
Videosec AHD és NVR hálózati rögzítők felhő alapú P2P 

mobiltelefonos távoli elérés beállítása 

1. UTP kábellel csatlakoztassuk a rögzítőt egy olyan router-hez vagy switch-hez amiben van 

élő internet kapcsolat. A rögzítő menürendszerében engedélyezzünk a DHCP 

kapcsolódást. Menü->Rendszer->Hálózat 

 

 

 

2. Kapcsolódjunk okostelefonunkkal ugyan arra a Wi-fi hálózatra, amihez a rögzítőt kábellel 

csatlakoztattuk. 

 

3. Töltsük le az XMEye applikációt és indítsuk el. Kattintsunk a REGISTER feliratra és töltsük 

ki a mezőket. 

User Name: találjunk ki egy nevet, ne felejtsük el, mert később szükségünk lesz rá a 

belépéskor. 

E-mail: Adjon meg egy létező email címet, mert hogyha elfelejtjük a jelszavunkat, akkor a 

visszaállításnál szükség lesz rá. 

A mezők kitöltése után nyomjuk meg a Register gombot, pár másodperc múlva az 

applikáció véglegesíti a regisztrációnkat. Visszakerültünk az applikáció kezdő oldalára, 

töltsük ki a bejelentkezéshez szükséges adatokat (amiket az előbb megadtunk), majd 

nyomjuk meg a Cloud Login gombot, érdemes bejelölni az Auto Login lehetőség, így nem 

kell mindig kitölteni a belépéshez szükséges adatokat. 

 

 



 

4. Nyomjunk a képernyő jobb felső sarkában található „+” gombra, hogy hozzá tudjuk adni 

rögzítőnket. Megjelenik az Add Device menü, nyomjuk meg a képernyő alján található 

nagyító ikont, ekkor az applikáció elkezdi megkeresni a hálózaton található rögzítőnket. 

Amennyiben sikeres volt az összekötés a hálózattal és bekapcsoltuk a 2-es pontban írt 

DHCP beállítást, a képen látható formában az applikációnak meg kell találnia a rögzítőt a 

hálózaton. Sikeres találat esetén jelöljük ki a találat bal oldalán levő négyzetet, töltsük ki a 

rögzítő jelszavát (alapból nincsen), majd kattintsunk a képernyő alján levő Add gombra. Az 

applikáció frissíti a beállításokat és a rögzítőnk sikeresen megjelenik a Device List menü 

alatt.  

 

 

 

5. A továbbiakban innen tudjuk nézni a kameráink képét. Teszt jelleggel kapcsoljuk ki 

telefonunkon a Wi-fi hozzáférést és váltsunk 3G/4G/LTE mobilhálózatra és próbáljuk meg 

elindítani a kameráink élőképét. Sikeres kapcsolódás után nincsen további teendőnk. 
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