
Quickguide
POE NVR 8 ch boks m. Kameraer

Intelligent harddisk-optager
Med 8 PoE udgange



Tilslutning af Kameraer:
Kameraet tilsluttes lan kablet i kamera enden, og herefter skrues den hvide 

kobling nedover, for at tætne installationen. 

Herefter indsættes LAN kablet i boksen 1 den ønskede port (1-8)
- Det er vigtigt de indsættes i siden med PoE Link

Denne process fortsættes til alle kameraer er tilsluttet, der må ikke tilsluttes 
strøm til boksen inden alle kameraer er tilsluttet.



Boksen tilsluttes nu til strøm, og herefter tilsluttes musen og skærmen.

Under opsætningsprocessen er det vigtigt der benyttes en skærm i en af portene 
bagpå enten VGA eller HDMI.

Boksen er også kompatibel med de fleste muse på markedet, også trådløse.



Opsætning af boksen

Boksen formatere nu harddisken, så den er klar til brug.
Når denne er færdig trykkes på ‘OK’

Nu klikkes der på + på den ene af felterne på skærmen

Boksen spørger nu efter en adgangskode, denne er ikke oprettet 
endnu, derfor skal feltet være tomt, og blot klikkes på ‘OK’

(På enkelte udgaver kan der ligge en kode som hedder ‘admin’)



Enheden fortæller nu at koden er usikker, hvorpå du skal indtaste den nye 
ønskede adgangskode.



Nu skal du indtaste nogle sikkerhedsspørgsmål som kan bruges til at gendanne 
din kode, hvis du skulle miste denne.

Nu skal tiden ændres på boksen så den er i stand til at komme online, 
samt at sætte de rigtige tidsstempler på kameraerne.



Nu skal tiden ændres på boksen så den er i stand til at komme online, 
samt at sætte de rigtige tidsstempler på kameraerne. Højreklik på et 

tilfældigt sted på skræmen og vælg ‘Main Menu’ 

Her vælges ‘Date Time’
Herinde rettes tidszoner (GMT +1) samt tidspunkter sættes.



Opsætning til App
Download XMeye fra enten App Store eller Google Play, her oprettes en bruger på 
knappen ‘Register’ så du altid har mulighed for at se din boks.
Herefter sætter du LAN-kablet fra din router ind i den selvstændige port ved siden 
af PoE indgangene fra dine kameraer.

Kør nu markøren helt ned i bunden, så den lille menu afbilledet herunder kommer 
frem, herefter klikker du  på QR koden.

Nu kommer koden frem som der skal scannes på appen (APP)

Klik på ‘+’ oppe i højre hjørne. Tryk på det lille ikon med ‘QR-koden’



Klik på ‘+’ oppe i højre hjørne. Tryk på det lille ikon med ‘QR-koden’

Scan nu QR-koden som du fik frem på din skærm til appen
Herefter vælger du det ønskede navn for boksen i feltet ‘Device Name’
- Tryk nu ‘OK’, og så skulle boksen gerne komme op som vist herunder.

Nu kan du også se dine kameraer direkte på din telefon, og du vil nu 
have mulighed for at kigge på dine kameraer live.


