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Telepítési útmutató
4 / 8 / 16 csatornás DVR

A DVR 3 féle video kimeneteti csatlakozást támogat, beleértve a VGA, HDMI és BNC csatlakozókat. Bármelyiken 
keresztül csatlakoztathat egy képmegjelenítő eszközt a DVR-hez.

Csatlakoztassa az USB egeret a DVR hátoldalán található 
USB porthoz a DVR vezérlése érdekében. Csatlakoztassa a DVR-t a hálózati adapterhez. 

Amennyiben 16 csatornás rögzítőt használ, be kell kapcsolnia a kapcsolt is a DVR hátoldalán hogy 
az eszköz elinduljon.

Csatlakoztassa a VGA monitor VGA kábelét a 
“VGA” jelöléssel ellátott csatlakozóhoz a DVR 
hátoldalán.

Csatlakoztassa a HDMI kijelző HDMI kábelét a 
“HDMI” jelöléssel ellátott csatlakozóhoz a DVR 
hátoldalán.

Csatlakoztassa a BNC-RCA átalakító kábelt a 
“Video Out” jelölésű portra a DVR hátoldalán.
Csatlakoztassa az RCA véget a “Video In” 
csatlakozóra a televízión

VGA Monitor

Csatlakoztassa a 18 méteres hosszabbító kábel 
BNC portját a DVR hátoldalán található “Video 
In” portok egyikére.

2. lépés
Csatlakoztassa a kamera BNC / Áram csatlakozóját 
a 18m-es hosszabbító kábel megfelelő 
csatlakozóira.

1. lépés
Csatlakoztassa a 18m-es hosszabbító kábel 
áram csatlakozóját az Áram elosztó kábelhez.
Csatlakoztassa az áramelosztó kábelt a 
tápegységhez.
Ha csak egy kamerát használ, akkor a 18m-es 
hosszabbító kábel áram csatlakozóját 
közvetlenül csatlakoztassa a tápegységhez.

3. lépés

DVR

Nagy felbontású kijelző 
(Full HD TV)

DVR

Analóg kimenet

DVR

Biztonsági óvintézkedések:
Ne fogja meg, vagy ne távolítsa el az elektronikai alkatrészeket, kábeleket, 
vagy a merevlemezt az eszköz működése közben.

Alapértelmezés szerint a felhasználónév és a jelszó a következő:
Felhasználónév: admin
Jelszó: 123456
*A jelszó azonos a DVR Cloud alapú (easylink) jelszavával. Azt javasoljuk a magánélete védelmének 
érdekében cserélje le az alapértelmezett jelszót*
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1 Video megjelenítő csatlakoztatása

2 Kamera csatlakoztatása

3 USB egér csatlakoztatása a DVR-hez
4 DVR bekapcsolása



*  For more information on DVR, please refer to user manual.
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Hi Dear,

Please Click on the following to complete your setup for Cloud
storage at Dropbox.

The snapshot taken at set interval or by motion detection will be
sent and stored automatic ally at Dropbox where you can easily
access to and shane the snapshol with others!

-Your KGUARD Team

Activate Cloud
InternetInternet

HA NINCSEN MENÜ, KÉREM NYOMJA MEG A “0” GOMBOT A TÁVIRÁNYÍTÓN

Néhány DVR hátoldalán található egy “BNC-Out” port. Ez lehetővé teszi hogy egy második képernyőt ami lehetővé teszi hogy a 
visszajátszás és az élő nézet különböző monitoron történjen egy időben!
Viszont csak az elsődleges képernyőn jelenik meg a menü és az egér kurzor a DVR vezérléséhez. Ha a menüt és az egér kurzort 
szeretné a másik monitorra átkapcsolni, akkor nyomja meg a “0” gombot a távirányítón. Ezután egy sípolás után meg fog jelenni 
a menü és az egér kurzor a másodlagos monitoron, és képes less a másodlagos monitoron végezni a beállításokat.

Video mód változása után az egér kurzora eltűnik a képernyőről. Meg kell nyomnia a “0” gombot a 
távirányítón hogy engedélyezze az egér kurzort és a menüt a sípolás után.

VÁLASZTHATÓ FŐ MENÜVEZÉRLÉS TÖBBKÉPERNYŐS MEGJELENÍTÉSNÉL (VISSZAJÁTSZÁS és ÉLŐ NÉZET)

Javasoljuk hogy az okostelefonja/tablete használjon WIFI kapcsolatot, és csatlakozzon azonos routerre a DVR-el.
EGYSZERŰ HÁLÓZATI BEÁLLÍTÁS A TÁVOLI ELÉRÉSHEZ SMARTPHONE / PAD

Csatlakoztassa az RJ-45-ös kábelt.1 Végezze el a hálózat beállításokat2 Telepítse az alkalmazást3

Scannelje be a QR kódot4 Használja az Éló nézetet (Live view)5

KÉPEK FELTÖLTÉSE A FELHŐBE
Main Menu > Device > Cloud Storage1 Írja be az e-mail címét és kattintson az 

“Apply”-ra2 “Activate Cloud” (Felhő aktiválás)3

Végzet!5Vagy ellenőrizze le az e-mailjeit 3 
percen belül és aktiválja a Felhőt4-2

Scannelje be a QR kódot a 
képernyőről vagy az eszközről 
hogy aktiválja a Felhőt.

4-1

1.Olvassa el a felhasználói kézikönyvet a CD-n.
2.Látogasson el a KGUARD weboldalára a. 
   www.kguardsecurity.com és nézze át a gyakori kérdéseket (FAQ)
3.Vegye fel a kapcsolatot technikai támogatásunkkal e-mailen vagy Skype-n:
   E-Mail: support@kguardsecurity.com
   Skype Account: KguardSupport

Problémája van a telepítéssel? 
A KGUARD segíteni fog önnek.


