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LẮP ĐẶT CAMERA

Để kiểm tra hướng dẫn sử dụng đầy đủ và phần mềm CMS miến phí cho PC
(CMS Lite), xin vui lòng quét mã QR hoặc đi www.surveillance-download.com/user/dm1304.swf
Bước 1: Tháo rời camera thành 3 phần như minh họa ở hình 1.
Bước 2: Xác định vị trí các đinh ốc vào nơi bạn muốn cài đặt Camera; chắc chắn rằng cáp có thể được bố trí hợp trong. (Xem hình 2)
Bước 3: Máy khoan 4 lỗ và trục vít để lắp các đinh ốc vào bức tường (hoặc trần).
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Bước 4: Đặt đế camera và ống kính, điều chỉnh một chút các ống kính Camera. Hãy chắc chắn rằng nó phải đối mặt với khu vực giám sát mục tiêu

của bạn.
Lưu ý: Không cần cài đặt ống kính đảo lộn (hình 5)

Bước 5: Xoay và điều chỉnh camera và chắc chắn rằng nó gắn chặt. (Tham khảo Hình 6)
Bước 6: cấp nguồn cho camera và tinh chỉnh các góc nhìn.
Đối với các loại vari-focal cơ giới, xin vui lòng vào phần ", điều chỉnh, LENGTH FOCAL & FOCUS", biết làm thế nào để điều chỉnh tiêu cự và từ xa.
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Bước1: Tách vỏ dome của camera.
Bước2: Hãy chắc chắn rằng các lỗ vít trên tấm xoay gắn với các lỗ trên camera.
Nếu không, nới lỏng hai ốc vít trên tấm xoay và xoay nó
Bước 3: Đánh dấu vị trí của hai lỗ vít trên trần nhà hoặc tường và khoan mỗi bên một lỗ.
Khoảng cách giữa camera của bạn và vị trí bạn muốn theo dõi nên từ 3 ~ 4 mét..

Gói tiêu chuẩn

Bước 4: Gắn camera với trần hoặc tường bằng vít được cung cấp.
Bước 5: Cấp nguồn cho camera của bạn.
Bước 6: Xoay, nghiêng và xoay ống kính để điều chỉnh vị trí và góc nhìn của camera, và siết chặt hai ốc vít trên tấm xoay để cố định.
Bước 7: Lắp vỏ dome lại cho camera.
Lưu ý: Xin vui lòng lau phần bên trong của vỏ dome bảo vệ ống kính để cho hình ảnh rõ ràng.
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Bước 1: Tháo rời camera thành ba phần như minh họa trong Hình 1.
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Bước 2: Xác định vị trí nơi bạn muốn lắp đặt camera này (tường hoặc trần nhà) và khoan lỗ trên tường hoặc trần nhà để đảm bảo khung và định tuyến cáp (nếu cần).
Bước 3: Gắn khung vào tường (hoặc trần) và chắc chắn rằng các cáp được định tuyến và bố trí hợp lý trong khung như thể hiện trong Hình 2.
Bước 4: Đảm bảo khung gắn vào tường (hoặc trần) như thể hiện trong Hình 3.
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Bước 5: Điều chỉnh ống kính camera đến nơi cần quan sát và lắp Phần 1 và Phần 2 như hướng dẫn trong Hình 4 và Hình 5.
Lưu ý: Không cần cài đặt ống kính đảo lộn (hình 5)
Bước 6: cấp nguồn cho camera và tinh chỉnh các góc nhìn.
Đối với các loại vari-focal cơ giới, xin vui lòng vào phần ", điều chỉnh, LENGTH FOCAL & FOCUS", biết làm thế nào để điều chỉnh tiêu cự và từ xa.
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GIÁ TRỊ MẶC ĐỊNH

CÁP
Cáp
Cáp nguồn
Cáp mạng RJ45 *

Miêu tả

ĐIỀU CHỈNH TIÊU CỰ VÀ TIÊU ĐIỂM (Chỉ cho model có hỗ trợ)
Để điều chỉnh độ dài tiêu cự từ xa và trọng tâm của camera, truy cập camera từ Internet Explorer.

Cấp nguồn 12V

IP address
Port number

192.168.1.10
88

Kết nối với cáp RJ45.

User name

admin

Kết nối sử dụng với thiết bị External
alarm hoặc reset cứng thiết bị

Password

admin

Lưu ý: Địa chỉ camera IP mặc định là 192.168.1.10, số cổng là 88 và tên người dùng và mật khẩu đều là admin
Để tìm kiếm địa chỉ IP và số cổng, bạn có thể tải về công cụ quét IP từ
www.surveillance-download.com/user/ dm1306.swf
Trong tab "Live View", bạn sẽ thấy các biểu tượng trong bảng điều khiển như sau:

GND

RESET

Dành cho việc thiết lập lại phần cứng.
Hủy bỏ các lớp vỏ cách điện của
dây, và xoay nó với dây GND
để khôi phục giá trị nhà máy.

* Đối với PoE (IEEE802.3af) cài đặt, đảm bảo cáp mạng của bạn có kháng cáp tối đa
20Ω, như Cat.5e hoặc cáp Cat.6, để phù hợp với các tiêu chuẩn của IEEE802.3af.

Nên thay đổi tên và mật khẩu người dùng mặc định
trước khi sử dụng camera để giữ an toàn cho tài
khoản của bạn.
Để thay đổi tài khoản mặc định, đăng nhập vào
camera và vào Config  General  Account. Tạo
một tài khoản mới và bỏ đi tài khoản mặc định.

/

Zoom Tele /
Zoom Wide
Max Zoom Tilt /

/

Max Zoom Wide

Nhấn vào đây để phóng to / thu nhỏ hình ảnh.

Nhấn vào đây để phóng to hình ảnh đến lớn nhất / thu nhỏ
hình ảnh về kích thước ban đầu.

Nhấn vào đây để điều chỉnh tiêu cự của hình ảnh.
Focus Far / Near
/
Lưu ý: Bạn cũng có thể điều chỉnh tiêu cự và lấy nét bằng cách truy cập vào NVR với điều khiển PTZ. Chi tiết, xin vui
lòng tham khảo hướng dẫn NVR.

KẾT NỐI HỆ THỐNG
1. Kết nối Camera IP và màn hình vào NVR và cấp nguồn NVR như minh họa dưới đây.

2. Chờ cho đến khi mỗi camera được cấu hình tự động và bạn sẽ nhìn thấy hình ảnh camera trên màn hình ngay.

Lưu ý: Kết nối nội bộ chỉ cho phép giám sát tại chỗ. Để giám sát từ bất cứ nơi nào khác ngoài nơi NVR được lắp đặt hãy kết
nối NVR của bạn với Internet

Lưu ý: Kết nối nội bộ chỉ cho phép giám sát tại chỗ. Để giám sát từ bất cứ nơi nào khác ngoài nơi NVR được lắp đặt hãy kết
nối NVR của bạn với Internet
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