
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Műszaki adatok 

A csomag tartalma 

A készülék forgalmazója:  

HA-HO Hometechnics Kft.  

H-1139 Budapest Röppentyű u. 69. 

Tel.: (36-1) 350-2098, (36-1) 350-2099 

Fax.: (36-1) 320-7748;  

Mobil: (36-30) 633-HAHO 

Email: info@ha-ho.hu;  

Honlap: www.ha-ho.hu 

Köszönjük, hogy termékünk megvásárlása mellett 

döntött. Kérjük, körültekintően olvassa el a Használati 

Útmutatóban foglaltakat, mert a készülék helytelen 

használatából eredő károkért sem jogi, sem anyagi 

felelősséget nem vállalunk. 

◆ A készüléket olyan környezetbe telepítse, ahol 

megfelelő szellőzése biztosított, alatta elegendő hely 
marad hő leadás céljából. Ne tegye ki a készüléket 
sugárzó hő hatásának, és ne takarja le 
szellőzőnyílásait. 

◆ A készüléket vízszintes helyzetben használja és ne 

tegye ki erős rázkódásnak. 

◆ A készülék nem időjárásálló, ezért ügyeljen rá, hogy 

ne juthasson folyadék a készülék belsejébe, mert ez 
rövidzárlatot és tűzveszélyt okozhat. 

◆ Az adatok hosszú időn át tartó megbízható írásának 

és olvasásának biztosítása céljából csak a gyártó 
által javasolt típusú, hivatalos úton beszerzett 
merevlemezt használjon. 

◆ A készülék nem alkalmas nagyobb terhek 

hordozására, tehát ne helyezzen több készüléket 
egymásra és ne tegyen rá semmilyen nehéz tárgyat. 

mailto:info@ha-ho.hu
http://www.ha-ho.hu/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Visszajelzők és csatlakozási pontok 

1. DVR előlap 

2. DVR hátlap 

2. A merevlemez telepítése 

2.5” és 3.5” merevlemez kompatibilitás, 4TB tároló kapacitásig 

 Távolítsa el a szerelőlap 

     rögzítő csavarjait 

 Illessze a merevlemez menetes 

     furatait a szerelőlap átmenő 

     furataihoz 

 A mellékelt csavarokkal 

    rögzítse a merevlemezt  

    a készülék szerelőlapjához 

 Csatlakoztassa a merevlemez 

     adat és tápkábeleit 

 Rögzítse a készülék fedelét 

    a szerelőlaphoz 
 Gondosan illessze össze 

     a felső részt a szerelőlappal 

3. Helyi bejelentkezés 

Miután a készülék bekapcsolt, 

a jobb egér gombra kattintva 

nyithatja meg a bejelentkezési 

ablakot. Írja be felhasználói 

nevét és jelszavát. Gyári 

alapbeállítású felhasználói 

nevek admin és guest, jelszó 

nincs beállítva.  

Az admin a magasabb, a guest (vendég) az alacsonyabb 

jogosultságú felhasználó. 

4. Bejelentkezés a hálózaton át 

Amennyiben az Internetes plug-inek nem töltődnek be 
megfelelően, az IE beállításait az alábbiak szerint módosítania 

kell: Eszközök —>Internetbeállítások—>Speciális—>ActiveX 

vezérlők és plug-inek, engedélyezze mindet, majd kattintson az 
OK nyomógombra.  
Írja be a rögzítő IP címét a böngésző keresősorába, és 
csatlakozzon a rögzítőhöz. Amikor a kapcsolat létrejött, az alábbi 
ablak nyílik meg. 

Írja be felhasználói nevét és 

jelszavát. A gyárilag beállított 

adminisztrátori felhasználói név 

admin, jelszó nincs. A sikeres 

belépést követően módosítsa az 

adminisztrátori jelszót. 

5. Gyakori problémák és elhárításuk 

Amennyiben az alábbiakban fel nem sorolt problémával találkozik, 
kérjük lépjen kapcsolatba a készülék helyi forgalmazójával. 

1. Amikor bekapcsolnám a DVR-t, nem indul el. 

.Nem megfelelő a tápfeszültség.  

.A kapcsolóüzemű tápegység meghibásodott. 

.A programfrissítés hibásan futott le. 

2. A DVR pár percenként automatikusan újraindul vagy 
rendszeresen összeomlik. 

.A bemeneti tápfeszültség instabil vagy túl alacsony. 

.A merevlemez hibás szektort tartalmaz vagy adatkábele 

meghibásodott. 

.A tápegység teljesítménye nem elégséges. 

.A készülék hőleadása nem megfelelő, a telepítési hely poros vagy 

nem szellőzik eléggé.  

.DVR hardver meghibásodás.  

3. Egy vagy több csatornán nincs kép. 

.Ellenőrizze a kamera tápkábelének csatlakozását. 

.Ellenőrizze DVR hátlapi kábelcsatlakozásait.  

.Közvetlenül csatlakoztassa a videó jelforrást a monitorra, és 

ellenőrizze, hogy így megvan-e a jel.  

.Ellenőrizze a képernyő fényerejének beállítását.  

.A bejövő videójel túl gyenge vagy egyáltalán nincs meg.  

4.A hálózati bejelentkezés nem működik 

.Ellenőrizze a hálózati csatlakozás meglétét, és hogy a LINK vagy 

100M LED világít-e. A ping xxx.xxx.xxx.xxx ( a DVR IP címe) 
parancs használatával ellenőrizze, hogy a hálózat látja-e a rögzítőt. 

.Amennyiben az AktívX vezérlés nem működik, manuálisan telepítse 

az AktívX vezérlést.  

 


