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HƯỚNG DẪN NHANH 
 
 
 
 
 
 

Để xem thông tin chi tiết về sản phẩm hãy vào 
www.surveillance-download.com/user/m521.swf 

 GÓI HÀNG  Khái quát về camera  

Trước khi bắt đầu cài đặt camera, hãy chắc chắn là các mặt hàng dưới đây có 

trong hộp: 

 Gói hàng chuẩn: 

 hay  
 

Camera Hướng dẫn nhanh 

 Các phụ kiện tùy chọn: 

  

Đinh ốc & chốt cắm vào tường Clê 
 

Loại 1 Loại 2 

 

Xem bên hông (ph  thu c vào model mà b n đang s  
d ng ) 
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 LẮP ĐẶT  

Loại 1 Loại 2 

Bước 1: Lấy nắp dome ra khỏi camera. 

Bước 2: Hãy chắc chắn là các lỗ đinh ốc 

trên đĩa thẳng hàng với các lỗ 

trên đế của camera. Nếu không 

thì hãy nới lỏng hai đinh ốc trên 

đĩa và xoay nó. 

 

Bước 1: Lấy nắp dome ra khỏi camera. 

Siết chặt hai bên của nắp dome như vị trí và chỉ dẫn bên dưới, và di 

chuyển lên trên để lấy ra. 

Bước 2: Đặt camera ở vị trí mà bạn muốn lắp, trên trần hay trên tường và đánh 

dấu vị trí gắn đinh ốc. 

Bước 3: (Tùy chọn) Khi dây cáp đi dọc trên tường, lấy và cắt như chỉ dẫn bên dưới 

để lấy dây cáp ra. 

Bước 4: Cố định camera vào trần hay tường bằng các đinh ốc được cung cấp. 

Bước 5: Kết nối nguồn cho camera. 

 

 

 

Bước 3: Đánh dấu các vị trí của hai lỗ đinh ốc trên trần hay trên tường, và khoan một lỗ trên trần hay trên tường, và khoan một lỗ trên mỗi 

trần hay tường. Khoảng cách giữa camera và vị trí mà bạn muốn quản lý nên là 3 ~ 4 m. 

Bước 4: Cố định camera vào tường bằng các đinh ốc được cung cấp. 

Bước 5: Kết nối nguồn điện cho camera. 

Bước 6: Pan, tilt và xoay ống kính để điều chỉnh vị trí và xem góc nhìn của camera, và gắn chặt hai đinh ốc trên đĩa để cố định  

Chú ý: Bạn không cần pan bằng tay đối với loại pan có động cơ. 

Bước 7: Lấp nắp dome vào lại camera. 

Chú ý: Hãy đưa phần bên trong của nắp dome vào ống kính để có hình ảnh rõ nét. 

(Quay trở lại để tiếp tục) 

Lấy ra để đưa dây cáp ra ngoài 

Lắc, di chuyển về phía trên và lấy ra 



 

 

 LẮP ĐẶT (Tiếp tục)  Gắn MicroSD Card (Cho những model được chọn) 

Loại 2 (Tiếp tục) 
D  li u ban đ u đ c l u vào th  nh  micro SD card (n u có) s  b  g  b  ra sau khi g n vào camera.  

Camera không h  tr  hot-swapping. Hãy g n vào hay l y th  microSD ra khi đã ng t ngu n đi n. 

Hãy làm theo h ng d n  s  đ  bên d i đ  g n th  microSD vào đúng cách. 

Bước 6: Pan, tilt và xoay các ống kính để điều 

chỉnh vị trí và góc nhìn  

       Để xoay các ống kính, nên sử dụng clê 

được cung cấp bằng cách gắn vào một 

trong ba lỗ trên ống kính 

Chú ý: Góc xoay của ống kính không thể là 

360°. Khi xoay ống kính, đừng cố xoay 

ống kính khi bạn cảm thấy quá chặt 

rồi. Ngoài ra, hãy để nguyên độ dài 

tiêu cự. Giá trị mặc định đã là tối ưu.  

Bước 7: Gắn nắp dome trở lại. 

Chú ý: Hãy đưa phần bên trong của nắp dome 

vào ống kính để có hình ảnh rõ nét. 

Bước 8: Gắn chặt các đinh ốc trên nắp như chỉ 

dẫn bên dưới. 

 

 

Loại 1 Loại 2 Loại 3 

   

 CẤU HÌNH CAMERA  

Đ  cài c u hình nâng cao cho camera, hãy ch c ch n là b n đã k t n i camera v i NVR nh  ch  d n 
bên d i: 

 

B c 1: K t n i PC v i HUB đ c k t n i v i camera b ng cáp m ng RJ45. 

B c 2: Tìm ki m các thi t b  s n có b ng “IPScan.exe”; đ  t i “IPScan.exe”, hãy vào www.surveillance-download.com/user/IPscan.zip 

B c 3: Sau khi tìm ki m, cài đ t PC trong cùng m t phân khúc m ng nh  camera mà b n mu n truy c p, nh  “192.168.30.xxx” (xxx có th  là 0~255) trong ví d  c a chúng 
tôi 

 

B c 4: Hãy vi t xu ng đ a ch  IP và s  c ng c a camera mà b n mu n truy c p, nh  “192.168.30.1” và “88” trong ví d  c a chúng tôi. 

B c 5: M  Internet Explorer trên PC, và nh p vào đ a ch  IP và s  c ng trong c t URL đ  truy c p vào camera. Đ nh d ng là http://ipaddress:portnum, nh  
http://192.168.30.1:88 trong ví d  c a chúng ta. 

Mặt tiếp xúc màu vàng 

hướng lên 

Mặt tiếp xúc màu vàng 

hướng lên 

Mặt tiếp xúc màu vàng 

hướng lên 

Sử dụng cle để gắn chặt lại 

Gắn cle vào ổ trên 

ống kính để xoay 



 

 

 


