
 راه اندازی و فعالسازی دستگاه ضبط

نام کاربری مدیر دستگاه که دسترسی به همه تنظیمات دارد  -1

 است. adminو به صورت پیش فرض کلمه ی 

 8این کلمه عبور باید حداقل  ,کلمه ی عبور برای کاربر مدیر -2

 باشدکارکتر و ترکیبی از اعداد و حروف 

 تکرار کلمه عبور برای کاربر مدیر -3

دستگاه از رمز عبور پشتیبان گیری  ,اگر این گزینه فعال باشد -4

حافظه فلش میکند. این پشتیبان به طورت یک فایل روی 

 ذخیره میشود.

سه سوال می خواهد دستگاه از شما  ,اگر این گزینه فعال باشد -5

ر با پاسخ به تنظیم کنید. در صورت فراموشی رمز عبو امنیتی

 این سه سوال می توانید پسورد دستگاه را عوض کنید.

خواد یک دستگاه از شما می  ,اگر این گزینه را تنظیم کنید  -6

آدرس ایمیل تنظیم کنید تا در صورت فراموشی رمز عبور با 

 استفاده از آن رمز دستگاه را ریست کنید.

 نکته:

 است و می توانید تیک آن را برداشته و تنظیم نکنید.برای فراموشی رمز عبور  6-5-4گزینه های 

رمز عبور برای فعال کردن دوربین های تحت شبکه را اینجا وارد کنید. دستگاه با استفاده از این رمز دوربین های آی پی را  -7

 فعال یا با آنها ارتباط برقرار می کند.

 

 

 

 



 الگوور تنظیم رمز عب

شما می توانید رمز عبوری به صورت الگو برای دستگاه تعریف کنید 

 نقطه باشد. 4که حداقل باید شامل 

 در مرحله بعد دوباره باید الگو را ترسیم کنید.

 

 

 

 

 ورود به منوی کاربری

 ورود به من به صورت پیش فرض با الگو انجام میشود.

اگر بخواهید رمز عبور متنی را وارد یا کاربر را عوض کنید روی لینک 

Switch User .کلیک کنید 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 نوار باالی دستگاه

 

 :گزیه های مهم و پرکاربرد منو شامل

 پخش فیلم زنده دوربین ها

 بازپخش فیلم های ضبط شده

 تنظیمات دستگاه

 مدیریت هارددیسک و ذخیره سازی

 

 

 

 

 

 

 تنظیم ساعت و تاریخ دستگاه

بخش و اعت و تاریخ به منوی تنظیمات دستگاه برای تنظیم س

General .مراجعه کنید 

 

 

 

 

 

 



 

 ( فیلم های ضبط شدهپلی بک )بازپخش

 

 شما می توانید یک یا چند دوربین را به صورت همزمان پخش کنید. ,انتخاب دوربین مورد نظر برای بازپخش -1

 .دارای فیلم هستند دارندروز هایی که دارای عالمت رنگی در گوشه باال و راست  ,تاریخ بازپخش فیلم -2

 باشد و در بیشتر مواقع این گزینه مورد استفاده قرار میگیرد. Normalبه صورت حالت پخش باید  -3

عبور از خط و سایر آالرم ها کاربرد  ,که برای جستجو در بین فیلم های ضبط شده با آالرم حرکتی Smartحالت پخش  -4

 دارد.

ا موس جا به جا و در فیلم را نشان میدهد. می توانید این خط عمودی را بساعت و تاریخ لحظه پخش  خط عمودی که -5

 ساعت دلخواه تنظیم کنید.

 دکمه های کنترلی مربوط به توقف و عقب و جلو بردن سریع فیلم -6

 

 

 



خط عمودی را به  ,دهید و دکمه ی قیچی را بزنید خط عمودی را در ابتدای فیلم مورد نظر قرار ,برای برش فیلمقیچی  – 7

و کلیپ  کلیک کنید نین یک دکمه همچ فیلم قابل دسترسی است. 8انتهای کلیپ ببرید. کلیپ شما آماده است و از بخش 

 را روی فلش کپی کنید.

 بخش مدیریت فایل برای کپی کردن روی فلش -8

 ید.با کم و زیاد کردن این گزینه می توانید فیلم ها را راحت تر مرور کن ,بازه زمانی بازپخش -9

 

 تهیه کلیپ از فیلم

با کلیک روی دکمه ی وسط زمان  کنار آن ظاهر میشود. در  با کلیک روی دکمه قیچی دو آیکون دیگر

 یان فیلم را مشخص کنید.شروع و پا

 

تاریخ و ساعت شروع و  end timeو   start timeدر تقویم 

 exportبر روی دکمه ی  پایان کلیپ را مشخص کنید و

 کلیک کنید.

 

 

 

 

 را انتخای کنید. video and logگزینه در این پنجره 

 

 

 

 

 

 



در این بخش فلش متصل شده به 

 دستگاه شناسایی می شود.

برای فرمت فیلم یکی از گزینه های 

MP4  یاAVI .را انتخاب کنید 

 کلیک کنید. OKو بر روی دکمه ی 

کپی شود و پس منتظر بمانید تا فیلم 

 دا کنید.را از دستگاه ج از آن فلش

 

 

 

 

 

 پشتیبان گیری با مدیریت فایل

 

 بخش مدیریت فایل را انتخاب کنید.-1

 را انتخاب کنید. All Filesبخش -2

 نتخاب کنید.تاریخ شروع و پایان فیلم را ا-3

 دوربین مورد نظر را برای کپی فیلم انتخاب کنید.-4

 را کلیک کنید. Searchو دکمه ی 

 



 

 با کلیک بر روی فیلم آنها را می توانید انتخاب کنید. -5

 با کلیک بر روی این قسمت می توانید فیلم را مشاهده کنید.-6

 با کلیک بر روی این گزینه می توانید فیلم را قفل کنید. در این صورت دیگر فیلم از روی دستگاه پاک نمیشود.-7

 انید فیلم را روی فلش کپی کنید.می تو Exportبا کلیک بر روی دکمه ی -8

 سایر مراحل در این بخش مانند ساخت کلیپ است.


