Videótérﬁgyelő kamera
PNI IP801W

Használati útmutató

1.Készülék leírása

HU
IR 11 LED
A kép tiszta, kevés fényben

Fókusz beállító gyűrű
Az élesség beállítása

HD lencsék
Kép élesebb és határozottabb

Sistem PTZ Dual
Egyszerű függőleges és vízszintes forgás

Beépített mikrófon
Zajszűrő technológia egy tisztább hanghóz

ABS minőségű doboz
Elegáns és könnyen tisztítható

RESET
gomb

1. Internet hálózati felület
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2. Slot card microSD
3. Bemeneti árramellátás
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4 .Beépített hangszóró
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2. Wi-Fi konfiguráció

Hogy a kamerát Wi-fin keresztül beállítsa szüksége lesz egy
smartphonehoz és “Xmeye”alakalamzáshoz.
Attól függően, hogy milyen operációs rendszert használ,
Android vagy iOS, le tudja tölteni és telepíteni az alkalmazást
beszkenelve a lenti kódot vagy keresse az alkalmazást Play Store

Xmeye
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Töltse fel a kamerát az
5V/2A
csomagban levő adapterhez
Nyissa meg az “Xmeye”alkalmazást
az okostelefonból.
Az új felhasználóknak ajánljuk az 1
opciót, hogy egy fiókot hozzanak
létre követve a képernyőn levő
utasításokat .
Hogy egy gyors ideiglenes
bejelentkezést akar kiválaszthatja a
Local Login (3) opciót.
Azoknak a felhasználóknak akiknek
már fiókjuk van 3 lehetséges opciót
ajánluk:
-bejelentkezés iCloud-al (2)
-helyi hozzáférés bejelentkezés
nélkül
-automatikus csatlakozás a
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További részletekért az Xmeye alkalamzásról megtalálható a
használati útmuatóban.
A következő felületen nyomja meg a
“+” gombot, hogy hozzáadjon egy
kamerát.
Válassza ki “Quick Configuration
(iOS) / WiFi Config (Android)”opciót.
Ellenőrizze, hogy a telefon
csatlakozik a vezeték nélküli hálózathoz
ahová a kamerát be szeretne helyezni.
Ellenőrizze a Wi-Fi hálózat (1), hogy az
Ön hálózatához van kapcsolodva és utána
írja be a hálózat jelszavát (2).
Ha most elszőr indította el a kamerát a
következő képpen járjon el:
Nyomja meg röviden a kamera Reset
gombját és várjanak egy megerősítési
hangüzenetet (wait to be configured); ha
nem kapta meg a megerősitési
hangüzenetet, újra végezze el a kamera
beállitásokat és eljárásokat ( lásd lenti
leirásban ).
Olvassa el a képernyőn levő két üzenetet
és erősítse meg a feltételeket (3),
válassza ki a telefonon a “Done/Complete
all the above operations”, hogy folytassa a
beállítási eljárásokat (4).
MEGJEGYZÉS: ennek a kameratípusnak
nincsen LED kijelzője
Ha korábban sikertelenül próbálta
meg a kamera beállítását kérjük kezdje
teljesen elölről eljárás::
tartsa lenyomva a Reset gombot ameddig egy megerősítési
hangüzenetet kap(restore to factory settings)
visszaállítási folyamat néhány percet vesz igénybe, várjon a
visszaállításhoz amig megerősítési hangüzenet kapnak
ismételje meg a beállitási eljárást.
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Továbbá az alkalmazás megkeresi a csatlakozott kamerákat a
kiválasztot hálózatban.Hallani fog egy megerősítő hangjelzést a
kamerából amikor ez csatlakozott.Válassza ki a kamerát képernyőn.

A következő képernyőn meg lehet változtatni a kamera
nevét (1) ( a terület, helységtől függően) írja be a kamera jelszavát
(alapértelmezésben nincs jelszó, kérjük hagyja a mezőt üresen),majd
nyomja meg az „OK” gombot.
A megjelenítet listában megjelenik a beállítot kamera. Válassza
ki a (2)+(3) és utána nyomja meg a „Start Preview“ (4) gombot, hogy
láthassa a képeket.
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A kamerából továbbított képeket telefonon is
megtekinthető.Meg lehet változtatni a kamera látómezejét (pan-tilt),
a képernyőn megjelintett képet az újjunkkal huzva.

1

2.1
Ahhoz, hogy egy teljes beállítási menübe belépjen érintse meg a
Home (1) a képernyőn.
Ellenőrizhetik a kamerát a 3 oldalon levő parancsok
segítségével ami a képernyő alján taláható. (2).

2.2

2.3

Ahhoz, hogy megtekintse a lementet rögzitéseket a kártyán amit
a kamerába helyezet nyomja meg gombot. .
FIGYELEM: A kamerát nem lehet egyszerre Wi-fi és vezetékes
kábelen használni. Válassza ki a kivánt módot az Internet
csatlakozáshoz, állítsa vissza a kamera beállításait ha ez más
módban vannak és végezék el a telepítési eljárásokat.
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3.Vezetékes beállítás

Ahhoz, hogy beállítsa a kamerát vezetékes módban a következő
képpen járjon el:
-Csatlakoztassa a kamerát a 5V/2A adapterhez ami a csomagban
van.
-Csatlakoztassa a kamerát a vezetékes hálózati internethez
-Telepítse a kamerát a CMS software segítségével egy számítógépre
amely ugyanahoz az internet hálózathoz van csatlakozva
-Nyissa meg a CMS programot
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Ahhoz, hogy egy másik kamerát hozzá adjon a programhoz,
előszőr egy zónát kell létrehozni ami ehhez tartozon:
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A zóna (terület) létrehozása után válassza ki a (1) és majd
kattintson „ADD DEVICE“ (2) gombra, hogy egy kamerát hozzáadjon
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A készülék hozzáadási felületén nyomja meg a „IP
Search“gombot, hogy megkeresse a hálózatban az adott kamerát.

A kamera alapértelmezett IP címe 192.168.1.10. Válassza ki a
kivánt kamerát a listából és nyomja meg az „EditDevice“ gombot.
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A szerkesztési felületen be tudja állítani az IP-t összhangban a
belső hálózati internettel vagy nyomja meg a „Auto Get“ (1) gombot,
hogy automatikusan átvegye az információkat a hálózatból. Az IP
megálapitása után helyesen töltse ki a kamera adatait (2)
(alapértelmezett „Name” = admin, „password“mezőt hadja üresen ).
Hogy lementse a beállításokat nyomja meg a „Modify“ gombot.

MEGJEGYZÉS:
-Ha kiválasztotta az „Auto
Get“opciót jegyezze meg a
rendelt hálózati IP-t, hogy
utólag megkapja a kamerát.
-A fix IP Internet routerekhez
javasoljuk a 81 és 34567 port
továbbitását a helyi IP
kameréhoz, megtekinthető
legyen kivülről.
-Ha nincs fix IP-je akkor
használja a P2P opciót.
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A program visszatér a készülék hozzáadási felületéhez.
Kattintson ismét a „IP Search”gombra és válassza ki a kamerát az új
IP-hálózaton keresztül.Most meg lehet változtatni a kamera nevét a
„Device Name”.Erősítse meg a beállításokat lenyomva az OK gombot
a készülék hozzáadási felületéről és után „Device Manager“.
A hoozáadott kamera megjelenik a készülék bal oldali listáján
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Kattinston duplán a hozzáadott kamerához majd huzza és
helyezze el a kamerát az egyik elérhető csatornához (1).
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Hogy megtekintse a képeket a kameráról a teljes képernyőn,
kattinson 2 a képre majd a jobb oldalon rendelkezésre állnak a
kamera parancsai (2).
4. Rögzítése megtekintése és letöltése számítógépre
Ahhoz, hogy megtekintse és letöltse a lementet felvételek a
beépített memóriakártyába lépjen be a “PlayBack” menübe a CMS
program jobb felső sarkába. A képernyőn egy új ablak fog megjeleni
mint ahogy a lenti, ahol kiválaszthatja az eszközt, és a szükséges
időt.
Ahhoz, hogy letöltsön
egy alakalmazást
válassza ki a bal oldali
listából és nyomja meg
útána a “Download” (1)
gombot.
1
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5. Kamera belépése más hálózatból vagy helységből
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Ha hozzá szeretne adni és hozzáférni a kamerához más
helységből:
- Az okostelefonról: végezze el ugyanazokat a lépéseket mint a Wi-fi
beállitásoknál de amikor hozzáadják az eszközt válassza ki a
„Manual Add“opciót ->Adja meg a kívánt nevet ->írja be a kamera
hozzárendelt IP címet vagy a készüléken megtalált ID-t ( például :
fc4efdc7cd416919).
-Számítógépről: végezzék el ugyanazokat a lépéseket mint a
veztékes hálózatnál de amikor hozzáadja a készüléket válassza ki a
Cloud (1) hozzáadási opciót vagy írja be a készüléken megtalált ID-t
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MEGJEGZYÉS: Ez az eljárás csak a helyi kamera beállitásánál WiFin vagy veztekése kábel segítségével lehet.
6. Használati utasítások
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A kamerát beltéri használatra tervezték.Kerülje az érintkezést a
vízzel vagy nedvességgel.
Kérjük ügyeljen, hogy a kamera ne ütödjön meg vagy, hogy
leesen.
Használja csak a csomagban levő akkumulátor a kamera
feltöltésére.
Ne távolítsa el a lencséket egy erősebb fényforráshoz (például a
nap, vagy a lámpa, stb), ez azt fogja eredményezni, hogy a képek
minösége gyengébb lesz és megröviditi a képérzékelő életet.
Ne szerelje fel a kamerát nedves, poros, magas vagy alacsony
hőmérséklet, elektromágneses sugárzási területek, stb.
környezetében.
Ne érjen közvetlenül a lencsékhez. A kamera tisztitását egy
enyhén nedves, vegyszer nélküli rongyas végezze el.
Ha olyan heyzetek vannak, hogy a kamera nem működik
rendesen, huzza ki a foglalatból, állítsa vissza teljesen a
beállításokat. Ha a probléma továbbra is fennáll, forduljon a
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szervízhez.
Tilos a kamera bármilyen beavatkozása / érintkezéas vagy a
kábel meghossabitása ez a garancia elvesztéséhez vezet.
Ha a jel wifi jel túl gyenge akkor megjelenhetnek interneti hiba
kapcsolodások, kommunikációs hibák, jelvesztések stb.
Győződjön meg arról, hogy a telefon és a kamera router
tartományban vannak.
Ahhoz, hogy az alkalmazás jobb legyen mindig frissíteni fogjuk
ezt.
Ha megnyomja a „RESET” gombot 10 másodpercig a kamera egy
hangüzenettel meg fogja erősíteni, hogy vissakerült a gyári
beállitásokhoz.
Ha a telefonon sok alkalmazás fut, akkor kommunikációs
problémák merülnek fel ez és a kamera között, de ez nem fogja kA
Figyelem:Kamerához nem lehet internet browserrel
hozzáférni.rosítani a felvételeket az SD kártyán.
7. Műszaki adatok

Képérzékelő
Felbontás
Lencse típusa
Minimális világítás
Látószög
IR-Cut filter
Videófrekvencia
Intenernet csatlakozás
Vezeték nlküli hálózat
Támogatott protokoll
Pan/Tilt
Infravörös világítás
Mozgásérzékelő
Videóvételezés
Mikrófon
Hangszóró
Méretek / Súly
Tápellátás
Enegiafogyasztás

CMOS ¼"
720P, 1280 x 720px
f:3.6mm
0.3 Lux
Vízszintes: 350°; Függőleges: 90°
Igen
50 Hz, 60 Hz
Ethernet 10/100 Mbps RJ-45
Igen, 802.11 b/g/n
HTTP, FTP, TCP/IP, UDP, SMTP, DHCP,
PPPoE, UPnP
Igen
11 LED
Igen
helyi, microSD és NVR
Igen
Da
145 x 142 x 116 mm / 313 g
5V
6W
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