
 

 

 

 

 

 

 

 

Rögzítő kezelési útmutató 

DDNS szolgáltatás beállítása 

NVR P2P elérésének beállítása 

 

 

 

 



1, A rögzítő összeszerelése 

A Csatlakozási DIAGRAM 

 

B Merevlemez telepítése 

Mielőtt telepítené a merevlemezt (HDD), győződjön meg róla hogy a tápegység ki van húzva a készülékből. A gyártó által 

ajánlott HDD-t kell használni a telepítéshez.  

Szükséges kiegészítő: Csavarhúzó  

01 Távolítsuk el a DVR burkolatát miután kicsavartuk a csavarokat az eszköz oldalán és hátlapján 

 

 



02 A DVR-ben található keretet csavarozzuk ki és helyezzük bele a HDD-t. 

 

03 Helyezze a HDD-t a keretbe, majd rögzítse az eszköz alján található csavarnyílásoknál a burkolathoz. 

 

04 Csatlakoztassa a HDD-t a DVR alaplapjához a mellékelt adat kábellel majd a tápkábelt is. 

Megjegyzés: Az új HDD – t az első indításnál formázni kell! 

C Hátlapi csatlakozók 

 

Sorszám Név Leírás 

1 Video bemenet BNC csatlakozó az analóg videó bemeneteknek 

2 Audio kimenet RCA csatlakozó a hang kimenetnek 



3 VGA port DB15 VGA csatlakozó kimenet. A helyi video és a menü megjelenítésére 

4 HDMI port HDMI csatlakozó a kimeneti videojelnek. 

5 Audio bemenet RCA csatlakozó az analóg hang bemeneteknek 

6 LAN port Lan hálózati csatlakozó 

7 USB port USB egér, USB eszközök (pendrive, mobile HDD, stb.) 

8 RS485 PTZ kamera, vezérlő billentyűzet, stb. 

9 DC 12V tápegység helye. 

 

2, Rendszer indítás 

Megjegyzés 

1. Első rendszer indításkor fel fog ugrani egy indítási segédlet amely végig vezet a DVR beállításain. Ha 

nem szeretnénk ezt most megtenni kattintsunk a következő gombra majd az OK –ra a bezáráshoz. 

2. Jobb klikkel el tudjuk érni a menüsort ami a kijelző alján jelenik meg. 

3. A menüből való kilépéshez nyomjuk meg jobb egér gombot. 

 

D HDD kezelés 
A HDD beállításnál tudjuk a telepített HDD – t formázni 

Hozzáférés Főmenü > Rendszer, itt válaszuk a HDD kezelés ikont  És ezután hozzáférünk a HDD 

kezeléshez. 

 

A DVR érzékeli az új HDD - t, és látni fogja a listában. Válassza az olvasás/írás lemezt > lemez formázása > 

válassza az “OK” összes adat törlése. 



Várja meg míg a lemez formázása végig megy majd indítsa újra a rendszert. 

 

E Hozzáférés 
Ez az opció lehetőséget ad hogy hozzáadjuk vagy módosítsunk felhasználót a DVR-ben. Itt módosíthat jelszót is 
az új rögzítőben. Hozzáférés Főmenü>Rendszer>Hozzáférés, válassza ki a felhasználót “Admin” és kattintson 
a “jelszó módosítás” opcióra. Kérjük vegye figyelembe hogy az alapértelmezett jelszó üres! 

Megjegyzés: Az alapértelmezett felhasználó név“admin” ez nem módosítható. Vehet fel saját felhasználót saját 

névvel ha akar. 

 

Adja meg a régi jelszót, Majd írja be az új jelszót ezután erősítse meg és nyomja meg az “OK” gombot a 

módosításhoz. 

 



3, A DVR beállítása 

F Általános beállítás 

 

Nyelv – A rendszer nyelve. 

Video Szabvány – Válassza az ön régiójának megfelelő szabványt. EU: PAL 

USA, Kanada is NTSC. 

Felbontás – Válassza ki az önnek megfelelő felbontást HDTV vagy VGA Monitor. Maximális 
képernyő felbontás 1920*1080. 

Rendszer idő - Válassza ki az ön régiójának időzónáját.  

HDD Tele – Itt választhatja ki hogy a HDD felül íródjon vagy ha megtelt leálljon. 

EMLÉKEZTETŐ: A beállítások módosítása után kérjük kattintson az alkalmazás majd 
az ok gombra. A DVR újra fog indulni a beállítások érvénybe lépéséhez. 

 

G Hálózat beállítása 

01 Jobb kattintás a képernyőn és megjelenik a menü sor. Az első ikon  a Főmenü.  

A 10th ikon  DVR újra indítása. 

 

 1     2     3      4        5        6      7        8        9      10     11     12       13 



1. Főmenü 
2. Útmutató 
3. Visszajátszás 
4. Rögzítési mód 
5. PTZ vezérlés 

6. Nagysebességű PTZ 
7. Szin beállítás 
8. Kimenet igazítás 
9. Infó 
10. kilépés 

11. 1 Nézet 
12. 4 Nézet 
13. Menü elrejtése 

 

02 Hozzáférés Főmenü>Hálózat>Hálózati kapcsolat mód> DHCP 

 

03 Válassza “DHCP” t a legördülő menüből kattintson az “Alkalmaz”-ra majd az “OK”-ra. A DVR automatikusan 

fog IP címet kapni. Ellenőrizze, hogy a router is lehetővé teszi a DHCP –t. 

Megjegyzés: A DVR a helyi hálózaton össze fogja illeszteni IP címet, ez körülbelül 5-10 perc. 

 

Megjegyzés: Az itt látható router beállítás csak referencia ként szolgál. A felület routerenként változhat! 



04 Hozzáférés a Főmenü > hálózat > hálózati szolgáltatás > dupla klikk “UPNP” > UPNP engedélyezés > 

OK > OK > alkalmaz > OK. (Port Range: 0-65535, Ajánlott beállítások a TCP port a 9000, Mobile port a 5000 

és a HTTP port a 8002) 
 

 

 

 

 

 

A DVR automatikusan be fogja állítani a port forwardingot a kimenő eszközön, HTTP és mobile portot 

engedélyezi a routeren. Engedélyezze az UPNP funkciót a Routerén.  

Jegyzet: Szüksége lesz a routerben UPnP engedélyezéséhez ahhoz hogy a routere szelektíven tudja nyitni 
ezeket a portokat, amely lehetővé teszi a DVR-nek, hogy kommunikálni tudjon az interneten keresztül. 

 

05 A DHCP-ben ugyan az az információ kell mint a DVR-ben. 

H Rögzítés 

Hozzáférés a menü (Jobb klikk a kijelzőn), és klikkeljen a lemez ikonra  a rögzítési módhoz való belépéshez. 

Kérjük ellenőrizze a jelenlegi csatorna állapotát:  ez azt jelenti hogy rögzítési állapotban van. (Az 

alapértelmezett beállítás 4 vagy 8 csatorna folyamatos rögzítés). 

 



Ütemezés: A rögzítést paraméter szerint adhatja meg Főmenü>Rögzítés>Rögzítési terv. 

kézi: Válasza a kézi rögzítést és a megfelelő csatorna rögzít, a csatorna állapotát figyelmen kívül 

hagyva.  

Stop: Válasza a Stop lehetőséget ha a rögzítést le szeretné állítani. 

4 Webes hozzáférés 

01Internet Explorer biztonsági beállítása. 

(Javasoljuk, hogy használja a legújabb IE böngészőt) 

Futassa az Internet Explorert és válasza az internet beállításokat lépjen a biztonság fülre és az egyéni szintnél 

engedélyezze az összes ActiveX vezérlőt és beépülő modult, majd OK és indítsa újra a böngészőt. 

 

02 Indítsa el Internet Explorert és írja be a böngésző cimborába ( http://192.168.1.10:88) vagy amit 

előzőleg beállítottunk.  

Töltse le az ActiveX vezérlőt és telepítse automatikusan vagy manuálisan.  

 

Mentés ActiveX file és futatás. 

Megjegyzés: Győződjön meg róla, az ActiveX telepítése sikeres, ha nem akkor kattintson "Letölt" és telepítse 

manuálisan. 

http://192.168.1.10:88/


03 Adja meg újra a bejelentkezési weblapot. 

 

Írja be a felhasználónevet és a jelszót (az alapértelmezett felhasználó név "admin", jelszó üres vagy 

amit előzőleg beállítottunk)belépés után az előnézeti felület jelenik meg. 

 

5 ISS PC és ISS mobile 

A ISS PC 
Hozzáférés Főmenü > Hálózat > Hálózati mód > Static IP. 

Módosíthatja az IP címet és az átjárót az önnek megfelelő hálózathoz. 

Például:  

Az ön routere IP címe 192.168.3.1, Akkor a DVR IP címe lehet 192.168.3.xxx(1-255) 

Megjegyzés: A fenti IP cím csak egy minta. 

 



B ISS Műveletek 

01Instalálja az“ISS” szoftvert a mellékelt CD - ről. 

02 Nyissa meg “ISS” és jelentkezzen be user name “admin” és nincs password.  

03válasza a “eszköz kezelő” a Control panelen. 

 

04 Jobb klikk válasza az “ad terület” >adjon neki nevet (pl. “Test”)> majd OK. 

  

05 A területre állva jobb klikk “Test” és válasza az “ad eszköz”.  

 

06 Kattintson a "Eszköz keresése" a LAN hálozaton lévő eszközök kereséséhez, válasza ki az ön 

eszközét és kattintson a ad ikonra. Menj a Vezérlő panelhez, és kattintson az élő ikonra, hogy 
megtekinthesse a kamerák képét.  

 

 



 

07 A hozzáadott eszköz megjelenik a listában (Vezérlő pult >Élő ). Kattintson duplán az eszközre, 

vagy egyszer a + jelre. ami megnyitja a DVR-en lévő csatornák listáját a megtekintéshez. Húzza az 

egeret a megnézni kívánt csatornára és kattintson rá duplán ekkor elindul az adott kamera élő képe. 

 

08 A rögzítés ikon egyike az élő nézet jobb alsó részén, kattintson a kamera ikonra a rögzítés 

indításához.  

 

 



09 Jelszó módosítása: Hozzáférés a Vezérlő pult > Felhasználó beállítás. 

Válasza a felhasználó “admin”, kattintson a módosítás ikonra  és a felhasználó ablakban adja 

meg az új jelszót. 

 

C DDNS Beállítás 
Fontos!  A megfelelő DDNS eléréshez a portokat át kell irányítani a routeren/tűzfalon, egyébként az 

eszköz nem lesz elérhető. 

A www.hdcctvddns.com oldalon kezdeményezzünk egy regisztrációt (ha még nem rendelkezünk 

vele). 

 

 

http://www.hdcctvddns.com/


Töltsük ki szükséges mezőket a regisztrációhoz (csak a * jelzésű mezőket kötelező), majd nyomjuk 

meg a „Regiszter” gombot: 

 

 

Ha minden rendben ment sikeres volt a regisztráció, be tudunk lépni a megadott felhasználónévvel 

(e-mail cím) és jelszóval: 

 

Bejelentkezés után az alábbi felülettel találkozunk. Itt lesznek feltüntetve a regisztrációnkhoz rendelt 

eszközök (jelenleg még nincs eszköz hozzárendelve): 

 



Lépjünk be az IP kamerába web felületére egy web böngésző segítségével, és a „Network” menüpont 

alatt válasszuk ki a „DDNS Configure” almenüpontot. Engedélyezzük a funkciót („Enable” mező 

kiválasztása) majd töltsük ki a mezőket: 

Domain: valami.hdcctvddns.com  

ahol „valami” egy általunk kiválasztott azonosító amivel szeretnénk elérni az eszközt. 

User name: a www.hdcctvddns.com oldalon regisztrált felhasználónév (e-mail cím) 

Password: a www.hdcctvddns.com oldalon regisztrál jelszavunk. 

Domain server: HDCCTVDDNS 

Ezután nyomjuk meg az OK gombot.  

 

DVR esetén hasonlóan végezhető el a beállítás: 

 

 

http://www.hdcctvddns.com/
http://www.hdcctvddns.com/


Ha mindent megfelelően csináltunk akkor néhány percen belül a www.hdcctvddns.com oldalon meg 

fog jelenni a listában az IP kamera, ezután már elérhető a megadott domain néven. 

 

DDNS elérés beállítása mobil telefonon: 

Telepítsük az ISS Mobile 2 alkalmazást a telefonunkra: 

 

Lépjünk be a „Device Manager” menüpontba az alábbi lépéseket követve: 

 

http://www.hdcctvddns.com/


A „+” ikonra kattintva tudunk új eszközt hozzáadni a listához. 

 

 

 

Töltsük ki a szükséges mezőket megfelelően: 

Allias: Tetszőleges azonosítónév amivel szerepel az eszköz 

az eszközlistában 

Mode: IP/Domain DDNS vagy fix IP cím elérése esetén 

Address: a rögzítőben vagy kamerában megadott Domain 

név (a fenti példánkban: valami.hdcctvddns.com)  

Port: az eszköz adat portja (IP kamera esetén az 

alapértelmezés szerint 5000, de mindig ellenőrizze le az 

eszköz hálózati beállításain belül a Port beállításoknál mi a 

megadott érték) 

User name: A hozzáadni kívánt eszköz hozzáféréshez 

szükséges felhasználónév 

Password: A hozzáadni kívánt eszköz hozzáféréshez szükséges jelszó 

A lemez ikonra kattintva a jobb felső sarokban tudjuk elmenteni a beállítást. Ekkor automatikusan 

felismeri hány csatornás az eszköz és kitölti a „Camera No.” mezőt. A Start Live View ikonra kattintva 

azonnal visszaléphetünk az élő nézet menübe ahol elkezdenek betöltődni a kameraképek. 

 



P2P elérés beállítása: 

A P2P elérés az alábbi NVR típusok támogatják és csak mobiltelefonos elérésre szolgál: 

- WS-NR2104F-HP, WS-NR2208F-HP, WS-NR2216F-HP 

Engedélyezzük a P2P elérést az eszköz menüjében: 

 

A „Port Mapping” menüpontban engedélyezzük az UPnP funkciót, így az eszköz automatikusan 

megpróbálja elvégezni a port átirányításokat a routerben/tűzfalon. 

 

 

Telepítsük az ISS Mobile 2 alkalmazást a telefonunkra: 

 



Lépjünk be a „Device Manager” menüpontba az alábbi lépéseket követve: 

 

A „+” ikonra kattintva tudunk új eszközt hozzáadni a listához. 

 

Töltsük ki a szükséges mezőket megfelelően: 

Allias: Tetszőleges azonosítónév amivel szerepel az eszköz 

az eszközlistában 

Mode: „Diamnond NVR Cloud” módot válasszuk NVR P2P 

elérése esetén 

„Diamond NVR Cloud” kiválasztása esetén az „Address” és a 

„Port” mezők helyett egy QR Code mező jelenik meg, ide 

tudjuk manuálisan begépelni, vagy az ikonra kattintva 

beolvasni az eszköz QR kódját 

User name: A hozzáadni kívánt eszköz hozzáféréshez 

szükséges felhasználónév 

Password: A hozzáadni kívánt eszköz hozzáféréshez 

szükséges jelszó 

 

 

 



A lemez ikonra kattintva a jobb felső sarokban tudjuk elmenteni a beállítást. Ekkor automatikusan 

felismeri hány csatornás az eszköz és kitölti a „Camera No.” mezőt. A Start Live View ikonra kattintva 

azonnal visszaléphetünk az élő nézet menübe ahol elkezdenek betöltődni a kameraképek. 

 

 

A Email És Mozgás érzékelés 

Email Beállítás 
A DVR Riasztási információkat és képeket küld a kijelőlt címre. 

Hozzáférés Fűmenü > Hálózat> Hálózati szolgáltatás> dupla kattintás Email 

  

SMTP Szerver: Például Gmail smtp szervere “smtp.gmail.com”.        
Port: Email alapértelmezett szerver port szám a 25, engedélyezze az SSL, cserélje le a port számot Gmail 
esetében 465 –re. 

Szükséges SSL: Döntse el hogy használja az SSL (Secure Socket Layer) protokollt a bejelentkezéshez,  



Ha engedélyezed az SSL-t, neked meg kell változtatnod a port számot. 

Felhasználónév: Írja be a küldő nevét. 

Password: Írja be az email jelszavát.  

Küldő: Állítsa be a küldő e-mail címét.  

Címzet: E-mail küldése a kijelölt címzettnek, amikor a riasztás be van kapcsolva. Beállíthatja ugyanazt az e-mailt 

is mint a küldő címe. 

Tárgy: Az üzenet tárgya, ami az e-mailben szerepel. 

B Mozgás érzékelés Beállítása 

Hozzáférés  Főmenü>Riasztás>Mozgásérzékelés 

 

Csatorna: Válassza ki a kamerát, engedélyezze a mozgásérzékelést. 

Érzékenység: Állítsa be a jel érzékenységét (Hat opció közül választhat). 

 



Régió: Kattintson a beállítás gombra, használja az egeret vagy a nyilakkal jelölje ki a csatornát. Jelölje ki a 

MOZGÁSÉSZLELÉSI terület a bal egér gomb megnyomásával, majd a jobb gomb megnyomásával lépjen vissza 
egyet és hagyja jóvá az OK gomb megnyomásával. 

 

Periódus: Kattintson a beállítás gombra, válaszon ki egy napot vagy minden napot az észlelési tervhez, Az 

időtartamot (belehet négy napra osztani), kattintson az OK hogy elinduljon az érzékelés a beállított tartományban. 

Intervallum: Csak egy riasztási jel van akkor is ha több kamerán van beállítva a mozgás érzékelés.  

Riasztási kimenet: A külső berendezés riasztása akkor kezdődik, mikor jelet ad a mozgás érzékelő és a riasztás 

be van kapcsolva.  

Késleltetés: Késleltethet néhány percet ha a riasztási állapot ki van kapcsolva. A tartomány 10 ~ 300 másodperc 

között lehet. 

Rögzítési csatorna: Válasza ki a rögzítési csatornát (Több lehetőséget támogat). Indítsa el a felvételt, amikor a 

riasztási jel be van kapcsolva  

Túra: Válasza ki a felvételi csatornát (Több lehetőséget támogat), Amikor a túra elő nézetbe van a képernyőn a 

riasztás be van kapcsolva. 

PTZ Aktiválás: Kattintson a beállítás gombra engedélyezze a megfelelő opciót amikor a riasztás be van 

kapcsolva. 

Rögzítési idő: Miután megállt a riasztás, menyi idővel később álljon le a riasztási felvétel,A tartomány 10~300 

másodperc között lehet. 

Üzenet megjelenítése:  Riasztásnál felugró információt mutat a képernyőn. 

E-mail küldése:  Mutatja riasztásnál ha e-mailt küld.  

Berregő:  Ha riasztás történik két rövid sípoló hangot ad ki. 

Log írása:  Azt jelenti hogy log file be rögzíti ha riasztás történik. 

FTP feltöltés:  Azt jelenti, hogy ha riasztás történik, az FTP-kiszolgáló riasztási eseményt küld. 

 


