
 dvr ahd دستور العمل استفاده از

 وارد شدن به سیستم:

و رمز عبور خالی می  باشد.پس از وازد شدن به   adminنام کاربری برای وارد شدن یا الگین کردن به سیستم به طور پیش فرض 

 5بار اشتباه وارد کنید دستگاه شروع به آالرم دادن میکند. و اگر  3سیستم می توانید رمز عبور جدید ایجاد کنید.نکته: اگر رمز خود را 

 (.بار اشتباه بزنید دستگاه قفل می شود. ) که با ری استارت کردن از حالت قفل در خواهد آمد

 

 

 تنظیم زمان و زبان:

 عمومی<سیستم<منوی اصلی<کلیک راست

 

 

 



 

 

 

در این پنجره همچنین مشخص میکنیم که پس از پر شدن هارد دیسک ضبط متوقف شود یا  روی اطالعات قبلی ضبط و نوشته 

 overwrite)ضبط دوباره/شود.)

 

 

 دیدن تصاویر ضبط شده:

 مرور کردن<کلیک راست

 



باال تاریخ و روز را و در قسمت پایین کانال )دوربین مورد نظر( را مشخص میکنیم. با کلیک بر روی آیکون ذره بین در سمت راست 

در نوار پایین پنجره ساعت هایی که ضبط انجام شده سبز رنگ میشود. سپس با کلیک بر روی هر زمان از این نوار تصاویر ضبط شده را 

 می بینید.

 

 

 

 

 تصاویر ضبط شده:بکاپ گرفتن از 

 بکاپ <ضبط<منوی اصلی<کلیک راست

 

 

 .ابتدا یک فلش مموری با ظرفیت وارد دستگاه میکنیم.در پنجره بکاپ پس از تشخیص فلش گزینه تهیه نسخه را کلیک میکنیم

 



 

 

افه کردن گزینه اضدر پنجره ایجاد شده کانال)دوربین( مورد نظر و تاریخ و زمان شروع و پایان را مشخص میکنیم و با کلیک بر روی 

 .می شود. به همین ترتیب شما می توانید چند بازه زمانی برای تهیه پشتیبان انتخاب نمایید تاریخ انتخابی اضافه

  .و گزینه شروع عملیات را کلیک می کنیم در انتها فرمت بکاپ را انتخاب کرده

 

 

 دیدن تصاویر بک آپ گرفته شده در کامپیوتر:

 windowsانتخاب می کنیم.که به راحتی توسط اکثر نرم افزار ها همانند  AVI در بعضی از مدل ها فرمت مورد نظر را در انتها  

media player    قابل پخش است. در مدل های دیگر فرمت پیش فرضH.264   است که برای دیدن این ویدیو ها باید از نرم افزار

player  .مربوطه استفاده کرد 

  



  

                                                                   

 تهیه شده در شرکت هوشمندافزار آسیا

 مجری سیستم های حفاظتی و امنیتی

www.hooshmandafzar.com 

cctv.com-www.ittech 

 

 تلفن تماس :

02634205606 

02634205607 

02634407801 

 

 آدرس :

 101واحد  –طبقه اول  –ساختمان تیام  –جنب بانک ثامن  –خیابان شهید بهشتی  –میدان سپاه  –کرج 

http://www.hooshmandafzar.com/
http://www.ittech-cctv.com/

