1 Merevlemez telepítése

◆ Bevezeztő
◆ Köszönjük, hogy termékünket választotta, használat előtt kérjük olvassa végig a leírást. Ha további információra lenne szüksége, akkor a CD
-n megtalálja a teljes felhasználói kézikönyvet.
◆ Ez a leírás a következő készülékekhez jó: EVD-XIP, -L, -P
◆ Ez a kézikönyv helyenként tartalmazhat nyomtatási hibákat, amelyek
technikailag pontatlanok, vagy ahol a termék funkciói és műveletei nem
egyeznek. A kézikönyv tartalma, a termék jellemzőinek javítása szerint
frissül. A frissített tartalom előzetes figyelmeztetés nélkül hozzáadódik a
kézikönyv új verziójához. Az alábbi termék leírása általános jellegű, egyes
eszközöknél, egyes esetekben eltérhet a valóságtól.

NVR beüzemelési segédlet

① Csavarja ki az alaplemez csavarjait és vegye le a műanyag
burkolatról.

④ Illessze vissza a készülékburkolatot az alapra és óvatosan csukja be,
majd rögzítse csavarokkal.

2 Hátsó panel

2 Hátsó panel

2.1 NVR hátsó panel csatlakozóinak leírása

2.1 NVR hátsó panel csatlakozóinak leírása

Hálózat vagy hálózat POE-val.

Alarm bemenet és kimenet

USB csatlakozó: egér vagy USB
meghajtó használatához.

Hálózati be-kikapcsoló

② Vegye ki a merevlemez rack-et.
③ Helyezze a merevlemezt a rack-be, elektronikával lefelé.
④ A biztonsági csavarok használatával rögzítse a tartó oldalán.
csavarral.

② Csatlakoztassa a merevlemezhez
az adat– és tápkábelt.

③ Illessze a merevlemezen
található csavarfuratokat az alaplapon található csavarfuratokkal.
Csavarozza fel a merevlemezt az
aljára.

④ Helyezze rá a fedőlemezt, rögzítse
a csavarokkal.

HDMI: HD videó kimenet
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① Távolítsa el a csavarokat és a fedőlemezt.

5 A merevlemez rack-et helyezze vissza az eredeti helyére, majd rögzítse
○

① Csavarja ki az alaplemez
csavarjait és vegye le a fedőlemezt.

② Illessze a merevlemezen található csavarfuratokat az alaplemezen
található csavarfuratokhoz, és rögzítse a merevlemezt csavarokkal alul.

③ Csatlakoztassa a merevlemezhez az adat– és tápkábelt.

2

1

1.3 EVD-XIP64/1600A1-4K típusú készülék merevlemez telepítése.

1.1 EVD-XIPxx/xxxA1-4K-L sorozatú készülékek merevlemez
telepítése.

1.2 EVD-XIPxx/xxxA1-4K / EVD-XIPxx/xxxA1-4K-P (POE-s
NVR) sorozatú készülékek merevlemez telepítése.

◆ Biztonsági utasítások
◆ Ezt a berendezést jól szellőztetett környezetben kell elhelyezni megfelelő távolságban a talajtól a hőelvezetés végett. Ne zárja le a szellőzőnyílást, kérjük kerülje a túlmelegedést.
◆ Ezt a berendezést vízszintes helyzetben kell elhelyezni a telepítés
során, és kerülni kell a túlzott rezgésnek kitett helyeken történő telepítést.
◆ Kérjük, tartsa szárazon, mert a rövidzárlat tüzet vagy más veszélyt
okozhat. Ez a berendezés nem időjárásálló.
◆ A folyamatos igénybe vétel érdekében kérjük, válassza a gyártó által
ajánlott merevlemezt, amely megfelelő az NVR-hez, és azt a hivatalos
csatornán keresztül vásárolja, annak garantált működése érdekében.
◆ A termékre ne helyezzen nehéz tárgyakat.
◆ Az NVR telepítésének és felépítésének meg kell felelnie az előírásoknak, a vonatkozó nemzeti vagy helyi szabványoknak.

1 Merevlemez telepítése

1 Merevlemez telepítése

Emlékeztető：Az NVR-hez kérjük, használja a készülék gyártója által
ajánlott dedikált SATA merevlemezt. A telepítés előtt győződjön meg arról,
hogy lekapcsolta a készülék tápellátását.

DC 12V tápcsatlakozó, POE NVRnél ez DC 48V.

2 Hátsó panel

2.2 8 csatornás EVD-XIP08/200A1-4K-P típusú, POE-s NVR
hátsó panel csatlakozóinak leírása

2.3 64 csatornás EVD-XIP64/1600A1-4K NVR hátsó panel
csatlakozóinak leírása

6 Csatlakoztassa a tápkábelt és az adat kábelt.
○
7 Helyezze vissza a fedőlemezt és rögzítse csavarokkal.
○

VGA: monitor csatlakozó

AC 110-240V hálózati csatlakozó

Audió: a fehér az audió bemenet, a
piros az audió kimenet csatlakozója.
115V/230V tápfeszültség kapcsoló.
220V esetén, a kapcsoló 230V állásban legyen;
eSATA csatlakozó merevlemez
használatához
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110V esetén, a kapcsoló 115V állásban legyen.
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Megjegyzés：
● POE NVR hátlapi csatlakozói hasonlóak a fentiekhez, de a termék
megjelenése, beleértve a gombokat, a csatlakozókat és az elrendezést, csak tájékoztató jellegűek.
● Az alap NVR hátsó panel csatlakozói és a kivezetései hasonlóak, de
nincs POE tápellátása. A gombok, csatlakozók és az elrendezés
eltérő lehet.
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3 Helyi alap műveletek
3.1 Elindítás

3 Helyi alap műveletek
3.2 Indítási varázsló

Figyelem:
Ellenőrizze, hogy a tápegység bemeneti feszültsége megfelel-e az NVR
követelményeinek és győződjön meg arról, hogy a tápkábellel össze van
kötve és az NVR kivezetései jól földeltek.
Ha az előlapi tápellátás jelzője nem világít, csatlakoztassa a tápellátást, a
hátsó panel tápkapcsolójával kapcsolja be, a készülék elindul.
Megjegyzés:
Ha korábban már kikapcsolta menün keresztül az eszközt, de nem
kapcsolta ki a készüléket, akkor a hátsó panelen, kapcsolja ki a készüléket, majd kapcsolja be újra.
Leírás:
Az alap adminisztrátori felhaszálónév az admin és a jelszó az 12345.

1.lépés: Az eszköz sikeres indítása után az indítádsi varázsló fogadja. Itt
kattintson a "következő" gombra, így megjelenik a rendszer a bejelentkezési felülete. Adja
meg a felhasználónevet
és a jelszót, hogy belépjen a varázsló az általános beállítási
felületre.
2.lépés: Az általános
beállítási felületen az
eszköz alapbeállításai,
például a nyelv, a felvételi
mód, a video szabvány,
az eszköz dátum/idő stb.,
állítható. A "Következő"
gombra kattintva, további
paramétereket állíthat be.

3.2 Indítási varázsló
A készülék "indítási varázsló" segítségével történő alapkonfigurációja lehetővé teszi az eszköz megfelelő működését.
Megjegyzés: Ha nem
kell beállítania az
eszközt, kattintson a
"Mégsem" gombra az
indítási varázslóból
való kilépéshez, vagy
kapcsolja ki a
"Főmenü → Rendszerbeállítás → Általános" menüben.

3.3 Hálózati beállítások

A hálózati paraméterek beállítása előtt ellenőrizze, hogy az NVR megfelelően csatlakozik-e a
hálózathoz. Ha nincs
router a hálózatban,
akkor adja meg az azonos hálózati szegmens
IP-címét. Ha van router
eszköz a hálózatban, be
kell állítania az annak
megfelelő átjárót és
alhálózati maszkot.
Lépések: Válassza a
"Főmenü> Rendszerbeállítások>
Hálózat> IP/Port" menüt.

2.lépés: Válassza ki az időt, a csatornát, és a további műveleti lehetőséget,
majd kattintson a
fájllistában keresett
fájlra, a kijelölt videofájlt elkezdi lejátszani.

3.8 Leállítás

4 WEB műveletek
4.1 Bejelentkezés

NVR bejelentkezés hálózaton (az eszköznek és a számítgépnek egy
hálózatban kell lenni).
1.lépés：Ahhoz hogy a számítógépről betudjon jelentkezni, azonos hálózati szegmenst kell kialakítania, ha a gép nem rendelkezik hálózati szegmenssel, akkor állítsa be például ezt "192.168.1.99".
2.lépés: Nyissa meg az IE böngészőt, válassza Eszközök → Internetbeállítások → Biztonság → Egyéni szint → ActiveX-vezérlők és beépülő modulok, az összes beállítást engedélyezze.
3.lépés: Adja meg az NVR URL-t: http: //192.168.1.88 / (ha az NVR port
80, más esetben szükéges megadni a port számot is) hogy megjelenjen a
webes bejelentkező felület .
4.lépés: Adja meg felhasználó nevet és jelszót, majd kattintson a belépésre.
5.lépés: Sikeres bejelentkezés után töltse le és telepítse a kiegészítő
plugint.

Megjegyzés：



Amíg az alábbi párbeszédpanelt látja, ne kapcsolja ki közvetlenül a
készüléket!
Ne húzza ki a tápkábelt, és ne kapcsolja ki közvetlen a készüléket,
amikor az eszköz fut (különösen, ha felvételt készít).

4.2 Élőkép

Bejelentkezés után lépjen az élőkép felületre, ott kattintson a bal oldalon
lévő csatorna nevére, hogy valós időben lássa a kameraképet.
Megjegyzés: A weboldalon kezelheti az eszközt, hálózatot, tárolást,
lejátszást, letöltést, frissítést, karbantartást, gyári és egyéb műveletek
visszaállítását is, bővebben nézze meg a mellékelt CD lemez használati
útmutatójában.
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3.lépés: A sikeres hozzáadást követően ez az állapotjelző “
“
megjelenik, jelezve, hogy a hozzáadás sikeres volt. Ellenkező esetben
ellenőrizze, hogy a hálózat vagy a hozzáadás helyes-e.
4.lépés: Kattintson“
Kattintson“
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3 Helyi alap műveletek
3.5 Rögzítési beállítás

1.lépés: A Fő menün válassza > a Rögzítést.
2.lépés: Válassza ki a csatornát, ellenőrizze a rögzítés típusát (ami lehet
folyamatos rögzítés vagy
mozgásérzékelésre induló), majd állítsa be az
Önnek megfelelőt.
Az időtartam kétféleképpen állítható be.
 Az időintervallumban közvetlenül
rajzolhat, tartsa
lenyomva a bal
egérgombot, húzza
az egeret az időtartam
megrajzolásához. A beállításhoz hat időtartam áll rendelkezésre, és a
készülék elindítja a megfelelő rögzítési módot a beállított időintervallumban.



Kattintson
be.

a "Rögzítés ütemezés" beállítási felületre és állítsa

3.6 Gyors visszajátszás
1.lépés: Ha az egérrel az aktuális csatorna képernyő bármely területére
kattint, akkor a vezérlősáv automatikusan felbukkan a csatorna alatt.

” a csatornaadatok beállításához.

” a kódolási paraméterek beállításához.

2.lépés: Kattintson
az azonnali visszajátszás megnyitásához, ahol
visszanézheti az aktuális csatorna előző 5 percét.

3.7 Videó visszajátszás

3.5 Rögzítési beállítás

Megjegyzés: NVR készüléken, az összes csatorna alapértelmezett
értéke, 24 óra.

1.lépés: Kattintson a jobb egérgombbal az előképre, hogy megjelenjen a
helyi menü, kattintson a "Lejátszás"-ra, vagy válassza a "Lejátszás"
lehetőséget a főmenüben.
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5 Mobile App hozzáférés

Két úton lehet kijelentkezni.
a) Menün keresztül (AJÁNLOTT)
Főmenü->Leállítás, majd válassza a listából megint a leállítást.
b) Hátsó panelen az be-kikapcsolóval.



Az IP-csatorna elérése és konfigurálása előtt ellenőrizze, hogy az IP
eszköz csatlakozik-e a hálózathoz. Hozzáadhat vagy eltávolíthat távoli IPeszközöket, és megtekintheti a kapcsolódó információkat a
kezelőfelületen.
1.lépés: "Főmenü>
Csatorna > Kamera
hozzáadás".
2.lépés: IP kamera felvételére két út van,
hozzáadással és kézi
hozzáadással.
Automatikus hozzáadáshoz,
kattintson az "Auto.
Hozzáadás" lehetőségre.
Egy eszköz felvételéhez
kattintson a "Hozzáadás"
gombra. Az eszközkeresési
felület automatikusan megkeresi az összes olyan hálózati eszközt, amely
megfelel az "Onvif és a Private" protokollnak (az EuroVideo IP light kamerához válassza a "Private" lehetőséget), válassza ki az IP-eszközt, és
kattintson a "Hozzáadás" gombra.
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3 Helyi alap műveletek
3.7 Videó visszajátszás

3 Helyi alap műveletek
3.4 Kamera beállítás

1.lépés：Töltse le és telepítse FreeIP alkalmazást
Olvassa le az Őnnek szükséges QR kódot, Android vagy iOS, így letöltheti
és telepítheti a FreeIP-t; vagy Android telefonon a Play Áruházban, iPhone
-on az App store-ban keressen rá a “FreeIP”-re, majd töltse le és telepítse
a FreeIP-t.

5.lépés：Visszajátszás
A becsúszó oldalsávon válassza a "Visszajátszás" lehetőséget, hogy belépjen a lejátszási felületre. Kattintson a "+" gombra a lejátszási ablakban,
majd a megjelenő eszközlistából, válassza ki az eszközcsatornát valamelyik
csoportból, majd kattintson a "Visszajátszás" gombra. A csatorna lejátszása
az aktuális nap 0 órájáról indul.
Megjegyzés: A FreeIP kliens műveleteihez nézd meg a FreeIP felhasználói
kézikönyvét a mellékelt CD lemezen.

Android

iOS

2.lépés：Fiók Belépés
Nyissa meg a mobilalkalmazást, a balról becsúszó oldalsávon válassza az
"Kérem jelentkezzen be" lehetőséget, majd átugrik a bejelentkezési képernyőre, adja meg a fiók adatait, bejelentkezési nevet és jelszót
(Megjegyzés: ha nincs fiókja, regisztráljon. Meglévő FREEIP-fiókkal közvetlen bejelentkezhet).
3.lépés：Eszköz hozzáadása
Bejelentkezés után, kattintson a becsúszó menün az “Eszközök”-re majd
“+Eszköz hozzáadás→SN hozzáadás”-ra. Olvassa be a QR kódot a készülék házról vagy a P2P felületről. Miután a telefon értelmezte a QR kódot, adja meg az NVR felhasználó nevet (Admin), jelszót (12345). Kattintson a “Hozzáadás” gombra, adja meg az eszköz nevét, állítsa be az
eszköz csoportját, majd kattintson a ”Küldés”-re, ezután megjelenik
“Hozzáadás sikeres”.
4.lépés：Élőkép
A becsúszó oldalsávon válassza az "Élőkép" lehetőséget az élőkép nézeti
felület megnyitásához. Az élőkép nézeti ablakban kattintson a "+" gombra
az eszközlista megjelenítéséhez, válassza ki a csoportban lévő eszközt,
majd kattintson az "Élőkép" gombra.
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