
PNI House IP31 / IP32

Használati útmutató 

Videótérfigyelő kamera 
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 IP31 és IP32 kamerák a PNI-től ezeket úgy egyedileg mint egy összetett 
videómegfigyelő rendszerrel együtt is lehet használni.

Főbb jellemzők
Ÿ Távolról való felügyelet számítógépről vagy okostelefonról.
Ÿ CMOS színes képérzékelő
Ÿ kompatibilis ONVIF protokollal 
Ÿ csatlakozás Internethez vezeték nélküli  vagy vezetékes kábellel 
Ÿ Támogat helyi képek vételezését egy memóriakártyára (nem található csomagban) 

vagy távolra egy NVR segítségével 
Ÿ Mozgásérzékelés
Ÿ fémdoboz, vízálló
Ÿ Éjjeli láthatóság
Ÿ microSD slotkártya  maxim 128GB (FAT32)

 IP31 és IP32 kamerák a PNI-től távolról is hozzá lehet férni 3 módon : 
1. "PNI SmartCAM" támogatott alkalmazás, kompatibilis  iOS és  Android.
2. "HiP2P Client" CMS szoftver. Szoftver telepítési fájlja és a használati útmutató a
csomagban levő CD található. . 
3. Internet Explorer keresztül.

Megjegyzés: Ha Internet Exploreren keresztül szeretnék elöszőr a kamerát beállítani 
csatlakoztatni kell PC/laptopot ugyanahoz a hálózathoz ( vezeték nélküli , veztékes ) 
ahol a kamera van csatlakoztatva. 
Ÿ Nyissa meg a  "SearchTool"alkalmazást a CD-n. Nyomja meg a  Next a Kereséshez . 

Nyomja meg Refresh a csatlakozott eszközök felfrisítéséhez .Megjelenik a  PNI 
IPCAM kamera . 

Ÿ Másolja az ablakban megjelent IP címet: "http://IP Adress: port" (pl: 
http://192.168.1.15:80) és másolja át Internet Explorer browserbe. Győzödjenek 
meg, hogy a biztonsági szint  minim / le van tiltva, ActiveX engedélyek érvényesek és 
az IP  compatibility mode van. 

Ÿ Első belépéskor a browseren keresztül fel kell telepítsék az első oldalon a   "Setup 
Software". Ugyancsak az első oldal felületén ki tudják cserélni a nyelvet angolra, a 
jobb felső opcióknál. 

Ÿ Lépjen be az élő  képekbe és a kamera menüjéből nyomja meg a   "PC view" gombot. 
Utólag hozzáférésük van a menü kamerájához, komplex menü és eredményes ami 
többszörös funkciókkal rendelkezik.

Megjegyzés : 
Ÿ Ajánljuk, hogy semmit  ne változtasanak meg csak akkor ha ez nagyon szükséges   

és ha megértik a technikai szakkifejezéseket  és fogalmakat  és a menüben adott 
opciónális lehetőségeket.Ezekhez a speciális beállításokhoz IT, konfiguráció , 
hálozatépítés és videőtérfigyelő CCTV tapasztalat szükséges.. 

Ÿ Közvetlen képek hozzáférése és megtekintéséhez amit a kamerától átvesz egyszerű 
módon is elvégezhető és gyorsabb is használva a telefonról a "PNI SmartCAM" vagy 
a PC  "HiP2P Client"alkalmazást.

HU
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Csatlakozások HU

 

Reset gomb (tartsák 10 másodpercig lenyomva 
hogy újra visszaállítsa a kamerát)

microSD kártya behelyezése

Csatlakozó töltési dugasz  

 IP31 és Ip32 kamerák helyi képeket is tudnak vételezni egy microSD kártyára  
ami maxim 128GB, amit külön meg tudnak vásárolni  és utána beépíteni a kamera belső 
részébe a lenti előírások alapján  .

 Ethernet rés a vezetékes hálózat csatlakozás- 
hoz  (az egyik kimeneti réshez a router 
internetéhez)

1. Vegye ki a  2 csavart a kamera 2 oldalsó részéről
és távolítsa el  a test első részét 

2. Óvatosan vegye ki a 2 kicsi lábakat ami az
elektronikai lemezeket tartják a test alsó részénél 

3. Huzza ki az elektronikai részét a testből és
és helyezze be a microSD kártyát ennek a  
megfelelő réséhez a csapok a lemezek felé 
legyenek

4. Helyezze óvatosan vissza a elektronikai részt a testbe, vigyázva nagyon, hogy ne
ragadjon vagy ne akadjon belé egy szálba sem , és utána csukják le a kamera testét  az 
oldalsó csavarok segítségével.

Megjegyzés: A kamera használata a hálózati kábelhez csatlakoztatva, csatlakoztassa a  
kamerát az internet routerjéhez és kövesse ugyanazokat az eljárásokat ami vezetékes 
csatlakozásban van leírva , kihagyva a Wifi utasításokat.
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Kövessék a lenti lépéseket, hogy beállítsák a kamerát vezeték nélküli hálózat segítségével az internethez:
Ÿ Töltse fel a videókamerát
Ÿ Nyissa meg a wifi beállításokat  a telefonról és keresse meg a vezeték nélküli hálózatot amit a kamera 

hozott létre.

Ÿ Csatlakoztassa a telefont a kamera vezeték nélküli hálózat részéhez. A belépési  jelszó az „01234567“
Ÿ Töltse le és telepítse a PNI SmartCAM alkalmazást az  AppStore -ból.

 iOS alkalmazás használata

Ÿ Nyissa meg az alkalmazást az okostelefonról és utána válassza ki az   „Add Camera“ opciót.
Ÿ Válassza ki  „LAN Search“ opciót, hogy megkeresse a kamerát a hálózatban. A képernyőn megjelenik a 

kameraUID-je.
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Ÿ Válassza ki a megtalált kamerát, hogy hozzá tudjon csatlakozni
Ÿ Írja be a kamera belépési jelszavát (alapértelmezett  admin)
Ÿ A kamerák listájában láthatják a képeket amit a   kamera közvetit.
Ÿ Nyomja meg az  info (i) gombot , hogy kinyissa a kamera beállításait a menüben. 
Ÿ Válassza ki a „Wi-fi Setting“opciót, hogy csatlakoztassa a kamerát a kivánt vezeték 

nélküli interenet hálózathoz.  

Ÿ Válassza ki a kivánt hálózatot. 
Ÿ Írja be a hálózat belépési jelszavát 

Ÿ Kamera most csatlakoztatva van az internethez, bárhol hozzáférésük van hozzá.
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Hang leállítva

Képrögzítés

Felvétel kijelző.
Nyomja meg, hogy indítsa el a vételezést, ikon pirossá válik..

Kép minöségének kiválasztása

Tükör/kép elforgatása

Kép Nagyítás/Fokusz 
ez a funkció nem működik ennél a kameránál.

Előbeállítás
ez a funkció nem működik ennél a kameránál.

A képernyő  lenti gombok segítségével lehetőségük van megtekinteni a  
telefonra lementett képeket és az elvégzett vételezéseket..

Lementett fényképek megtekintése 
telefonról

Vételezések megtekintéseLementett kamerák lista megtekintése

Információk az alkalmazásról
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Az alkalmazáson keresztül el tudnak végezni kamerabeállításokat következőképpen: 

Edit password

Alarm seeting 

Alarm link setting

Time record setting

Audio setting

Video setting

Wifi Setting

SD Card Setting

Device Time Setting

Email Setting

FTP Setting

System Setting

Device Information

- kamera jelszónak megváltozatása

- mozgásérzékelő aktiválás /letiltás és ennek a 

érzékenységi szintje

- aktiválási beállítások riasztás esetén

- vételezési beállítások

- audió beállítások ( nem lehetséges ennél a kameránál)

- videó beállítások

- vezeték nélküli hálózat beállítása

- SD kártya beállítások: területkezelés/ kártya formatálás

- kamera  dátum/óra beállítása

- email beállítás

-  FTP beállítás

-  visszaállítás a gyári beálljtásokhoz; kamera újraállítása

- információ a kameráról

HU
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Kövessék a lenti lépéseket, hogy beállítsák a kamerát:
Ÿ Töltse fel a videókamerát
Ÿ Nyissa meg a wifi beállításokat  a telefonról és keresse meg a vezeték nélküli hálózatot amit a kamera 

hozott létre.
Ÿ Csatlakoztassa a telefont a kamera vezeték nélküli hálózat részéhez

Android alkalmazás használata

Ÿ Nyissa meg az alkalmazást az okostelefonról és utána válassza ki az   „Add Camera“ opciót.
Ÿ Válassa ki a „Search camera UID from LAN“ hogy megkeresse a kamerát a hálózatban. A képernyőn 

megjelenik a kameraUID-je.,ami megtalálható a kamerán is.

HU
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Ÿ Válassza ki a megtalált kamerát, hogy hozzá tudjon csatlakozni
Ÿ Írja be a kamera belépési jelszavát (alapértelmezett  admin)
Ÿ A kamerák listájában láthatják a képeket amit a   kamera közvetit.
Ÿ Nyomja meg   gombot, hogy kinyissa a kamera beállításának menüjét..
Ÿ Válassza ki a „Wi-fi Setting“opciót, hogy csatlakoztassa a kamerát a kivánt vezeték 

nélküli interenet hálózathoz.   

Ÿ Lépjen be „Wifi manager“ és válassza ki a kivánt hálózatot.
Ÿ Írja be a hálózat jelszavát és utána nyomja meg  „Link“gombot.
Ÿ Kamera most csatlakoztatva van az internethez, bárhol hozzáférésük van hozzá.

HU



9

Hang leállítva

Képrögzítés

Kép minöségének kiválasztása

Tükör/kép elforgatása

Kép Nagyjtás/Fokusz 
ez a funkció nem működik ennél a kameránál.

Előbeállítás
ez a funkció nem működik ennél a kameránál.

Felvétel kijelző.
Nyomja meg, hogy indítsa el a vételezést, ikon pirossá válik.

Az alkalmazáson keresztül el tudnak végezni kamerabeállításokat 

Edit password

Alarm seeting 

Alarm link setting

Time record setting

Audio setting

Video setting

Wifi Setting

SD Card Setting

Device Time Setting

Email Setting

FTP Setting

System Setting

Device Information

- kamera jelszónak megváltozatása

- mozgásérzékelő aktiválás /letiltás és ennek a 

érzékenységi szintje

- aktiválási beállítások riasztás esetén

- vételezési beállítások

- audió beállítások ( nem lehetséges ennél a kameránál)

- videó beállítások

- vezeték nélküli hálózat beállítása

- SD kártya beállítások: területkezelés/ kártya formatálás

- kamera  dátum/óra beállítása

- email beállítás

-  FTP beállítás

-  visszaállítás a gyári beálljtásokhoz; kamera újraállítása

-információ a kameráról

HU

Ugyancsak az alkalmazás  főoldalon lehetőségük van megtekinteni a  telefonr  
a lementett képeket és az elvégzett vételezéseket.

Lementett fényképek megtekintése 
telefonról

Vételezések megtekintéseLementett kamerák lista megtekintése

Iinformációk az alkalmazásról
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