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Felhasználói kézikönyv 
     

 

 

IP WiFi kamera SD kártya opcióval 

 
CIKKSZÁM: SE-NI104T 

Tisztelt Vásárló! 

Köszönjük, hogy a mi termékünket választotta. Reméljük, hogy a választott kamera segíti munkájában, házának, 

értékeinek védelmében, megőrzésében. 

 

Mielőtt telepítené a készüléket, ellenőrizze a szett tartalmát: 

1 db kamera 

2 db esővédő fedél 

1 db tartókonzol csuklóval 

1 db hálózati adapter (230V AC – 12 V DC) 

1 zacskó csavarkészlet 

1 db kézikönyv, CD 
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A készülék főbb jellemzői 

 1 megapixel felbontás 

 Valós idejű, 1/4’’CMOS képszenzor  

 Éjszakai fényt biztosító 4 db nagyméretű IR LED:42MIL 

 Nagy fényerejű optika MTV 4//8/12mm/F2.0 

 Jó minőságű H.264 hardveres tömörítés                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 Beépített kisfogysztású  IR-CUT (infraszűrő) átkapcsolás 

 Kétféle felbontású videofolyam egyidejűleg 

 Támogatja az  Onvif protokollt.  MJPEG videót 

 Adat hálózati csatlakozás 1*RJ45 Ethernet interfész, 10/100M + Wifi csatlakozás 

 Támogatott protokollok: RTSP / FTP / PPPOE / DHCP / DDNS / NTP / SMTP 

 WEB alapú programozás 

 OSD Képernyőn megjelenő információk 

 Azonnali lejátszást támogató kezelő szoftver 

 Riasztáskor foto/ video készítés 

 Távoli megfigyelés támogatása 

Műszaki adatok 

 Típus SE-NI104T 

Infra  LED 42MIL×4 db 

Infra hatótávolság  80-100M  

Optika  CS 4 mm 

Látószög   4mm(100°)    

Működési hőmérséklet  -20~+50℃ 

Kép tömörítés H.264  

Max. képfelbontás  1280×720/640*360/352*288 

Rendszer felépítés 
Beágyazott  RTOS , dual-core 32-bit DSP chip (Hisilicon 

Hi3518E),hadveres tömörítés  

Képérzékelő szenzor 
1MP , 1/4’’CMOS kép érzékelő ; IR cut szűrő,  éjjel/nappali 

átkapcsoló, IR fotoszenzor  

Min. megvilágítás  Szines 0.01Lux@F1.0 

Video  feldolgozás  
H.264 kódolás, duál video jelfolyam , AVI formátum, 0.1M-6M 

bps állítható rögzítési sebesség  

Képsebesség max. 1Mp / 25 kép/sec, választható  1-25 kép/sec  

Video kimenet  Fő videofolyam: 1280×720; Segéd  video csatorna: 640×360 

Hálózati csatlakozás 1*RJ45 Ethernet interface,10/100M automatikus átkapcsolás  

Használt protokollok  RTSP/FTP/PPPOE/DHCP/DDNS/NTP/SMTP 

Mobile phone iPhone，Windows Mobile，BlackBerry，Symbian, Android 

SD Card max 128 GB 

Fotoellenállás  
1 db fotoérzékelő bemenet az  IR-CUT,IR LED  éjszakai 

átkapcsoáshoz  

Infra LED 1 db IR LED  vezérlő ki/be kapcsolható, automata üzemmód  

Alarm Interfész Input  Alarm Funkció  

Wifi Támogatja a  Wifi LAN kapcsolatot  

P2P protokoll  Támogatja  

Tápellátás DC12V bemenet , 3W teljesítmény felvétel  
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Megjegyzés:  5 megapixel=2592×1920, 3 megapixel =2048×1536, 2 megapixel =1920×1080 or 

1600×1200, 1.3 megapixel =1280×960, 1 megapixel =1280×720 

A változtatás jogát fenntartjuk!  

A készülék használatának megkezdése 

Amennyiben a kamera által felvett képet azonnal rögzíteni szeretné, úgy a készülékbe el kell helyeznie egy mikro SD 

memóriakártyát, ennek mérete max 128 GB lehet. 

A behelyezés lépései az alábbiak: /kikapcsolt állapotban!/ 

 A kamera előlapját az alul található 2 db kis csavar kicsavarásával le 

kell venni. 

 

 Ha az előlapot eltávolította, az alatta lévő szerelőlapot, ami az optikát és a 4 db infra LED-et tartja, 

szintén le kell venni az ezt rögzítő 4 db csavar segítségével. 

 

 

 

 

 

 

 

 Ezután az előlapot nagyon óvatosan húzza ki a kamera házából 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ekkor láthatóvá válik az SD kártyatartó fészek 

 Ebbe a fészekbe óvatosan helyezze bele a kártyát, amíg az be nem pattan a helyére. 

 Ezután tolja vissza az előlapot, és csavarja vissza a 4 db csavart. Ügyeljen a szélén körbefutó 

tömítésre! 

 Ha az előlapot visszatette, akkor pattintsa vissza a sötét plexi előlapot, és csavarja be alul a két kis 

csavart is. 

Ezután, felszerelés előtt érdemes kipróbálni a kamerát, hogy megfelelően működik-e, a felvételek rögzítése is 

hibátlan! 

 A kamera képét többféle módon is ellenőrizheti, használhatja 

  PC.(WIN) futó Internet Explorerrel 

  PC (Win) futó alkalmazással (különféle CMS, v. Onvif) programmal 

  Mobil telefonon (okos telefon) futó alkalmazással 

 

 

SD kártya helye 
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IE böngészővel történő használat 

Az Internet Explorer a Microsoft weboldal böngészője. Ezt használja a kamera Web szervere által nyújtott oldalak 

böngészésére, azaz a kamera képének megtekintésére, a beállítások elvégzésére.  

Segédprogramok telepítése, és bejelentkezés 

Amikor az IE böngészőt először használja a kamerához, akkor a böngésző a kamera web oldaláról 

segégprogramokat tölt le. A bejelentkezés (login) után rákérdez, hogy megkezdheti a letöltést.  A telepítés lépései a 

következőek:  

 Indítsa el a böngészőt, majd írja be a kamera IP címét a címsorba  

 Ha sikerült a kapcsolatot létrehozni, a bejelentkező oldal jelenik meg, adja meg a felhasználó nevet és jelszót 

(mindkettő admin alaphelyzetben) 

 Válassza ki a használni kívánt nyelvet. 

 Válassza a “Stream” funkciót, ha a kamera nagyobb v. kisebb felbontású, folyamatos képét szeretné nézni  

 Klikkeljen a ‘Download Player’ hivatkozásra a kamera első használatakor, ha le kívánja tölteni a lejátszó modult.  

 Azután, hogy a vezérlő modulok letöltődtek, jelentkezzen be ismét a kamerába (ha nem szeretne minden 

alkalommal újra logolni, válassza az “Auto login” funkciót, ezután már megtekintheti a kamera képét  

 

IE menü bemutatása 

Az IE böngészőn keresztül megtekinthető kamera kezelőfelület főbb részei a Home (főmenü), Replay (visszajátszás), 

Paraméterek, System (rendszer). A kívánt oldal kiválasztásához klikkeljen a megfelelő mezőre 

 

Két lehetőség jelenik meg a jobb felső sarokban, egyik a “Download Player”, ezzel letöltheti a szükséges 

segédprogramot, vagy használhatja a “Logout” opciót, evvel visszatérhet a login oldalra és megváltoztathatja a program 

nyelvét. 

 

 

Fő képernyő / Home 

A Home képernyő jelenik meg a kamerába való bejelentkezés után. Középen a kamera képe, amiket körbevesznek 

a funkciógombok. Jobb oldalon a kezelő panel, felül a funkció gombok vannak. baloldalon a video és foto rögzítés 

gombjai helyezkednek el. 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

  

Felvevő gomb, ha megnyomja, egy felugró ablakban megjelenik az útvonal, ahova a felvett 

anyagot mentheti a PC-n. A rögzítés a helyi merevlemezre történik.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ha az útvonalat jóváhagyta a kamera ikon színe megváltozik, jelezve, hogy a felvétel elindult. A leállításhoz, ismét 

klikkeljen a gombra. 

 

 

Kocka rögzítés (Snap-shooting) gomb: Klikkeljen a       gombra, ekkor felugrik egy másik képernyő.  

 

Ezután a  , gombra klikkelve felugrik az alábbi képernyő. Klikkeljen az OK gombra a mentés 

végrehajtásához.  
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A kamera képjellemzőinek beállítása: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figyelem! Néhány itt lévő funkció nem működik az ön kamerájával! . 

 

Visszajátszás 

A lejátszás funkció akkor működik, ha van SD kártya a kamerában. A kártyára rögzített felvételeket visszajátszhatja a 

számítógépen, az alábbiak szerint:   

 

Lejátszó képernyő 

 

 

Szintbeállítás 

Fényerő beállítása  

Kontraszt beállítása  

Szintelítettség  saturation 

adjustment 

 

Környezet beállítás 

IR átkapcsolás  

Kép folyam típusa  

Kép mérete 

Tükrözés, forgatás  

Villogás kikapcsolás 
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: Ha erre az ikonra kattint, akkor a felvételek dátumát láthatja. 

Lejátszás vezérlő gombok 

 

Keressem meg a kívánt felvételt, majd válassza ki a lejátszáshoz, mentéshez.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: A kijelölt video fájl mentése az ikonra való kattintással lehetséges.  

Kamera paraméterek beállítása  

   Ezen az oldalon beállíthatja a video, média, hálózati, és esemény jellemzőket 

 

Video beállítások 

A video jellemzők oldalán beállíthatja a kamerát a különféle hálózati körülményeknek megfelelően. Például lassú 

hálózaton csökkentheti a képsebességet, vagy csökkentheti a képméretet a folyamatosabb mozgás érdekében. Az alábbi 

képen lévő paraméterek normál körülmények között alkalmazhatóak. Ha a videó gombra kattint, az alábbi ablak jelenik 

meg:  
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Adatátviteli sebesség/Bit rate: A nagyobb érték jobb képminőséget eredményez  

Képsebesség/Frame number: Ez az 1 mp alatt keletkező képek számát jelenti, max.  PAL esetén 25, és  NTSC 

szabvány esetén 30. 

Tömörítési sebesség/Bit Rate Type: CBR állandó arányú tömörítést, VBR képméret szerinti változó sebességű 

tömörítést jelent, azaz állandó tartalmú kép esetén kevesebb az adatforgalom, mint változások esetén.  

Képminőség/Picture quality: Nagyobb minőséget választva az adatforgalom is nagyobb lesz. 

Kép szabvány/Norm: A legtöbb országban PAL szabványú szín kódolást használnak.  

 

Képernyő információ/OSD beállítások 

A felhasználó beállíthatja, hogy milyen információk jelenjenek meg az online kamera képén menet közben: Név, idő, 

egyéb egyéni feliratok  

 

 

 

 

 

 

 

Alap hálózati beállítások 

Fix IP Cím beállítása (manuális beállítás): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

Dinamikus (router által kiadott) IP cím beállítás: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ha a router alkalmas rá, alkalmazza a “DHCP” üzemmódot. Ez esetben a DHCP szerver (router) oszt címet a kamerának. 

A mezők magyarázata:  

IP cím/IP Address: Kiírja a kamera jelenlegi LAN IP címét  

Subnet Mask: Kijelzi a kamera subnet mask (alcím minta: 255.255.255.0 általában) címét  

Gateway: Kiírja a kamera által használt (v. használni kívánt) átjáró/gateway IP címét (ez legtöbbször a router címe). 

Ilyen átjáró szükséges DDNS, P2P használata esetén.  

Tartomány szerver címe/Domain name resolution address: A helyi név szerver címe (ha van)  

Ezt a címet ismernie kell, ha be kívánja írni (áltatában az internet szolgáltatóét használják). Szükséges DDNS, P2P 

használata esetén. 

PORT cím: HTTP: (80) 

Dinamikus névszerver / DDNS beállítások 

 

Dinamikus domain névszerver: 

Ha az Ön internet szolgáltatója naponta váltja az internet IP címét, akkor a távoli eléréshez  DDNS-re lesz szüksége. 

Ehhez a státusz “ON”-ra kell állítani és s regisztrált DDNS szolgáltató adatait kell beállítani. (mintaként a dyndns and 3322 

domain name van beállítva). Ha a P2P kapcsolatot használja, ez nem szükséges. 
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E- Mail beállítás 

Szerver név és Port: Saját postafiók címe és port száma (általában a saját internet szolgáltatóé). 

Send To: Ide az az email cím kerüljön, ahova riasztás esetén a kamera levelet küldjön  

.Wifi beállítások 

 

Wifi Státusz: Klikkeljen a kis ablakra a WiFi üzemmód engedélyezéséhez  

Keresés/Search: Klikkeljen a gombra a megfelelő WiFi  router megkereséséhez  

Ha megvan a keresett router név, adja meg az azonosítás módját és a jelszavát. 
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P2P beállítása 

 

Status: Klikkelje be az ablakot a P2P funkció engedélyezéséhez. A távoli, mobil eléréshez szükséges. 

 

FTP beállítások 

 

Szerver: Adja meg az elérendő szerver nevét, jelszavát, hogy a kamera riasztás esetén a képet, fájlt ide feltölthesse.  

Mozgás érzékelés beállítások 

 

Érzékenység/Sensibility: Beállítható az érzékenység megfelelő foka. 

Időzítés/Schedule: Beállíthatja, hogy az érzékelés csak bizonyos időszakban legyen aktív. 

Idő/Time: Beállíthatja, hogy mely időszakban legyen aktív a mozgásérzékelés/riasztás. 
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Riasztás kimeneti beállításai / Alarm out setting 

 

Alarm In: Engedélyezi a riasztást kiváltó mozgásérzékelést “High” a bekapcsolt állapot. 

Action: Beállíthatja, hogy riasztás esetén a kamera milyen műveleteket hajtson végre 

Alarm out: Alarm kimenetet negedélyezi (ha van ilyen a kamerán). 

Automata kép készítés /Auto capture setting 

 

Interval: Beállíthatja, hogy milyen időközönként készüljön 1-1 kép a videóból  

E- Mail: Beállíthatja, hogy az elkészült képet elküldje-e a kamera . 

Felvételi beállítások / Record setting 

 

File Time/ Fájl méret：Beállíthatja a video fájl méretét, ami t a kamera az SD kártyára ment.  

 

Rendszer beállítások 

Itt beállíthatja a felhasználót, időt+dátumot, tároló egységet, rendszernaplót. 
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Felhasználó beállítások 

Ezen az oldalon új felhasználót vehet fel, jelszót változtathat, de nem változtathatja meg az admin jelszavát, az új 

felhasználó normál felhasználó lehet. 

Idő és dátum beállítás 

Az idő beállítási oldalon beállíthatja az időt manuálisan, szinkronizálhatja a számítógéphez, vagy NTP szerverhez, 

megadhatja az időzónát stb. Fontos, hogy pontos időt és dátumot állítson be, mert a kamera képe így fog látszani a távoli 

képernyőn is! 

 

Kezdő beállítások, alapbeállítások  

 

Újraindítás / Reboot: Erre a gombra kattintva újraindíthatja a kamerát, az újraindulási idő kb 1 perc. . 

Gyári visszaállítás / Factory default: Erre a gombra kattintva visszaállíthatja a kamera eredeti gyári beállításait. Az IP 

cím 192.168.1.128 lesz, s néhány beállítást ismét el kell végeznie a kamerán. 

Rendszer frissítés/ System update: Az update oldalon található fájl segítségével frissítheti a kamera szoftverét – ehhez 

javasoljuk, vegye igénybe szakember segítségét.  

Készülék infó, beállítások  

 

Ezen az oldalon megnézheti a kamera infókat, nevét, sorozatszámát, verziószámát, hálózati beállításokat. 
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SD kártya beállításai 

 

Ezen az oldalon ellenőrizheti az SD kártya beállításait, státuszát. 

Rendszernapló beállítása 

A napló (log) rögzíti a működés fontosabb eseményeit, és a mozgás érzékelési eseményeket, amelynek alapján az 

SD kártyára rögzít a kamera. E lista alapján is kereshet rögzített eseményeket a kártyán: 

 

Távoli megfigyelés mobil alkalmazás segítségével 

A mobiltelefonos alkalmazás neve AnyCam, első lépésként töltse le a szoftver áruházból. 

Androidos okostelefon esetén pl. a PlayStore oldalon találja meg. 

Letöltés után telepítse a programot. Mind az alkalmazás, mind a kamera regisztrációjához szükséges, hogy a telefon és a 

kamera is csatlakozva legyen az Internethez! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.metroman.hu


A következő lépés a regisztráció, adjon meg bejelentkezési nevet és jelszót, amivel innentől kezdve a rendszerb 

bejelentkezhet. Ha a regisztráció sikeres volt, tovább léphet a kamera regisztrációjára. 

A kamerát regisztrálhatja az oldalán elhelyezett QR kód segítségével, de a kód alatti ID (azonosító 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szám segítségével is. Ha sikerül a regisztráció, a kamera mellett az “online” jelzés jelenik meg. 

A nyílra kattintva akár teljes képernyőn nézheti a kamera képét. A kép alján lévő sávon lévő (akkor jelenik meg, ha 

megérinti a kép alját) ikonok segítségével:  

 elfordíthatja a képet 

 fotót készíthet 

 rögzítheti a kamera képét 

 nagyíthat/csökkentheti a képkivágást 


