HiP2P Client
Windows verzió
- használati útmutató-

CAMERA PNI 631W MŰSZAKI ADATOK:
CPU

Hi3518E

Óperációs rendszer

LINUX

Képérzékelő

1/3" 1.0MP CMOS

Minimális világítás

0.01Lux

Lencsék

Fókusztávolságú lencsék HD 2.8mm-12mm

IR távolság
Videótömörités

H.264

Audiótömörités

G.726 / G.711 (implicit)

Videófelbontás

elsődleges 720P(1280 x 720)
másodlagosQ720(640 x 352)

Fps

25fps

Képbeállítás

Fényerő, kontraszt, telítettség,forgatás és
tükörkép

microSD slot kártya

Igen, max. 32 GB (kártyát nem tartalmazza)

Mozgásérzékelés

Igen, 4 mozgásérzékelési zónát lehet beállítani
különböző érzékenységi fokkal

Riasztás

email keresztül küld képeket
FTP szerverre teszi fel a képeket
SD kártyára menti le a képeket

Szögforgatás

Pan 355° / Tilt 90°

Hálózati protokkol

TCP/IP, HTTP, TCP, ICMP, UDP, ARP, IGMP, SMTP
FTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, UPNP, RTSP

Hozzáférési protokoll

ONVIF

Audióbemenet

mikrófon (külső mikrofont támogat)

Audiókimenet

hangszoró (támogat külső hangszorót és
erősítőt)

Hálózati csatlakozás

port Ethernet 10/100 Mbps
WIFI 802.11b/g/n

Tápellátás

DC 12V 2A

Méretek

250 x 205 x 105 mm

Védettség

IP66

Üzemi hőmérsékelt

-5 ~ +55°C

Üzemi páratartalom

10 - 95%RH
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PNI 631W kamerát 3 féle képpen lehet csatlakoztatni:
1. ”HiP2P Client”támogatott szoftverrel. Telepítési fájlokat a Windows óperációs
rendszeréhez a csomagban levő CD-n találja meg.
2. ”PNI SmartCAM”támogatott alkalmazásból . Telepítési fájlokat a Windows

óperációs rendszeréhez a csomagban levő CD-vel telepíthetjük vagy Androidos okostelefonnal aminek
a CDje a csomagban található vagy le tudja tölteni a Google Playből. iOS okostelefon töltse le az
alkalmazást az App Storeból. Használati útmutatót a csomagban levő CD-n találhatjuk.

3. Internet Explorer. Ez a prócedura le van írva a 20 oldalon.

SOFTWARE HIP2P CLIENT HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
Minimális hardware és software követelmények:
• Serie Pentium IV, CPU >2.0GHz frekvencia
• RAM > 2GB
• Hard Disk > 120 GB
• Felbontás> 1024 x 768
• Windows 2000/ Windows XP/ Windows 2003/ Windows Vista/ Windows 7/8/10
Telepítési útmutató:
A telepítési fájlt a csomagban levő CD-n található meg.
Bejelentkezés:
Nyissa meg ”HiP2P Client” software-t . A következő kép jelenik meg

Alapértelemezett felhasználói név: admin
Jelszó: hadja ezt a mezőt kitöltetlenül
KAMERA CSATLAKOZÁSA LAN KERESZTÜL:
1. Az IP kamerát csatlakoztassa egy 220V árramforráshoz.
2. Csatlakoztassa az IP kamerát Internethez ( router) használva Ethernet kábelt.
3. Csatlakoztassa a PC-t Internethez vezetékes vagy vezeték nélküli kábelhez
ugyanazhoz a routerhez ami a kamerához van csatlakoztatva..
4. Használja a CD-n levő Search Tool alkalmazást, hogy megtalálja a kamerát, hogy
láthassa a beállításokat (IP, subnet mask, Gateway, port), és ha szükséges
ezeket a funkciókat konfigurálni kell
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5. Használhatja az alkalmazást PC és Smartphonenon, hogy ezeket a
változtatásokat később elvégezze.
Megjegyzés:
Bizonyosodjon meg, hogy Internehez van csatlakozva.
A kamera csatlakoztatási eljárását Wifi-n keresztül az 15 oldalon van leírva a
használati útmutatóban.

Ethernet
Tápellátás
Audio IN (mikrófon) Audio
OUT (hangszoró)

IP KAMERA KÉZI HOZZÁADÁSA:

1. Kattintson“Config“ikonra
2. Kattintson “Add area“. Adjon egy nevet a zónának ahova a kamerát akarja hozzáadni.
3. Kattintás “Input UID“. Töltse ki a kamera ID-jét és jelszavát

Megjegyzés: A kamera ID-jét és jelszavát a kamera címkéjén taláhatja meg.
4

4. A kamera UID-je a képernyő jobb oldalán taláható.
5. Menjen vissza az előző felülethez és válassza ki a listából a kamerát
és kattintson kétszer, hogy megtekintse

IP KAMERA AUTOMATIKUS HOZZÁADÁSA:

1. Kattintson “Add area“: Zóna ( terület ) hozzáadása
2. Kattintson “Search“: Keresi a hálózatban levő kamerákat
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3. Válassza ki a kamerát amit hálózaton megtalált
4. Kattintson “Add area“: Zóna ( terület ) hozzáadása
5. Visszatérve a főfelülethez, kattintson duplán az újonnan hozzáadot kamerához,
hogy megnézhesse.

Megjegyzés:Ha a kamera nézete nem világos, igazítsa meg az élességet a Focus
in / Focus out gombokkal:
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IP KAMERA KITÖRLÉSE:
Megjegyzés: Mielőtt kitörölne egy kamerát a listából, kapcsolja ki.
1. Kattintson a jobb egérgombbal a kamerára és válassza ki a “Disconect device“.

2. Lépjen be a konfigurációs felülethez, válassza ki a kamerát, majd kattintson “
Delete Device “ (Készülék törlése)
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SOFTWARE FELÜLET LEÍRÁSA:
ELŐNÉZETI FELÜLET (PREVIEW):

Amiután hozzáadta a kamerát kattintson a Preview gombra.
Az alapértelmezett megjelenítési mód a képernyő 4 felé van osztva. A Software
maxim 36 kamerát támogat.
Ahhoz, hogy a kamera előnézeti módba legyen kattintson duplán a listában levő
kamera nevére a képernyő bal oldalán.
1. Menü
2. Kamera listái
3. PTZ műszerek:diagrama nyújtása/kicsinyítése, kép nagyítása/kicsinyítése, közeli
fókuszozás, távoli fókuszozás, kamera le/fel forgatása/jobbra/balra.

4. Megjelenési / rögzitési műszereki
5. Megtörtént események
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Kiegészítő opciók:
Kattintson jobbra a listában bal felén levő kamerára.Egy menü fog kinyítódniami a
következő opciókat tartalmaz
i:
• Kamera csatlakozása / kikapcsolása
• Vételezés elindítása / megállítása
• A lejátszás minőségű kép beállítása
• Kijelző mód beállítása

Kattintson egy kamera jobb felületére az előnézeti területen. Egy menü fog
kinyítódni ami a következő opciókat tartalmaz:
• Kijelző mód beállítása
• Vételezés
• Rögzítés megvalosítása
• A kijelző mód félbeszakitása
• Jelenlegi állapot megjelenítése
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HELYI VÉTELEZÉS ELŐNÉZETI FELÜLETE(LOCAL PLAYBACK):
Helyi vételezések azok a fájlok ami a számítógépre vannak lementver
Megjegyzés: Ahhoz, hogy lássa a helyi fájlok elhelyezkedését lépjen be
Config - Record management menübe.

Vételezési lejátszások keresése egy bizonyos időintervalumban :

Vételezési lejátszások keresése fájlok után:
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SD KÁRTYÁN VALÓ NÉZETI VÉTELEZÉSN (REMOTE PLAYBACK):

Válassza ki a csatornát, dátumot, és az időintervalumot.Ahhoz, hogy lejátszhassa ,
az eszközt ahová tárolták a vételzéseket csatlakoztatva kell legyen.
KONFIGURÁCIÓS FELÜLET (CONFIG):

11

1. Device management (Kamera kezelése):
Ez a felület lehetővé teszi a zónák ( területek ) és kamerák irányítását
Zóna (terület) hozzáadása
Zóna (terület) módosítása
Kitöröli a zónát (területet)
Kamera hozzáadása UID
Eszköz modosítása
Kamera törlése

Kamera hozzáadása (automatikus keresés után)
Keresi a kamerát a hálózatban
Kiválasztja az összes megtalált kamerát a hálózatban
2. Parameter settings (Paraméterek beállítása):
Videóparaméterek (Video): felbontás, minöség, képkeret,minőség, stb

Képméretek(Image): képmód, IR vezérlő, exponálás
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Audióparaméterek (Audio): audiótömörités, hangáramlás,hangerő stb.

Riasztóbeállítás (Alarm settings):
Ahhoz, hogy riasztói figyelmeztetéseket kapjon, aktíválja a mozgásérzékelőt,
konfigurálja és állítsa be ahogy a figyelmeztetéseket szeretné kapni e-mail, FTP,
SD kártya.

Hálózati konfiguráció (Network):
Írja be a hálózati paramétereket, illetve jelölje ki a DHCP-t, hogy ezek
automatikusan beállítodjanak
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Konfigurálás, vételezés SD kártyára (SD kártya):
Aktíválja a vételezést SD kártyára és állítsa be az időintervalumot ahol szeretné,
hogy a kamera rögzítsen.

Megjegyzés : SD kártya telepítési eljárás leírása a 19. oldalon található.
Pillanatkép (Timed capture):
Válassza ki , hogy hová szeretné lementeni a képet SD kártyára vagy FTP szerverre.
Ha 60 másodperces intevalumot állítanak be, akkor, majd 60 másodpercenként fog
menteni.

PTZ ellenőrzés:
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Kamera jelszavának megváltoztatása(Login password):

Rendszerinformáció (System):
Ezen a felületen beállíthatja az időzónát és szinkronizálható a hálózati idővel is és
még információkat kaphatnak a készülékről, hálózatról, firmware verzióról, IP cím, stb

IP kamera csatlakoztatása WiFi hálózathoz:
1. Kattintson ”Search”re, hogy vezték nélküli hálózatot megkeresse az Ön közelében.
2. Válassza ki a hálózati listából, amelyikhez szeretné a kamerát csatlakoztatni.
3. Írja be a Wifi jelszavát.
4. Kattintson “Apply“
5. Kattintson “Wifi check” hogy ellenőrizze az információk pontosságát
Most a kamera a WiFi hálózathoz van csatlakoztatva.
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3. Konfigurációs rögzítés helyi számítógépre (Record management):
Ha szeretné a rögzitéseket a számítógépbe menteni, jelöje be “Enable the plan of
record“ és válassza ki kivánt helységet ahová szeretné lementeni.

4. Felhasználói kezelés (User management):
Alapértelmezett felhasználó az admin jelszó nélkül.Miután bejelentkezett, mint
rendszergazda akkor hozzá tud adni vagy kitörölni más felhasználót.Háromféle
felhasználói típus van :admin, felhasználó és vendég
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5. Más beállítások(Other settings):
Adjuk meg a pillanatkép méretét és helyét, az események eltarthatóságát vagy
jelszót kamerák hozzáadásához.

17

RÉGI ESEMÉNYEK (LOGS):
Itt megtaláható a kiválasztott időszakban való események.

KILÉPÉS A FIÓKBÓL (LOGOUT USER):

KILÉPÉS AZ ALKALMAZÁSBÓL (EXIT):
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MEMÓRIAKÁRTYA TELEPÍTÉSE:
Ahhoz, hogy egy MicroSD kártyát telepítsünk (Transflash) a 631W kamerába a
következőkre lesz szüksége:
• Imbus T
• Csípesz
• Card MicroSD (Transflash) Max 32 GB
Ahhoz, hogy hozzáférése legyen az olvasó kártyához, el kell távolítani a fémgyűrűt
ami körülveszi az átlászó gömböt

Lazítsa meg a 4 imbus típusú csavarokat és távolítsa el óvatosan a fémgyűrűtől
Ahhoz, hogy hozzáférése legyen az olvasókártyához el kell helyezze a kamerát
objektív / lencse) az átlátszó gömb közepébe ( lefelé pontosan ).
Bizonyosodjon meg, hogy a kamerát pontosan elhelyezte, hogy vizuálisan
hozzáférése van az olvasókártyához.

Fogja meg a kártyát a csípesszel (ahogy a fénykép mutatja ) és folytassa a
beilesztést a kártya nyílásába elhelyezve az alaplaba.Távolítsa el a csípesz
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hegyével ameddig egy kattintást nem hallanak..

Índítsa el a kamerát (a softwareből vagy tápegységből ) és ellenőrizze, hogy ez a
kamera menüjében rendelkezésre áll (PC, Smartphone).
Ahhoz, hogy a kártyát kivegye.Ha ki akarja venni a kártyát a következő képpen lehet:
nyomja meg csipesszel a kártyát , amikor egy kattintás hallatszik.Vegye ki a kártyát
csipesszel.
Óvatosan helyezze vissza a fémgyűrűt az átlátszó gömb körül.
IP KAMERA HELYI HOZZÁFÉRÉSE INTERNET EXPLORER SEGÍTSÉGÉVEL:
Csatlakoztassa a PC-t / laptop-ot ugyanahoz a hálózathoz ahol a kamera van
csatlakoztatva.
Nyissa meg ”SearchTool” CD.-ről. Nyomja meg Next a kereséshez. Kattintson
Refreshre hogy frissítse a csatlakoztott eszközt. Megjelenik IPCAM kamera.
Másolja az ablakban megjelent IP címet a következő formátumban:”http://IP Adress:
port” (ex: http://192.168.1.15:80) és illesze be az Internet Explorer böngészőbe
A bejelentkezési felhasználónevet és jelszót a kamera címkéjén találja meg.. (ex.
User: admin, Password: admin).
Bizonyosodjon meg, hogy a biztonsági színt minim / kikapcsolt, ActiveX
jogosultságok érvényesek és hogy az IP kompatibilis módban van.
Továbbá, a kamera első hozzáféréséhez a böngészöből, szükséges hogy az első
oldalon telepítse “Setup Software”. Ugyancsak az első oldalon megváltoztathatja a
felület nyelvét alngolra, a jobb felső opcióknál.
Kapcsolodjón az élő képekhez és a menü kamerájához megnyomva a ”PC view
”gombot..
Ezt követően hozzáférhetnek a kamera menüjéhez, komplex menü és performáns
amely hozzáférést biztosít sok funkcióhoz.
Megjegyzés: Megkérjük, hogy semmit se módosítson, ha csak nagyon szükséges és,
hogyha megérti a feltételeket és műszaki elképzeléseket és a meglevő opciókat
menüben
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Ezek a konfigurációk speciális informatikai ismeretek igényelnek video.
Megjegyzés: Ezeknek a képeknek megtekintése amit a kameráról átvesz
egyszerű és gyorsabb ha a ”PNI SmartCAM”alkalmazást használja a telefonról
vagy a ”HiP2P Client” a PC-ről.
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