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1 Belangrijke voorzorgsmaatregelen en 

waarschuwingen 

 

Elektrische veiligheid 

Alle installatie en bediening moet voldoen aan de lokale elektrische veiligheidscodes. Wij aanvaarden geen 

aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor eventuele brand of een elektrische schok als gevolg van 

ondeskundig gebruik of installatie. 

De vervoersveiligheid 

Zware stress, hevige trillingen of water splash moet tijdens het transport, de opslag en de installatie worden 

vermeden. 

Installatie 

Houd rechtop. Voorzichtig mee omgaan. 

Zet geen stroom op de NVR voor de voltooiing van de installatie. Plaats geen voorwerpen op de bovenkant van de 

NVR 

Gekwalificeerde installateurs nodig 

Alle onderzoek en reparatiewerkzaamheden moeten worden uitgevoerd door vakmensen. 

Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele problemen die worden veroorzaakt door ongeautoriseerde aanpassingen 

of pogingen tot reparatie. 

Milieu 

De NVR moet worden geïnstalleerd in een koele, droge plaats uit de buurt van direct zonlicht en ontvlambare of 

ontplofbare stoffen, enz. 

Dit product dient te worden getransporteerd, opgeslagen en gebruikt in de gespecificeerde omgevingen. 

Accessoires 

Zorg ervoor dat alle accessoires beschikbaar in de verpakking te gebruiken. 

Voor de installatie, opent u het pakket en controleer of alle onderdelen aanwezig zijn. Neem contact op met uw 

plaatselijke dealer als er iets kapot is of vermist in uw pakket. 

Lithium batterij 

Onjuist gebruik van de batterij kan brand, explosie of persoonlijk letsel. Bij 

het vervangen van de batterij, zorg ervoor dat u hetzelfde model te 

gebruiken 
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2 Installatie 
 

 

2.1Inspectie tijdens het uitpakken 

 
Wanneer u het product ontvangt, controleren op basis van de paklijst in de doos. 
 

2.2HDD Installatie. 
 

Voorbereiding installatie 

Leg een kruiskop schroevendraaier klaar 

 Opmerking: HDD hoeveelheid van elk model specificaties zijn definitief, HDD capaciteit tot 64 TB. 

Stappen 

Verwijder het metalen deksel door het verwijderen van 

twee schroeven aan de zijkanten van het deksel. Plaats de 

harde schijven op een vlakke tafel en draai de schroeven. 

Sluit de voeding en de datalijnen naar de HDD. Plaats de 

metalen deksel en draai de schroeven. 

Waarschuwing 

Gebruik alleen de harde schijf door de fabrikant opgegeven. 

De harde schijf wordt automatisch opgemaakt tijdens het opstarten en het kan leiden tot gegevensverlies. 

De totale duur van de video data opgeslagen wordt bepaald door het vermogen van de HDD's en de parameters van 

de DVR (opname setup, codering setup).



2.3Installatie van de brander. 
 

Voorbereiding 

 Leg een 

schroevendraaier klaar  

Stappen 

Draai de schroef aan de zijkant van het 

chassis los en open de deksel van het 

apparaat. Gebruik een schroevendraaier om 

de in het midden van de schijf vaste beugel 

verwijderen. Open klep van het voorpaneel 

en verwijder de baffle binnen. 

Sluit de brander data-kabel en het netsnoer 

aan. Bevestig de chassiskap. 

Waarschuwing 
       De installatie van de brander is alleen voor specifieke DVR’s en tast schijfruimte aan. 
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� Verschillende modellen ondersteunen verschillende alarm-ingangen. Raadpleeg de specificaties voor 

gedetailleerde informatie. 

� klein verschil kan gevonden worden op het alarm poort lay-out. 

No 

 

1 

 

2 

3 

 

4 

Name 

 

Alarm Input 
 

GND 

 

Alarm Output 
 

 

RS-485 

Instructies 

Sluit de positieve uiteinde (+) van het alarm invoerapparaat 

op het alarm ingangspoort (ALARM IN 1 ~ 16) 

Sluit de negatieve uiteinde (-) van het alarm invoerapparaat 

aan op de grond 

Sluit het alarm apparaat aan 

485 communicatie poort. Ze worden gebruikt om apparaten 

zoals PTZ aan te sturen. Gelieve parallel verbinden 120TΩ 

tussen A / B-kabels als er te veel PTZ decoders zijn 



NVR 

AC  
Loading 

G 

Wissel  
Signaal 

UIT 

Voorbeelden van alarm input verbindingen 

Het alarm ingang is de schakelaar ingang. Als het alarm ingangssignaal geen kwantiteit signaal, maar een voltage 

signaal is , raadpleegt u de volgende verbinding: 

 
 

Voorbeelden van alarm output verbindingen 
Wanneer het alarm uitgang verbind met DC en AC-belasting, verwijzen wij u naar de verbinding. 

 
 

 

De verbinding van de P/T/Z 

De A, B-interface van de PTZ-decoder te verbinden met A en B interfaces van de DVR's RS-485. 120Ω 

weerstanden moeten parallel in de verbinding A, B-lijnen om de vervorming van het signaal te verminderen als er 

een groter aantal PTZ's zijn aangesloten. 

Keyboard 

De  A,  B  interface v a n  h e t  Keyboard te verbinden met A  and B interfaces va n  d e  DVR’s  RS-485,[MAIN 

MENU]-[CONFIGURATION]-[P/T/Z]，Protocol kiezen voor het Keyboard. Zie hieronder. 
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2.4 POE Verbinding 
 
 

 
 

 

 

3 Basis handelingen gids 

 
3.1Power Aan en Uit 

 
3.1.1Power Aan 

 
Installeer de DVR / NVR  op de juiste manier (zoals hierboven) en sluit de voeding aan. De DVR / NVR LED moet 

oplichten en de DVR / NVR zal automatisch starten. 

De DVR / NVR zal dan automatisch alle aangesloten hardware (camera's, monitoren, enz.) opsporen, dit proces duurt 

ongeveer 30 seconden. Wanneer dit proces klaar is, is de DVR is afgerond / NVR zal de multi-screen live bewaking 

activeren. 

Als uw harde schijf niet goed is aangesloten, wordt het volgende bericht op uw scherm weer gegeven. 
 

 

 
 
 

. 

Notitie: Gebruik aub geen andere voeding anders dan de meegeleverde voeding. 

 

� Niet-veilige spanning van 48V, let op de veiligheid. Verbind de NVR met de 12V DC voeding. 

� IP Camera ondersteunt POE. 

� De theoretische afstand met POE-verbinding is maximaal 100 meter. 



3.1.2Power Uit (Uitschakelen) 

 
Rechtermuis -[Main Menu]-[Shutdown] 

 

 

Notitie: Probeer de HDD alleen opnieuw aan te sluiten wanneer de DVR/NVR spanningsloos is. 

 
3.1.3Herstarten 

 
Rechtermuis -[Main Menu]-[Shutdown]-[Restart system] 

 

 

3.1.4Power Herstel 

 
Een herstart na een stroomuitval of geforceerde uitschakeling zorgt ervoor dat de DVR/NVR weer verder gaat met 

waar deze gebleven is. Alles tot het moment van uitschakeling is namelijk opgeslagen. 

 

3.2Start-up wizard 

 
Snelle configuratie,  inclusief P2P account en wachtwoord instellingen, Netwerk configuratie,  intelligente modus 

selectie. 

Help Informatie 
 

 

[QR code]Van links naar rechts: Web adres toegang, Android APP adres, iphone APP adres. 

[Network Connection Status]Huidige netwerk status. 

[P2P]P2P account en wachtwoord instellingen. 



[Start-up wizard]Vink Start-up wizard aan of uit om te activeren. 

Netwerk configuratie 
 

 

[DHCP]Vink DHCP aan om te activeren of deactiveren 

[IP adres]Voer het nummer in of gebruik de pijlen(��)om het ip-adres, [Subnet Mask] and 

[Gateway] aan te passen 

[DNS1]DNS server IP. 

[DNS2]DNS alternatieve IP. 

[QR code]scan en geef P2P account weer, login met mobiele APP. 

 

Account 
 

 

[Add Users] Voeg een nieuwe gebruiker toe 

[Modify User] Pas de naam, groep of rechten aan 

[Add Group] Toevoegen van een groep en pas de instellingen aan. 

[Modify Group] Pas de instellingen van een huidige groep aan 

[Modify Password] Pas het inlog wachtwoord aan



Intelligente modus selectie 
 

 

[Intelligent mode selection]Intelligente modus selectie. 
 
 

3.3Apparaat toevoegen 

 
Als het apparaat IPC ondersteund dient de IPC eerst te worden toegevoegd. Wij bieden dit op drie manieren. En 

ondersteuning van verschillende protocollen. 
 

3.3.1Wissel kanaal mode 
 

 

 
 

Login[main menu]- [Channel]-[Mode Switch]Administratie pagina 
 

 
Lokaal kanaal wissel netwerk kanaal: 

Klik op de start kanaalnummer, dan is het kanaalnummer _ het netwerk kanaal (Bevat het kanaal),

Lokale zenders compatibiliteit met het netwerk door de kanaal modus. 



Klik op [OK], het apparaat opnieuw opstarten om de aanpassing in te stellen \ Bijvoorbeeld :. 2-kanaals keuze 

netwerk, zoals weergegeven in onderstaande figuur, de 2-4 kanalen hebben het netwerk kanaal ingeschakeld 

 
1.  Netwerk kanalen aanpassing in te stellen lokale kanalen: 

2.  Klik op het einde kanaalnummer, dan is het kanaalnummer de lokale kanaal, klikt u op de   [ok], start uw 

apparaat om de wisseling te voltooien. 

3. Voorbeeld: de 2 kanalen zijn ingeschakeld 

 

Als het volgende scherm verschijnt: 
 

 

Dan komt de resolutie van de camera niet overeen, Voer in het [main menu] → 

[Channel]  →[mode switch] de juiste resolutie in 

 

3.3.2Snel een IP camera toevoegen 

 
In de preview-scherm, beweeg de muis op het netwerk kanalen, het "+" teken zal worden weergegeven, links-klik 

om het volgende menu te gaan:



 

 

Zoekend toevoegen 

Klik [Filter] om het protocol in te 

stellen 

Klik [Search] om te zoeken 

Klik“+” om een camera 

handmatig toe te voegen 
 

 
 

[Channels]Kies een kanaal. 

[Protocol]Kies een ondersteunend protocol. 

[IP/ Domain Name] Voer een IP-adres of domein in 

[Port]Voer een TCP port in 

[Username] Voer een gebruikersnaam in 

[Password] Voer een wachtwoord in 

[Remote Detect]Na voltooiing van bovenstaande, klik hierop voor de verbindingsstatus 

[Ping]Controleer of het netwerk verbonden is. 

[Remote Channel]Wanneer de recorder meerdere schermen kan weergeven, kies hier een kanaal 

om weer te geven. 

Klik “App” knop om de gegevens toe te passen 

 

 

 

 

. 

 

 

 



3.3.3Toevoeg menu 

 
De apparatuur met input-functie gebruiken netwerk kanalen beheer om apparaten toe te voegen/verwijderen of in te 

stellen. 

Er zijn twee manieren om in te loggen [IP Channel] 

1、Bestaande preview，Klik op de knop [ IP Channel] 

2、[Main Menu]-[Channel]-[ IP Channel] 

Netwerk kanaal beheer op de pagina hieronder 
 

 

[Check box] klikt u op het controleer kanaal, dubbelklikken kan de check kanalen ongedaan maken, Klik op de 

titelbalk om de selectie te bereiken, dubbelklikken kan alles ongedaan maken. 

[Serial number] Geef het netwerk kanaalnummer apparatuur serienummer toe te voegen. 

[add、delete]klik om het huidige netwerk te annuleren. Klik om toe te voegen. 

[status]Weergeeft de huidige netwerk status： Normaal， IF of wachtwoord is incorrect， apparaat is offline

， Gebruiker staat op slot. 

[IP address/domain name]Geeft het IP/Domein weer van het apparaat. 

[Port]Geeft het poortnummer weer. 

[Web Port]Geeft het web port weer 

[Agreement]Geeft de verbindingsovereenkomst weer 

[Edit]Pas de kanaalsinformatie aan 

[The front-end configuration]Wijzig de parameters van de camera’s aan 
 

Wij bieden drie manieren om apparaten toe te voegen. Automatisch, Zoekend of Handmatig. 
 

3.3.4Automatisch toevoegen 

 
Geen configuratie, het apparaat word automatisch toegevoegd. 

[Main Menu]-[Channel]-[IP Channel]-[Open UPNP] 

 Opmerking: Het apparaat moet UPnP-ondersteuning en moet in hetzelfde LAN staan.. 



3.3.5Zoekend toevoegen 

 
Alle IPC’s kunnen via het netwerk worden toegevoegd door de volgende stappen te volgen 

Enter[IP Channel] 

Klik[Filter]om een protocol te selecteren 

Klik[Search] 

Klik+ om een apparaat toe te voegen of met de rechtermuis[Add to]om het kanaal of selecteer de apparaten door 

deze aan te vinken en klik dan op[Group Add]. 

 
3.3.6Wijzig kanaal 

 
Enter [IP Channel]. 

Klik“Edit ”knop. 

Klik “OK” knop om af te ronden. 

 

3.3.7Configureer apparaat 

 
Basis instellingen, encodeer instellingen, Foto, netwerk en bewegingsdetectie van het apparaat kunt u instellen 

bij NVR. 

Enter Net Channel Management menu. 

Klik “Front Set ”knop van het apparaat. 

 

BASIS 
 
 

 

[Channel Choose]Kies een kanaal. 

[Channel Name]Pas de huidige naam aan. 

[IPC Current Time]Stel de tijd in. 

[Time Zone]Stel de tijdszone in. 

[Time Sync]Synchroniseer de tijd van de camera en NVR. 



[control IPC]Klik op de pop-up met de vraag voor een herstart，[OK]herstart de camera，[Cancel]keer terug. 

Encoding 
 

 

[Channels Choose]Kies een kanaal 

[Audio coding]Selecteer de huidige audio encodering 

[Code Level]H.264 

[Resolution]Kies hoofdresolutie en substream. 

[Frame Rate] 1～25FPS/PAL,1～30FPS/NTSC 

[Bit Rate Control]Kies CBR of VBR. Wanneer u CBR kiest, kunt u de bitrate instellen. Wanneer u VBR kiest, 

kunt u de Videokwaliteit instellen.. 

[Picture Quality]Kies de videokwaliteit met de VBR，hier zijn 6 opties mogelijk. 

[I frame interval]Pas de interval aan voor frames. Max is 150. 

[Bit Rate]Kies 1280,1536,1792,2048,3072,4096,5120,6144,7168,8192 of stel zelf iets in. 

Snapshot 
 

 

[Choose Channel]Kies het kanaal om aan te passen. 

[Snapshot Mode]Selecteer Trigger of Timing . 

[Picture resolution]Stel hier de resolutie in. 

[Picture Quality]Kies hier de kwaliteit van de foto. 



[The frequency of highest snapshot]Support 1sec./pcs.~8sec./pcs 8 frequenties voor snapshot.. 

Netwerk 
 

 

[Channels Choose]Kies een kanaal. 

[IP Address][Subnet Mask][Gateway]Voer een IP, Subnet, Gateway in. 

[First DNS Server]Voer DNs server in. 

[Alternate DNS Server]Voer alternatieve DNS in 

[MAC/Serial] Laat het MAC adres zien. 

 

Detectie 
 

 

[Channels Choose]Kies een kanaal. 

[Enable]Vink detectie aan of uit.  

[Sensitivity]Voer de gevoeligheid in van de detectie. 

[Set Area] Voer het detectiegebied in. 22x18 is het bereik. 



 :Zorg ervoor dat de protocol de detectie ondersteunt. Alle instellingen zijn voor het huidig gekoppelde 

apparaat. 
 
 

3.4.1Verwijder apparaat 

 
Open Net Channel Management 

menu. Klik Delete  bij het 

apparaat. 

Vink meerdere aan en klik op “Batch Delete” om af te ronden. 
 

 

3.4.2Anderen 

 
Rechtermuis het toegevoegde apparaat. 

 

 

[Front Set]  
 

[Automatic Detection]Controleer de verbinding van huidig netwerk. 

[ShortCut PING] Controleer of het huidige netwerk kanaal is verbonden. 

[Channel exchange]Wissel de positie uit van kanalen. 
 

Rechtermuis op leeg scherm. 
 

[ShortCut PING]Controleer of er iets verbonden is. 

[Add To]Apparaat toevoegen 
 

 

 

3.5Het configureren van gebeurtenissen 

 
De gebeurtenissen is dat de gebruiker alle feiten hadden verwacht, het apparaat kan omgaan met 

gebeurtenissen types zoals: de traditionele alarm gebeurtenissen, apparatuur abnormale gebeurtenissen, 

intelligente analyse. Configureren van een evenement op: het type gebeurtenis, regels, bescherming plan, 

koppeling van de vier delen. 

 

 

 

 

3.5.1Detectie configuratie 

 
De traditionele alarm gebeurtenissen, onder meer video-detectie (bewegingsdetectie, video verlies, Video 

schaduw) en externe alarmen. 

[main menu]-[Channel]-[Detect]Open de interface configuratie. 

 

 

 

 

 

 

 



Video detectie 
 

 

[Channel]Selecteer een kanaal. 

[Alarm type]Bewegingsdetectie, Video verlies en geblindeerd. 

[Motion detection]Detecteer beweging en stuur een alarm uit volgens de toegepaste instellingen. 

[Video loss]Detecteer het video verlies en stuur een alarm uit volgens toegepaste instellingen. 

[Video blind]Detecteer de video die geblindeerd is en stuur een alarm uit volgens toegepaste instellingen. 

[Enable]Zet het alarm aan of uit 

[Sensitivity]Hoogste, hoog, gemiddeld, laag, lager, laagste 

[Set area] 22x18=396 gebied kan ingezet worden voor bewegingsdetectie . 

[Process]Zet de alarmtijd, link en de handelsmethode. 
 

 
 

 

[set linkage] link een set 



[Preview] Laat een test zien met de huidige instellingen. 

[Copy]Kopieer de instellingen naar andere kanalen 
 

 
 

 

 
 

3.5.2Intelligente analyse 

 
Een deel van de uitrusting ondersteunt gezichtsdetectie en parameter-functie, de recorder analyse van de real-time 

video zonder de camera. 

Slimme modus Selectie 

Als de apparatuur  intelligente analyse ondersteunt, komt u in de pagina van slimme keuze door [main menu]-

[Channel]-[Mode Switch],Kies het kanaal om de intelligente analyse functie uit te voeren of aan te passen. 

 

Gezichtsherkenning configuratie 

Open de gezichtsherkenning door [Channel]-[Smart] te selecteren: 



 

 

[Channel] Selecteer intelligent kanaal 

[The minimum] de minimale oppervlakte van de gezichtsherkenning, blauw scope verwijzen naar de minimale 

oppervlakte van de gezichtsherkenning, kan het gezicht niet worden opgehaald als het gezicht minder dan de 

minimale oppervlakte van de gezichtsherkenning, neem dan aub volgens het praktische gebruik van scene en de 

verwachte gebied van het gezicht detectie om de functie in te stellen. 

[The biggest] het grootste gedeelte van de gezichtsherkenning, groen scope verwijzen naar het grootste deel van de 

gezichtsherkenning, kan het gezicht niet worden opgehaald als het gezicht groter is dan het grootste deel van de 

gezichtsherkenning, neem dan aub volgens het praktische gebruik van scene en de verwachte gebied van het gezicht 

detectie om de functie in te stellen. 

[red scope] detectie gebied, na instellen van de functie, de apparatuur alleen kan het gebied van het gezicht te 

detecteren, Kan effectief valse positieven en verzuim verminderen. 
 

 

[Channel] Selecteer intelligent kanaal. 

[Alarm Type] Gezichtsdetectie (Vastleggen gezichten en alarm) of Omtrek (beweging analyseert doel vooruit, 

achteruit over de lijn en de betreding en verlaten van de regio en genereert een alarm)  

[Enable] Aan/uit 

[Track enable]Volgen aan/uit 

[Setting]Stel het grootste of kleinste gebied in voor de gezichtdetectie . 

[Process] kiezen voor het bescherming plan, voert u het bewerkings plan dat we de tijd van de bescherming van 

iedere dag kunt configureren. 

[linkage Config]Link configureren 



[set linkage] set linken 

[More configuration] 

[Resolution] Volgens het vooreinde van de hoogste resolutie, stelt het verschil van de resolutie. Bijvoorbeeld: de 

voorkant 1080P, kan de analyse van de vier resoluties aan van 1080P, 720P, D1, CIF . 

Omtrek inbraakdetectie configuratie 

Wanneer de apparatuur de omtrek analyse functie opent, kan de omtrek instelling pagina door gevoerd worden in 

[Channel]-Alarm type omtrek 

 

[Channel]Kies het kanaal van de analyse.. 

[Rule] Klik “+”om een regel toe te voegen 

[Set area] Zet huidige regel lijn in 

[direct] Stel de vouwlijn regels in voor de detectie richting 

Opmerking:Als er geen kanaal is voor de analyse van de omtrekdetectie kunt u naar[Channel]-Alarm Type-

Omtrek 

[regel] 

Klik[+]maak een regel aan voor omtrek analyse. 

Klik op het kleurenscherm om een kleur te maken voor de toepassing, zoals hieronder ： 
 

 

Klik op de regelnaam om de naam aan te passen. 

Klik op het drop-down menu om een andere regel toe te passen, of te verwijderen. 
 
 



3.5.3Alarm invoer 

 

[Main menu]-[Event] 

 
 

 
 

[Alarm input channel No.]selecteer een kanaal 

[Enable]：Aan/Uit 

[Type]：Kies normaal open of gesloten 

[Process]Alarmtijd, link en handelsmethode 

[set linkage]set linken 

[Preview]Weergave van huidige instellingen 

[Copy]Kopieer de instellingen 

Alarm Output 

Tijdens de preview, rechtermuis en klik [Alarm output], of open[Main menu]-[Event]-[Alarm output] 
 

 

[Schedule]Alarm output is gecontroleerd door de instellingen van het gelinkte apparaat. 

[Manual]Alarm output staat aan en de status is actief 

[Stop]Alarm output staat uit en de status is niet actief. 

[Status]Huidige status van alarm output 

Opmerking: Sommige modellen hebben geen alarm output, zie omschrijvingen 



3.5.4 Apparaat onregelmatigheden 

 
Houdt onregelmatigheden onder toezicht, en stuurt een alarm uit naar toegepaste instellingen wanneer deze 

voorkomen . 

[main menu]-[Event]-[Abnormity]Opent het configuratie interface, zoals hieronder： 
 
 

 
 
 

[Exception type] 

[No Disk]Alarm wanneer de HDD niet gevonden kan worden. 

[Disk low Space]Alarm wanneer capaciteit lager is dan ingesteld  

[Network Failure]Alarm wanneer netwerk niet verbonden 

[IP Conflict]Alarm met IP-conflict. 

[Disk Error]Alarm met een error van het lezen/schrijven van de HDD. 

Proces 

[Alarm Output]、[linkage record]、[snapshot]、[Send Email]、[show message]、[Send to network drive]

、 [buzzer] 

 

 

3.6Inloggen/Uitloggen 
 
 

Inloggen 

Rechtermuis om in het menu in te loggen. Gebruikersnaam en wachtwoord benodigd. 
 

 



 

Default gebruikers 
 

User Type Name Default Password 

Administrator admin 123456 

User user 123456 

Hidden default  

 

:3x fout, u hoort een melding. 5x fout, account word geblokt. Voor uw veiligheid, verander de default 

gebruikersnaam en wachtwoord. 

Uitloggen 

1. Voorbij de stand-by tijd, logt automatisch uit 

2. Enter [Main Menu]-[Shutdown]-[Log out] 
 

3.6.1Account 

 

Overwegingen voor een gebruikersaccount： 

De volgende gebruikersnamen en groepsnamen kunnen uit maximaal 6 karakters bestaan. Hier is een spatie niet 

geldig. Geldende tekens: letters, cijfers, minteken en punt. Andere tekens zijn niet toegestaan te gebruiken. 

Het aantal gebruikers en groepen is niet beperkt, gebruikersgroep verhoogd of verwijdert op basis van door de 

gebruiker gedefinieerde ::De fabrieksinstellingen zijn gebruiker \ admin twee groepen. Gebruikers kunnen hun eigen 

bijbehorende groep instellen, de groep kunt u toewijzen in de groepsrechten. 

Gebruikersbeheer gebruikt twee methoden voor de gebruiker en de groep,, Groepsnaam en de gebruikersnaam kan 

niet worden herhaald, elke gebruiker moet tot een groep behoren, een gebruiker kan maar in 1 groep. 

Er zijn drie gebruikers: admin, user en verborgen default initialisatie. Het fabriekswachtwoord voor de eerste twee 

zijn 123456. Admin standaard gebruikersrechten zijn hoog, en de standaardgebruiker als een laag bevoorrechte 

gebruiker, alleen voor afspelen en terugspelen. 

verborgen default: Dit gebruikerssysteem is voor intern gebruik en kan niet worden verwijderd. Wanneer lokaal 

"geen gebruiker is aangemeld" staat, zal het systeem automatisch inloggen met deze account. Gebruikers kunnen 

dit account wijzigingen geven om aan te geven wat inloggen kan doen. 

� Open het menu machtigingen gebruiker, Voer uw gebruikersnaam en wachtwoord in, selecteer tot welke 

groep behoort, en geef aan of u deze gebruiker wilt hergebruiken. Hergebruik betekent dat het account 

tegelijk kan worden gebruikt, zodat meerdere cliënten het account kunnen gebruiken. 

                Zodra de groep gekozen is, kan de groep een deel van de machtiging gebruiken. 
 

 
 

[Add User]Vergroot het aantal gebruikers of groepen.  

[Modify User]Pas de gebruiker en instellingen aan. 

[Add Group]Voer een groep en instellingen in. 

Open het menu-interface van vergroot de groep, bepaal de naam van de groep, selecteer tot 83 toegangscontroles, 

linker muis om te bevestigen om de nieuwe gebruikersgroep op te slaan.  

[Modify Group]Om een bestaande groep aan te passen. 

[Modify Password]Om het wachtwoord aan te passen. 



Selecteer gebruiker, voer het oude wachtwoord en vervolgens het nieuwe.  

[confirm]om te bevestigen. 

Wachtwoord bevat 1 tot 6 karakters. U mag niet met een spatie beginnen of eindigen. Deze mag wel 

halverwege gebruikt worden. 

Gebruikers die Gebruikers accountbeheer toestemming hebben om hun eigen wachtwoorden te veranderen, kunnen 

ook de wachtwoorden van andere gebruikers wijzigen. 

 

3.6.2 RS232 
 

 

 
 

[Function]Selecteer het juiste protocol 

[Regular]Firmware update of aanpassing 

[Keyboard]Keyboard gebruik voor de besturing via een ingestelde port. 

[Transparent serial port] Gebruik een transparante weergave van de port. 

[Net keyboard]Speciaal keyboard om via het netwerk de camera te besturen. 

[PTZ] Verbind met matrix maken. 

Opmerking: sommige modellen hebben geen RS-232 serie port, controleer de data per recorder. 

[Baudrate]selecteer baud rate 

[Data Bits]default: 8 

[Stop Bits]default: 1 

[Parity]default: Geen 
 



 

4.1 PTZ instellen 

 
De gebruiker kan PTZ-kanaal, protocol, adres, baud rate etc instellen. Zorg ervoor dat het PTZ-adres en de 

aansluiting correct tussen A, B draad van de PTZ en de recorder, A, B draad aangesloten zit 
 

 

[Channel]Selecteer een kanaal voor de PTZ 

[Protocol]Selecteer protocol van de PTZ(bijvoorbeeld: PELCO D) 

[Address]Adres invoeren, standaard 1 

（ Opmerking: dit adres moet overeenkomen met de PTZ, anders kunt u deze niet besturen） 
[Baudrate]Selecteer de baud rate. Default: 9600. 

[Data Bits]default: 8 

[Stop Bits]default: 1 

[Parity]default: Geen 

[DVR control]klik om aan te zetten 

[Frequency]default: 3seconden, gebruiker kan cijfers gebruiken van 1~30 seconden 
 

4.2 Kanaal wisselen 

 
Stel het kanaal in(lokaal kanaal, netwerk kanaal) en intelligente modus(gezichtsdetectie, omtrek). 

 

 

 



 

4.3 Applicatie 
 
 

 

[DDNS] Controleer de instellingen via domeinnaam 

[Email]Voer het email SMTP server IP adres, port, gebruikersnaam, wachtwoord en afzender mail in.Mail SSL 

encryptie 

[P2P] Instellingen voor P2P transmissie 

[Cloud] verbind met cloud opslag en voer synchronisatie in. 

 

DDNS 

 
 

Overzicht 

Dynamische DNS is een soort systeem dat een internet domeinnaam naar variabele IP verwijst. 

Volgens de regel van internet domeinnaam, moet u het domeinnaam koppelen aan het vaste IP-

adres. Dynamische DNS zorgt voor een vaste naam voor het dynamisch domein en begeleid het 

domein naar het IP-adres van de dynamische gebruiker door de server, die kan de externe gebruiker 

aansluiten op de URL van de dynamische gebruiker. 

FNT DDNS 

FNT DDNS is ingebouwde professionele dynamische DNS-service in ons netwerk DVR.U kunt rechtstreeks 

registreren op het apparaat. Volg de volgende stappen. 

[Main menu]-[Network]-[Application]-[DDNS]，Kies FNT DDNS 
 

 



1：Selecteer FNT DDNS activeer. 

2：Voer één gebruikersnaam in, er zal een domeinnaam gegenereerd worden. Domeinnaam = user 

name.faceaip.net.  

3：Voer het wachtwoord in. 

4：Klik op de "Register" knop. Als de domeinnaam niet geregistreerd is, zal een bericht aangeven dat de DDNS-

server met succes is verbonden of dat deze niet gelukt is 

Suggestie: Het beste kunt u de DNS-server in de basisconfiguratie van de DNS-server van de 

router plaatsen 

5：Klik op “ok” om de instellingen toe te passen. 

Geen ip DDNS 

Registreer 

Registreer nieuw account op www.no-ip.com 

Embedded DVR/NVR Instellingen 

Open [Main Menu]-[APP Centre]-[DDNS], kies NO-IP DDNS. 

Zie de volgende configuratie： 

Naam Configuratie 

DDNS type NO-IP DDNS 

Host IP dynupdate.no-ip.com 

port 80 

Domein naam xxx.xxx.org（xxx：domein naam 
 

 gemaakt） 

Gebruikersnaam xxx（Gebruikersnaam registratie） 

Wachtwoord xxxxxx（wachtwoord registratie） 

Dyndns DDNS Registreren 

Registreer nieuw account op www.dyndns.com 

Embedded DVR/NVR Instellingen 

Open [Main Menu]-[APP Centre]-[DDNS], kies NO-IP DDNS. Refereer 

de volgende instelling： 

Naam Configuratie 

DDNS type Dyndns DDNS 

Host IP Members.dyndns.org 

Port 80 
 

Domein naam 
xxx.xxx.com（xxx：domein naam 

gemaakt） 

Gebruikersnaam xxx（Gebruikersnaam registratie） 

Wachtwoord xxxxxx（Wachtwoord registratie） 

 
 



 

4.4 P2P 
 
 

 

[Enable]Open/Sluit P2P functie 

[Transfer Mode] Netwerk overdracht strategie Kies Kwaliteit prioriteit of Vloeiend prioriteit  

[Account Reuse]Inschakelen ondersteunt meerdere gebruikers om in te loggen 

[Device ID]weergave apparaat ID 

[Password]apparaat wachtwoord 

[Local Port]Voer local port in 

[P2P Server URL]P2P server URL 

[State]huidige connectie status 



5.System setting 
 

 
 

5.1Storage management 
 

 

HDD management 

Weergave van de HDD capaciteit, vrije ruimte en status in de DVR/NVR 
 

 
 

[Format]Formatteer 1 HDD, Gebruiker moet wel gemachtigd zijn. 

Opmerking: HDD formatteren resulteert in het verlies van video data. 

[Set]Stel de HDD als lees/schrijf, alleen lezen of overtollig in.. Video data kan worden beschermd in alleen-lezen 

modus. Hij ondersteunt HDD S.M.A.R.T smart detection at the same time. (Slimme detectie op hetzelfde moment) 

 

 
 



Record time 

Weergave van start- en eindtijd op het HDD apparaat 
 

 
 

 

 

5.2System Status 
 
 

stream statistieken 
 

 

[stream statistics]Weergave van de capaciteitsgrootte van de videobestanden ter referentie, statistieken voor elk 

kanaal en Wave weergave.. 

Opmerking: Deze statistiek is alleen een voorbeeld voor referentie 

Online user 



 

 

[Online user]Online gebruikers kunnen de huidige, losgekoppelde en afgeschermde status zien. 
 

 

5.3Onderhoud 
 
 

System Logs: Weergave van het systeemlog, handig voor frequent gebruik. 
 

 
 

Log informatie kan worden onderverdeeld in werking van het systeem, configuratie bediening, databeheer, alarm, 

opname bediening, gebruikers beheer, log wissen, bestandsbewerkingen. 

Selecteer het type en het tijdstip van de zoekopdracht, drukt u op de knop Zoeken, geeft het systeem het logboek lijst 

weer , en klik op de knop Back-up export backup te loggen op uw computer 

Klik op Clear om alle log bestanden te verwijderen. 



 

Version 
 

 
 

[Version]Apparaat geeft Serienummer, hardware toepassingen, software versie en uitgebrachte datum weer. 

[Upgrade]Software kan een upgrade krijgen: Voer een USB-apparaat in, klik op upgrade 

Opmerking: Systeem kan na de update moeilijk opstarten. Doe dit alleen onder toezicht van de technische 

staf. 

 

Default 

[Default]Systeem terug naar default zetten. (Specifieke instellingen kunnen worden teruggehaald) 
 

 

 
 

Opmerking:Menu kleur, Taal, Tijd en Datum, Video formaat, Ip adres, gebruikersaccount en dergelijke 

kunnen niet worden teruggehaald. Deze moet u opnieuw invoeren.



Auto Maintain 

[Auto maintain]Voer de gewenste tijd en datum in voor onderhoud. 
 

 
 

5.4 Network 

 
In netwerk configuratie-interface kan de DVR-netwerk worden ingesteld. Het standaard IP-adres is 192.168.1.88. 

Het menu bevat de netwerkinstellingen van basisinstellingen, geavanceerde instellingen en netwerk service 

applicatie-instellingen. 

Basical 
 

 

[Network Card Type]LAN 1、2  kan worden geselecteerd door Dual Lan. 

[DHCP]Automatisch IP zoeken. Wanneer u de DHCP IP / Mask / Gateway niet kunt vinden,Zorgt u hiermee dat de 

DVR automatisch een IP-adres in uw range krijgt.  

[IP Address]Gebruik（��）om een IP adres, [subnet mask], [default gateway]in te voeren.  

[First DNS Server]DNS server IP 

[Alternate DNS Server]DNS alternatief IP 

[Physical Address]Fysiek adres voor huidig IP 



Advanced 
 

 

[TCP port]8000 is default, poort kan worden ingevoerd naar wens. 
[HTTP port]80 is defaul. 
[UDP port]8001 is default, poort kan worden ingevoerd naar wens. 

[RTP/RPSP port]554 is default. 

[UPnP]Protocol kan automatisch ingeschakeld worden via port mapping door de router, wanneer u deze functie 

gebruikt, zorg ervoor dat UPnP is ingeschakeld op de router-functie. 

[Multicast] Multicast IP-adres beperkingen, in het onderstaande figuur is de multicast poortnummer niet beperkt. 

 

Network 
 

 

[PPPOE] Vink om de PPPOE dial-up service van het apparaat in of uit te schakelen. 

Voer het ISP（Internet service provider）in om te zorgen voor het opslaan van de gebruiker, het wachtwoord 

voor PPPoE operation: slaging na het kiezen, controleer dan de [Network status] IP, voer het IP-adres voor 

toegang tot het apparaat na het openen van een browser 
[3G]Ondersteunt 3G om op afstand toegang tot de TVR te hebben. 

[NTP]Vink aan of uit om het NTP protocol support te selecteren. Kan met SNTP communiceren om automatisch te 

kalibreren.



Host IP: Voer het IP van de NTP in 

Port：Support TCP transport, port  123. 

Update cyclus: interval is 1 minuut, het maximum is 65,535 minuten. 

Tijdzone： London GMT+0 Berlin GMT +1 Cairo GMT +2 Moscow GMT +3 New Delhi GMT +5 

Bangkok GMT +7 Hong Kong&Beijing GMT +8 Tokyo GMT +9  Sydney GMT +10  Hawaii GMT-10 

Alaska GMT-9   Pacific Time GMT-8    US Mountain Time GMT-7    US Central Time GMT-6    US East Time 

GMT-5   Atlantic Time GMT-4    Brazil GMT-3    Atlantic – Central GMT-2。 

[FTP]Vink Protocol aan of uit, open de FTP instellingen.。 

Twee soorten FTP types uploadbestand zijn video-bestanden en foto's, het opzetten van een FTP-server adres, poort, 

remote directories en ga zo maar door. Wanneer externe directory leeg is, zal het systeem automatisch een andere map 

op basis van IP, tijd en kanaal maken. 

Gebruikersnaam, wachtwoord voor toegang tot de FTP gebruikersnaam en wachtwoord. 

Instellen upload bestandsgrootte, voert u de bestandslocatie, tijd en type in. 

Voer upload lengte in die upload naar de FTP-server, indien minder dan de ingestelde waarde zal het hele video 

bestand worden geüpload. Indien meer dan de ingestelde waarde, zal de upload een deel nemen van het begin en de 

waarde van de consistentie, het bestand later weggelaten; Wanneer u 0 invoert, zal het hele bestand worden 

geüpload . 

Verschillende kanalen kunnen twee verschillende tijdsperioden, drie typen video-opname.  

[IP Permissions] voor toestemming voor toegang tot de DVR IP rechtenbeheer. Bij het kiezen van de witte lijst, 

geeft de lijst alleen het IP van de DVR aan. De lijst van ondersteunde 64 IP-instellingen. Als het geselecteerde item 

niet is aangevinkt, geen beperkingen op de toegang tot het IP van het apparaat. 

[Alarm Center] alarm-interface voor klanten om het gebruik van zelfontplooiing te reserveren. 

[Network transmission capacity] 

[Number of network user connections] aantal verbindingen: 0-10, als je o instelt betekent dat de gebruikers 

geen verbinding hebben; het maximum aantal verbindingen is 10. 

[Number of network Monitoring connections] Het aantal aansluitingen dat wordt aanbevolen: 0-32, dit 

moet worden aangevinkt om deze functie te starten. Video via het netwerk voor het browsen, het aantal 

aansluitingen afhankelijk van bandbreedte van het netwerk. Des te groter het getal, des te groter de belasting van 

het netwerk, welke invloed heeft op de afspeelsnelheid. 

[Number of ownload Internet connections] het aantal verbindingen met aanbevelingen om te downloaden: 

0-8, dit aanvinken om deze functie te starten 

[Network transmission QoS] soepel netwerktransmissie kwaliteit prioriteit, voorrang aan de beeldkwaliteit 

of adaptief, afhankelijk van de instelling, het netwerk past zich automatisch aan aan de stream. 



6. WEB Access 

 
6.1WEB Operation 

 
6.1.1Network Connection 
 

Controleer of de DRV is aangesloten op het netwerk via het lampje aan de voorzijde van de DVR, zodra 

het lampje brandt is er verbinding, anders is er een storing. 

Voer IP, subnet mask en gateway voor de pc en DVR in. Gelieve hetzelfde segment IP-adres toe te 

wijzen zonder router, maar de subnet mask en Gateway moet met de router overeenkomen. 

Voor details van de netwerk instellingen, zie [Configuration]-[Network Setting] 

Zorg ervoor dat het IP correct is en controleer of de DVR op het netwerk staat met de Windows opdracht  

“ping”. 

 

6.1.2De besturings instellingen en de gebruikers login/logout. 

 
Gebruikers kunnen op afstand toegang tot  de DVR krijgen met Internet Explorer, ervan uitgaande dat je 

een correcte netwerkconfiguratie hebt ingevoerd. 

De volgende interface zal verschijnen wanneer u het IP-adres in Internet Explorer invoert. 
 

 



Het volgende verschijnt wanneer u inlogt. 
 

 
Zal in Compatibiliteitsweergave optie worden weergegeven wanneer geïnstalleerd op alle websites. 

 



 

6.2Interface van WEB instellingen 

 
WEB Interface Beschrijving. 

Na het inloggen op het web, zal het preview-interface eruit zien als volgt: 

 

WEB Interface 

Beschrijving 

6

7

1 

2

8

3

9

4

10

11 5

Index Naam Beschrijving 
1 Log uit Weergave van de huidige gebruiker, klik log uit 

2 Volledig scherm Volledig scherm weergave 

3 PTZ besturing PTZ bestuur menu 

4 Kleur weergave Pas kleur, contrast, belichting, saturatie en andere in. 



 

  Andere: stel opslag, opname downloaden patch en herstart in. 

5 Functie apparaat knop 2-weg spraak functie knop 

6 Functie kanaal knop screenshots, electronische amp, functie knoppen etc. 

7 Menu Systeem configuratie, opname zoeken, alarm instellingen, exit, etc. 

8 Kanaal selectie Live kanaal weergave selectie 

 

9 
 

Alles open knop 
Alles open knop geeft alle kanalen weer (hoofd/aux/stream) in het 

weergave venster 

10 Toezicht scherm Live opnemen of afspelen 

 

11 Kanaal venster Weergave van 1, 9, 4 beelden. 

Select the focus window 

In het WEB interface, selecteer het focus venster, welke een groene omlijning zal krijgen. 
 

 

Preview Channel Selection   

Het linker kanaal kolom is als volgt: 
 
 

6.3Live weergave 

 
In het WEB interface, selecteer de focus in het live venster, Het focus venster krijgt een blauwe omlijning. 

Van het linker kolom kanaal selectie, zoals hieronder weer gegeven. 

 

In de rechter bovenhoek staat open / sluit ket kanaal van de stream, hier worden de huidige IP en rate info weer 

gegeven. 

 

 

 

 

Linksonder geeft het huidige kanaalnaam weer. 

Rechtsboven geeft ook de videotijd weer. 

（Linksonder in het display）klik hier voor het aantal venster weergaves.. 

Rechtsonder in het venster zijn functietoetsen, zoals de volgende interface. Selecteer gebied zoom, schakelen met 

meerdere schermen, lokale opnames, het vastleggen en ga zo maar door.



 

 

 

 

 
Zoom: Weergave kan worden uitvergroot. 

 

Wisselen tussen kanalen: Wissel van enkel naar meerdere schermen en weer terug. 

 

Lokaal opnemen:  Neem een opname van live beeld en sla deze op op de HDD. Stel dit in bij de instellingen 

  Screenshot: Screenshot van huidige weergave.  

 Geluid: Aan/Uit. 

  Sluit: Sluit de huidige weergave. 

 
6.4PTZ besturing 

 
Voer protocol in, zie[Setting]-[PTZ]） 

Bestuur PTZ richting, stap grootte, de zoom, IRIS, preset, tour, patroon, grens scan, licht, auto pan, enz. 

Stap grootte bestuurd PTZ richting en snelheid, bijv. stap maat 8 is sneller dan stapgrootte 1. 

Acht richting beweging: omhoog, omlaag, rechts, links, linksboven, rechtsboven, linksonder, rechtsonder.



 

 

Border scan 

Bediening: selecteert u de camera lijn scan van de links / rechts marge met richtingsknop, en klik op de knop 

Instellingen in de linker / rechter marge naar links grens te bepalen. 

Preset 

Bediening: wijzigen van vooraf ingestelde positie door richtingsknop en het invoeren van een vooraf ingesteld 

nummer, klik op "Add" om op te slaan. 

Tour 

Bediening: Select "Tour"; wijs Tussen de Eerste cruise lijn cruise invoerveld Waarde. En voer de nummers in 

"Path" en "preset". Klik [Add Preset] om een preset toevoegen in de cruise-pad, en herhalen om aanvullende 

presets toe te voegen. Klik [Clear Preset]om een preset te verwijderen. 

Pattern 

Bediening: Klik op "Pattern" om een geautomatiseerde patroon op te nemen. Ga dan terug naar de PTZ-besturing 

om de zoom, focus en IRIS, etc wijzigen. Stop met opnemen in ‘Pattern’ om op te slaan. 

AUX 

Aan/Uit 

Wiper 

Aan/Uit 
 



 

 
 
 

6.5Zoek opname 

 
Klik “Search record” om de zoek-interface te openen, U kunt hier zoeken en opname bedienen, alarm, beweging, 

lokale opname 

Search record 

Door het selecteren van het type record, begin- en eindtijden, en klik op de knop controle, krijgen een lijst met 

bestanden op de DVR. Selecteer het juiste bestand en de download kan worden afgespeeld 

Play 

Dubbelklik op een zoekresultaat om te spelen in het venster.  Bestuur het afspelen van video via de bedieningstoetsen 

op de bodem. Op dit moment word onder in het videovenster de bandlooptoetsen weergegeven, video afspelen 

kan worden bestuurd. 
 

 

Download: selecteer een video om te downloaden naar de lokale HDD. De download snelheid en het percentage 

worden weergegeven op de onderkant van het scherm. 

 



 

6.6Server push 

 
Server push configuratie interface word hier weer gegeven: 

 

 

[send message]Open of sluit de weergave op uw mobiel 

[image attachment]Open de functie afbeelding invoegen. 

[Time Lag]Voer de tijd in van het bericht zenden in, 60s/90s/120s is optioneel 

[Test]klik op Send om een testmail te versturen. 

[Event] Zet het evenement sturen aan of uit, evenementen waaronder een extern alarm, gezichtsherkenning, 

binnenkomst van een gebied. 

[Device exception] Open en sluit de uitzondering van het apparaat om te verzenden, uitzondering met inbegrip van 

het apparaat opstarten, geen harde schijf, fout harde schijf, start de opname / stop opname. 

[Urgency Degree] het bericht verzend niveau kan worden onderverdeeld in Hoog / Medium / Laag niveau. 
 
 

6.7Verstuur NetDisk 

 
Kies baidu cloud disk, Dropbox, Google one, of een Upload Path. 

Ondersteuning van bewegingsdetectie, video verlies, lokaal alarm (gezicht / gebied) en andere soorten 

alarm. Kan linken met andere kanalen om de gemaakte foto's te uploaden 
 

 



6.8 Port Mappen 

 
Port mapping is het toewijzen van een port van het IP-adres buiten de webhost op een apparaat in het web. 

Wanneer de gebruiker verbinding maakt met de port van het IP, zal de server automatisch het verzoek 

doorsturen met het corresponderende machine binnen de LAN. Met deze functie kunnen we veel poorten van 

het IP-adres van een machine toewijzen aan verschillende poorten binnen het web. De port mapping kent ook 

andere speciale functies, zoals POP, SMTP, Telnet en ga zo maar door. Theoretisch kan het meer dan 

zestigduizend poorten bieden. Bijvoorbeeld, als we een webserver willen die het IP-adres 192.168.111.10 heeft, 

hoeven we alleen maar het IP-adres en TCP-poort 80 in de port mapping grafiek van de router in te voeren. Er 

zijn 2 mogelijkheden om een port te mappen: UPnP creëert automatisch een map, e n  h a n d m a t i g e  

i n v o e r  i n  d e  r o u t e r .  

6.8.1 UPNP Functie 

 
Om verbinding met de Embedded DVR te krijgen door middel van openbare netwerk, moeten we de router 

instellen op de NAT van Embedded DVR. UPnP kan de NAT automatisch instellen door de UPnP instemming 

van Embedded DVR en u hoeft de router niet in te stellen. 

 Let op: om de UPnP-functie te realiseren, moet er Router ondersteuning zijn en moet de UPnP functie 

aangezet worden. 

Stap 1 

Sluit de router aan op het netwerk, ga naar het menu van de router, stel de router in en schakel de UPnP-functie 

aan. Routers gemaakt door verschillende fabrikanten kan enige verschil hebben, hiervoor verwijzen wij u naar 

de specificatie van de router. 

Stap 2 

Sluit de Embedded DVR aan op de router; de configuratie pakt automatisch het IP-adres of statische IP. Na 

het opzetten van het IP, klikt u op Geavanceerd. Ga naar de de XXX, ports en multicast etc. Vink de functie 

aan. [UPnP port mapping] 

Stap 3 

Treed binnen in het router management interface; detecteer de port als er al een port mapping is. Indien al 

aanwezig, toont UPnP instellingen voltooid. 

Stap 4 

Voer het IP-adres in op de browser, en voeg poortnummer van de Embedded DVR, bijvoorbeeld: 

155.157.12.227:81. Als u door de Client Software wilt gaan, gebruik dan de TCP-poort van het buitenste net. 

 Opmerking: als er een paar DVR's zijn om een UPnP-functie van in te stellen, om IP-conflicten te 

voorkomen, stel de port van iedere DVR in verschillende port nummers. Anders zal de port van een 

willekeurige DVR worden gebruikt. 

 



 

6.8.2 Port mapping handmatig 

 
Stap 1 

Verbind de DVR met de router, stel statisch IP in. 

Stap 2 Log in op uw router, open het configuratiemenu van de router, en ga naar het menu. Vervolgens naar 

port, stel het IP in van de DVR, en stel de regel van port mapping in, voeg HTTP en TCP-poort in mapping lijst.  

Default toegangspoorten van de DVR zijn HTTP poort 80 en TCP poort 8000, wanneer de poorten bezet zijn 

door andere apparaten, kunt u de standaard poort van de DVR wijzigen in andere vrije poorten. 

Stap 3 
Voer het openbare net IP-adres in de browser, en voeg het poortnummer van de DVR die u wilt openen na het 

IP-adres, bijvoorbeeld: http://155.157.12.227:81. Als u wilt openen via Client Software, kunt u de buitenste net 

TCP-poort direct gebruiken. 

 

Let op: voor gedetailleerde configuratie-instelling, verwijzen wij u naar de handleiding van de router. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


