területet. (Nem tartalmazza) 
 
 A “  ” üzemmódban használhatja az egeret, vagy a  [▲] [▼] [◄] [►] gombokat a távvezérlőn, ill. a 
DVR előlapján,  a dóm kamera mozgatásához. A  “rewind” (◄◄) és a  “fast forward” (►►) 
gombokkal a nagyítást (zoom) lehet állítani az arra alkalmas kameráknál.  
 
[SPEED] Sebesség. A kamera forgatási  sebességét  a csúszó gombbal  lehet szabályozni. A  
nagyobb érték  a gyorsabb forgatást jelenti. Az értékek 0-63 közöttiek lehetnek. (“0” esetén a kamera 
nem forog). 
    
[IRIS －、IRIS +]  Ez a kamera rekesznyílását szabályozza.  

[FOCUS －、FOCUS+] Ez az objektív fókuszát állítja. . 

[ZOOM －、ZOOM+]  Ezt megnyomva a kamera lencséjét lehet +/- zoomolni. A éppen látott képet az 

egér görgőjével is lehet nagyítani, kicsinyíteni. 

Megjegyzés:Mielőtt a” Pan-Tilt-Zoom” (PTZ) funkciót használná, azt be kell állítani a Tool Bar→ 

System Setting→ PTZ. menüpontban. (Nem tartalmazza) 

7.9 Hálózati beállítások  

Ahhoz, hogy a DVR-t az Internethez csatlakoztassa, bizonyos beállításokat el kell végezni. 

Az internetről való DVR eléréshez vagy statikus IP címmel kell rendelkezni (a szolgáltatótól), vagy a 

routernek kell Dinamikus DNS kezeléssel (DDNS) rendelkeznie, ehhez egy címszolgáltatónál 

szükséges hozzáférést szerezni (pl.a gyártó ajánlata a  DynDNS). Ha a következőkben leírtak nem 

világosak, forduljon a hálózat üzemeltetőjéhez, vagy tekintse át a CD-n található DVR kézikönyvet.  

Lépjen be a hálózat beállítási menübe,  [Tool Bar→ System Setting → Network].  

A négy almenü: “network setup”, “DDNS”, “email” és “mobile”. 

A “network setup”-ban állítsa be a hálózat  típusát: IP/ DHCP/PPPOE. 

Static IP (állandó IP cím): Ezt választva be kell írni az IP címet, alhálózati maszkot, és az átjáró 

(gateway)  címét. 

DHCP: Ha ezt választja, akkor a DHCP szerver (általában az ön routere) fog automatikusan IP címet 

adni a DVR-nek, ez megjelenik az „IP address” mezőben. 

UPNP: “Universal plug and play”. Ha ezt kikapcsolja, akkor kézzel kell beírni annak a portnak a számát, 

ahol IP címet szeretne kérni. Ha ez be van kapcsolva, akkor a címkérés automatikusan történik egy 

porton. 

Megjegyzés: A routeren már legyen bekapcsolva az UPNP, mielőtt a DVR-en bekapcsolja a 

szolgáltatást! 

MEDIA PORT: Ezen a porton történik a video adatok  továbbítása  

a kliens és a DVR között.  

Gyári beállított értéke: 9000. 

WEB PORT: Az IE böngésző  HTTP. portjának száma.  

Gyári értéke: 80. 

SETUP PORT: Ez a port rögzített, nem módosítható, értéke: 8000. 

DNS: Nyomja meg az  [Enter] –t  és adja meg a hálózati címét a DNS szolgáltatásnak.  

Mobile Port: Alapértéke: 10510. 
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8. Webes elérés   

1.  Csatlakoztassa a DVR-t az internethez. . 

2.  Győződjön meg arról, hogy PC-jén az az IE böngészőben az ActiveX control a biztonsági 

beállításoknál engedélyezve  van: [Tools->Internet Options->Security]. 

3.  Azután, hogy az említett beállításokat elvégezte, nyissa  meg  az IE böngészőt és  adja be. a 

http://192.168.0.X címet  (ahol a 192.168.0.X  a DVR IP címe). 

Amennyiben a DVR beállításoknál megváltoztatta a port címét (nem 80), akkor a cím után 

kettősponttal elválasztva a port számot is meg kell adni http://192.168.0.X:P  a megfelelő eléréshez. 

Ezután klikkeljen a megjelenő feliratra: “If your browser does not support the ActiveX to download,  

please click here”, ekkor a böngésző automatikusan letölti és telepíti a szükséges programot. 

Ezután az internethez csatlakozva, a letöltés után a készülék megjeleníti a login képernyőt.  

A megfelelő felhasználói név és jelszó megadása után megjelenik a monitor képernyő, ahogy a kép is 

mutatja. 

Az alap felhasználói név: Admin (admin jogokkal) A gyári jelszó: “888888”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. WAP kapcsolat  

Megjegyzés: Győződjön meg arról, hogy a DVR Internet kapcsolata rendben van, mielőtt ezt használni 

kívánja.  

Nyissa meg a mobiltelefonján az Internet böngészőt, és adja meg a DVR IP címét.  

Például: Ha a DVR címe  192.168.1.157, és annak WEB portja 86,  

a címsorba ezt kell beírni: http://192.168.1.157:86/wap.html,  ezután az ENTER 

gombot kell megnyomni. Bejelentkezés és a megfelelő paraméterek beírása után 

a jobbra lévő képet fogja látni. 

10. Mobiltelefon támogatás  
Ez a DVR készülék képes folyamatosan élő képet továbbítani az ön 
mobilkészülékére, így akár menetközben is csatlakozhat a megfigyelő 
rendszeréhez gyakorlatilag bárhonnan.  A megtekintéshez  csupán egy 
megfelelő programot kell telepíteni, amelyik a mobilkészülék operációs 
rendszeréhez alkalmas. Ez a mobil program a mellékelt CD-ről letölthető, vagy 
az iTtunesről letölthető. Az iTunes-en keressen rá a “MobileEyes+” vagy a 
Mobile Eye” programra, és töltse le. Installáláshoz vegye igénybe a mobil 
készülék telepítési útmutatóját. Jelenleg korlátozott a felhasználható 
mobilkészülékek száma, a következő rendszerek alkalmasak:. Windows CE 
Mobile, Nokia Symbian S60 3

rd 
and 5

th
 Edition OS, Google Android, BlackBerry 

OS 4.x+ and Apple iPhone.  

A következő példában egy Windows CE mobil készülék szerepel. A többi mobilkészülék alkalmazása 
evvel alapjaiban megegyezik. További információkat a CD-n szereplő részletes felhasználói 
kézikönyvben talál. 

http://192.168.0.x/
http://192.168.0.X:P
http://192.168.1.157:86/wap.html
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Keresse meg és futtassa “MobileEye” nevű programot. Klikkeljen a Setting gombra és állítsa be a DVR 
IP címét. 
A bal oldali képernyőn láthatóak a kitöltendő mezők, mint User Name (felhasználói név), Password 
(jelszó), Server (a DVR IP címe) és a video port (alap:10510) 
Ezután válassza ki a megtekintendő csatorna számát a legördülő menüben, ás válassza a  “Default 
Channel” sort a csatlakozáshoz. 
Válasszon ki egy nevet a beállítások elmentéséhez, majd klikkeljen az OK-ra a mentéshez. 

A rendszerhez való csatlakozáshoz klikkeljen a “Connect” gombra, így megnézheti a kamerák on-line 
képét.  
A kamera kiválasztásához használja a “Channel” legördülő menüt.  

A beállítások módosításához nyomja meg a “Setting” gombot. 

A képernyőn megjelenő adatok információt nyújtanak a képsebességről (kép/s), felbontásról (méret), 

bitráta (kbit/s) 

A menüsor tartalmazza a következő lehetőségeket:  

 PTZ mozgás vezérlő nyilak  

 Zoom  közelítés +/-.   

 Fényerő / írisz 

 Fókusz/élesség .    

 fotó készítése / kép eltárolása. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Megjegyzések: 
1. Ahhoz, hogy ezt a szolgáltatást mobilkészülékén használja, elsődlegesen az Internet 

kapcsolatot pl. 3G vagy 2.5G. javasolt használni. Részletekért keresse szolgáltatóját.  
2. Jelenleg a “MobileEye” alkalmazás segítségéve csak az élő kép megtekintése lehetséges,  

a vegyes módú megtekintés, és a felvett anyag visszajátszása nem lehetséges.    
3. A “MobileEye+” alkalmazás segítségével 4 csatorna egyidejű megtekintése lehetséges:  

Google Android és iPhone Mobil készülékeken. 
 

További információkért minden esetben nézze meg a a CD-n lévő kézikönyvet! 

Köszönjük! 
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