
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kezelési útmutató 

Home Security IP kamera 

NVSIP alkalmazás csatlakozás 
 
 
 
 
 
 
 
 



              

IP kamera kezelési útmutató 
 
 
Köszönjük, hogy ezt az IP kamerát választotta. Használat előtt kérem, olvassa az alábbi 
útmutatót figyelmesen 
 
1. Megjegyzés: 
 

1.1 Csak vízálló IP kamera használható kültéren. Nem vízálló kamerát vízálló házba kell 
szerelni kültéri használatba vétel esetén. 

1.2 Ne fordítsa az IP kamerát lencsével a nap vagy erős fényforrás irányába. 

1.3 Az IP kamerát jól szellőző, magas hőtől távoli rezonenciamentes helyre kell telepíteni. 

1.4 Az IP kamerát megfelelő páratartalmú és megfelelő áramellátással rendelkező helyre 

kell telepíteni. 

1.6 Az IP kamerát megfelelően kell földelni. 

1.6 A tápegységet megfelelően kell csatlakoztatni az IP kamerához. Csak megbízható 

tápegységet alkalmazzon, a nem megfelelő tápegység károsíthatja az eszközt! 

 

2. Hardver csatlakozás 

 

A portok leírása: 

 

NO. Leírás 

1 Táp csatlakozó a tápegység számára 

2 Ethernet port a hálózati csatlakozáshoz 

3 

（néhány modellen nincs 

ilyen port） 

Hang port a hangfelvételhez 

 

3. IP kamera LAN hálózatra csatlakozik 

Az IP kamera csatlakoztatva kell legyen a hálózathoz, és az NVR szoftver telepítve kell 

legyen (A szoftver a CD-ről telepíthető.) 

Kattintson a “Device” (Eszköz), majd “Search” (keresés) ikonra és kattintson a  az 

eszköz hozzáadásához. 



              

A felhasználó a “Manually” (Kézi) gombbal hozzáadhatja az IP kamerát manuálisan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

4. Szoftvertelepítés 

A szoftver a CD-ről telepíthető. 

a) NVR szoftver telepítése 

Kattintson a telepítőre és kövesse végig a telepítés lépéseit. Telepítés után kattintson az 

ikonra az asztalon a szoftver indításához. Az alapértelmezett felhasználó a szoftverben 

admin, jelszó nincs. Csak kattintson az OK-ra a telepítésre. 

 
 



              

 
 

b) Távoli hozzáférés IE segítségével 

A felhasználónak be kell írnia a kamera IP címét az IE címsorába, és letöltenie és telepítenie 

az ActiveX vezérlőket (kompatibilis nézet engedélyezése szükséges). Az alapértelmezett 

felhasználónév az IP kamerán: abc, alapértelmezett jelszó: 123, és a felhasználó máris látja 

a kamera képét. 

 
5.3 Távoli elérés Android és iPhone telefonon 
 
Mobil telefonos eléréshez, iPhone és iPad felhasználók használják az App Store-t, és Android 

felhasználók a Google play-t, keressenek rá az alábbi kulcsszóra: NVSIP, és töltsék le az 

alkalmazást ingyen. 

Adják meg a szoftverben a helyes AutoID-t ( AutoID-t néha Device ID-nak hívják, A vagy B 

betűvel kezdődik és egy számsor követi) hogy az okos telefon hozzáférjen. 

 

 

6. Ügyfélszolgálat 

Garanciális javítás 1 évig érvényesíthető a vásárlástól számítva: Egy évig biztosítjuk a 

javítást az ügyfelek számára (kivéve azokat az eseteket melyek kimerítik a garanciális 

feltételeket) 

 

6.1 Érvényesség: A garancia a számla keltétől érvényes.  

 6.2 Garanciát kizáró tényezők 

1. A termék kifut a garanciális időből. 

2. A terméken nem található szériaszám. 

3. Az eszköz sérült helytelen beüzemelés következtében, a használat és a kezelés ellentétes 

az utasításokkal; 

4. A termék nem működik a számítógéppel, amivel használnák, vagy nem megfelelő illesztő 

eszközökön keresztül lett csatlakoztatva (kompatibilitási probléma). 

5. Alkatrészek vagy csatlakozó szerelvények hiányoznak. A termék eldeformálódott, sérült. Az 

alaplap karcos, korrodált, rozsdás vagy súlyosan bemocskolt. 

6. A termék sérült vis maior vagy ember okozta behatás következtében. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



              

 

 

 

 
1. Hálózati kapcsolat 

Mielőtt elkezdené: 

Kérem, válassza ki a megfelelő csatlakozási módot modellenként. 

1.1. Vezeték nélküli kapcsolat  

 
Megjegyzés:   

Vezeték nélküli kapcsolat esetén hozzáadhatja az eszköz az “Add Wi-Fi Device” menüponttal, ami 

az AP funkción alapszik. Ha a kamerát csatlakoztatja kábelen az Ethernet hálózathoz az AP funkció 

ki fog kapcsolni, vagyis abban az esetben ez a funkció nem fog működni. 

1.2. Kábeles kapcsolat 

 
Megjegyzés:   

“Add Wi-Fi Device” nem fog működni ebben az esetben. 



              

 
2.  Előkészítés okos telefonon (iOS, Android) 

2.1. NVSIP beszerzése 

1. Keresse meg az “NVSIP” alkalmazást az App Store (iOS) vagy Google play (Android) 

áruházakban.  

2. Telepítse az”NVSIP” alkalmazást a telefonjára 

2.2. NVSIP hozzáférés regisztrálása 

Megjegyzés:   

Regisztrálnia kell egy NVSIP fiókot mielőtt használni kezdi az ingyenes NVSIP alkalmazást. 

Bár használhatja a “Visitor Login” hozzáférést is, de erősen javasoljuk, hogy regisztráljon egy 

saját fiókot a jobb élmények érdekében. Az NVSIP fióknál az eszközök listája automatikusan 

feltöltődik és tárolódik a szerverre, és a belép, a fiókjába egy másik okos telefonon nem kell 

újra felvennie az eszközöket. 

 

 
1. Nyissa meg az NVSIP alkalmazást, és 

kattintson a “Register” feliratra a belépő 

felületen. 

 

 

 
3. Adja meg az E-mal címét és egy jelszót 

(győződjön meg róla, hogy már nem 

regisztrálta ezt az e-mail címet) és 

kattintson a “Register” gombra. A 

rendszer be fog lépni automatikusan, ha 

a regisztráció sikeres. 

2.3.  Kapcsolja be az eszközt 

 

Csatlakoztassa a kamerát az áramhálózatra, és várjon néhány percet, amíg a kamera befejezi az 

önellenőrzést. Ezután elkezdhetjük… 

 



              

 
3. Wi-Fi kamera hozzáadása Phone-hoz 

Mielőtt elkezdi:  

 Kérjük, válassza ki a megfelelő módszert a kamerának megfelelően. 

 A felület iOS és Android esetén eltérhet, de a funkciók és a konfigurációs lépések 

azonosak. 

 Tartsa nyomva a reset gombot 5mp-ig és engedje el, hogy elindítsa a Smartlink és a 

“sound”wave” konfigurációs módokat. A többi lehetőség NVSIP-ből elérhető. 

 Tartsa nyomva a reset gombot 5mp-ig és engedje el, hogy az eszközt alaphelyzetbe 

visszaállítsa. 

 Valamennyi műveletet hangüzenet kíséri. 

iOS 

 

Android 

 

3.1. Hogyan válasszuk ki a hozzáadási módszert 

Módszer Helyzet Kapcsolat 

Smartlink/Router 

connected intelligently 

Első használat esetén vagy az 

eszköz alaphelyzetbe állítása után. 
Vezeték nélküli 

Soundwave 

Configuration/Add by 

sound wave  

Első használat esetén vagy az 

eszköz alaphelyzetbe állítása után. 
Vezeték nélküli 

Wi-Fi Configuration/Add 

Wi-Fi device 

Első használat esetén vagy az 

eszköz alaphelyzetbe állítása után. 
Vezeték nélküli 

Add by Device ID 
Az eszköznek csatlakoznia kell az 

internetre és az eszköz ID online. 
Vezeték nélküli, vezetékes 

Scan QR Code/Search 

devices in LAN 

Az eszköznek csatlakoznia kell az 

internetre és az eszköz ID online. 
Vezeték nélküli, vezetékes 

LAN Addition 

Az eszköznek ugyanarra a helyi 

hálózatra kell csatlakoznia, mint az 

okos telefonnak. 

Vezeték nélküli, vezetékes 



              

3.2. Smartlink 

Megjegyzés:   

 Csatlakozzon a telefonnal arra a wireless routerre amire a kamerát kívánja csatlakoztatni.. 

 Nyomja a reset gombot 5mp-ig az eszközön, hogy készen álljon a konfigurálásra, egy hang 

üzenetet fog hallani: “waiting for configuration”. 

 
Android 

 
Nyomja a reset gombot 5mp-ig, amíg meg 

nem hallja a “waiting for configuration” 

üzenetet, majd engedje el a gombot. 

 

 
iOS 

 

Kattintson a “+” -ra és válassza a “Smartlink”-

et androidon. 

(Router connected intelligently iOS-en) 

  

Válassza ki a hálózatot, amire a telefonja 

csatlakozott, adja meg a jelszót és 

kattintson a “Next”-re. 

  
Az alkalmazás elkezdi keresni az eszköz, 

miután végzett válassza ki az eszközt, amit 

hozzá akar adni. 

Ezután az eszköz hozzá lesz adva. 

③ ④ 

① ② 



              

3.3. Soundwave 

Megjegyzés:   

 Állítsa a telefonja hangerejét maximumra mielőtt elkezdi ezt a funkciót. 

 Győződjön meg arról, hogy nincs zaj. 

 Tartsa a telefon hangszóróját közel az eszköz mikrofonjához, amikor a hanglejátszás 

történik. 

 

Kattintson a “+” -ra és válassza a “Add by 

Soundwave” 

 
Válassza ki a hálózatot, amire a telefonja 

csatlakozott, adja meg a jelszót és kattintson 

a “Next”-re. 

  

Nyomja a reset gombot 5mp-ig, amíg meg nem 

hallja a “waiting for configuration” üzenetet, 

majd engedje el a gombot. 

  
Egy demonstricio fog megjelenni hang 

instrukciókkal, hogy hogyan kell használni 

ezt a funkciót. Utána zárja be a 

demonstrációt.  

① ② 

③ ④ 



              

 

Tartsa telefon hangszóróját közel a kamera 

mikrofonjához és kattintson a hanghullám 

ikonra, majd ismételje meg akár többször, amíg 

nem hallja az alábbi hangot: “Receive network 

configuration”, ami azt jelenti, hogy az eszköz 

csatlakozott a hálózathoz. 

 
Az NVSIP elkezdi scannelni az eszközöket a 

hálózaton. kattintson a kamera ikonra majd 

az “Add”-ra hogy hozzáadja a kamerát az 

eszközlistához. 

3.4. Wi-Fi eszköz hozzáadása iPhonehoz 

Megjegyzés:   

Ne csatlakoztasson Ethernet kábelt az eszközhöz ebben az esetben. 

 
Kapcsolja be a kamerát, várjon körülbelül 

40mp-et, és meg fog jelenni egy új AP, válassza 

ki ezt az AP-t (IPC-H-XXXXXXX) a telefon 

WLAN beállításainál, és adja meg a jelszót 

(12345678) a csatlakozáshoz.  
Nyissa meg az NVSIP alkalmazást, az 

alkalmazás fel fogja ismerni a kamerát és ki 

fogja írni: “Find a new device”, kattintson a 

“Next”-re. 

⑤ ⑥ 

① ② 



              

 
Ezután megjelenik a kamera képe a kijelzőn, 

hozzáfér az Audio, PTZ és Talk funkciókhoz, 

de még nem végeztünk a konfigurálással, 

kattintson a NEXT-re. 

 
Válassza ki a Wi-Fi hálózatot ahova 

csatlakoztatni szeretné a kamerát és adja meg 

a jelszót, majd kattintson a “Done”-ra.  

 
Ekkora a WLAN kapcsolat a kamerával 

megszakad, és az alkalmazás visszalép a 

bejelentkező felületre. Kattintson a “Login”-ra.  

 
Majd az alkalmazás ki fogja írni: “A new 

device has been configured by you”, 

kattintson az “Add”-ra, az eszköz hozzá less 

adva az eszközlistához. 

③ ④ 

⑤ ⑥ 



              

3.5. Wi-Fi eszköz hozzáadása Androidhoz 

 
Kattintson a “+” -ra és válassza a “Wi-Fi 

Configuration”. 

 
Az alkalmazás ki fogja listázni az elérhető IP 

kamerákat. Válassza ki, amelyiket 

konfigurálni szeretné.  

 
Ezután megjelenik a kamera képe a kijelzőn, 

hozzáfér az Audio, PTZ és Talk funkciókhoz, 

de még nem végeztünk a konfigurálással, 

kattintson a NEXT-re. 

 
Válassza ki a Wi-Fi hálózatot ahova 

csatlakoztatni szeretné a kamerát és adja meg 

a jelszót, majd kattintson a “Configure”-ra. 

① ② 

③ ④ 



              

 
Az NVSIP elkezdi scannelni az eszközöket a 

hálózaton. kattintson a kamera ikonra majd az 

“Add”-ra hogy hozzáadja a kamerát az 

eszközlistához. 
  

A kamera hozzá less adva az eszközlistához. 
3.6. Hozzáadás Device ID alapján 

Megjegyzéss:   

This method requires that the device be connected to Internet and get Device ID online first. 

 

 
Kattintson a “+” -ra és válassza a „Add by 

Device ID” iOS-en. (Megadhatja az ID direktbe 

az üres területre beírva, vagy beszkennelheti 

QR kódról android esetén a scan ikonra 

kattintva)  
Adja meg az Device ID-t, felhasználónevet 

és jelszót majd kattintson a “Save”-re. 

⑤ ⑥ 

① ② 



              

 
Az eszköz hozzá less adva az eszközlistához. 

 
Kattintson az eszközre a kamerakép 

megjelenítéséhez. 

3.7. Eszköz scannelése LAN-on 

Megjegyzés:   

Ebben az esetben az eszköz azonos LAN hálózaton kell legyen, mint a mobiltelefon. 

Android 

 Android  

iOS  
Nyissa meg az NVSIP alkalmazást, kattintson a 

“+” -ra és válassza a “Scan devices in LAN” 

iOS-en.  

(“LAN Addition” Android-on). 

iOS  
Az NVSIP meg fogja keresni az eszközt 

LAN-on, kattintson az eszközre és válassza 

az “Add”-ot. 

③ ④ 

① ② 



              

  
Az eszköz hozzá lesz adva. 

  

Kattintson az eszközre a kamerakép 

megjelenítéséhez. 
 

 

③ ④ 


