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PHÍA TRƯỚC CỦA ĐẦU THU
*1Đèn LED : Đèn Led bao gồm
:Đèn báo nguồn điện đã bật
:Đèn báo đĩa cứng đang đọc hoặc đang thu
:Đèn báo khi có báo động từ alarm
:Đèn báo lịch thời gian thu được đặt sẵn
:Đèn báo khi đang phát lại hình ảnh đã thu.
*2/Các nút điều khiển

-MENU:Ấn <Menu>để mở phần chính danh mục
-ENTER/SET : Ấn <Enter>xác nhận phần cần vào.
Ấn <Set>để bắt đầu hiển thị cửa sổ camera ấn lên, xuống,trái phải để di chuyển đến
các vị trí hiển thị ấn <+> <-> để thay đổi vị trí hiển thị của từng camera theo ý muốn.
-LIST : Các danh mục khác nhau để tìm những hình ảnh đã thu vào một thời gian nhất
định.trong trường hợp khi đang phát lại)
Ấn <Slow> lần thứ nhất sẽ phát lại với tốc độ 1/4 và ấn lần thứ hai sẽ phát lại với tốc
độ 1/8
-ZOOM : (Chỉ dung trong khi xem trực tiếp)
Ấn <Zoom> để phóng to màn hình của kênh hiển thị
-POWER : Ấn nút này để bật tắt đầu thu
(Chú ý : Nếu đang thu ,nên dừng thu trước khi tắt máy)
-“CH1” “CH2” “CH3” “CH4” : Kênh Camera
Ấn từng nút để hiển thị từng ô cửa sổ camera bạn muốn chọn
-REC : Ấn <Rec> để khởi động chế độ thu manual
(Chú ý : Không nên sử dụng chế độ này nếu bạn không nắm rõ cách sử dụng )
-PLAY : Ấn <Play> để phát lại hình ảnh vừa thu xong gần nhất và không theo thời gian đặt sẵn.
-UP /PAUSE ; DOWN/STOP ; LEFT/FAST REWIND ; RIGHT/FAST FORWARD :
Ấn ▲▼◄►(Up;down;Left;Right)để di chuyển điểm nháy lên,xuống,trái phải.

*Trong phần xem lại:

-Ấn <Pause ll> hoặc <Stop■ >để dừng hình hoặc dừng xem phát lại
-Ấn <Fast rewind ◄◄>hoặc <fast forward ►►>để lùi hoặc tiến nhanh hình.
-AUDIO : Gồm audio zoom và audio slow
Ấn cùng một lúc 2 nút để nghe trực tiếp hoặc nghe lại âm thanh thu được (Chỉ dùng trong
trường hợp có microphone)

-Nút

để thể hiện 4,9 hoặc 16 hình trên monitor

*3/Cổng USB :
-Cắm USB để có thể nhanh chóng lưu giữ những đoạn video cần sử dụng.Ngoài ra còn có thể kết nối
chuột USB

PHÍA SAU CỦA ĐẦU THU

KONEKTOR : Các cổng nối
*1/INPUT :
-Kết nối camera vào đầu thu
(Luôn luôn cắm dây tín hiệu camera vào input)
*2/MONITOR :
-Kết nối màn hình chính (Tivi)
*3/VGA PORT :
-Kết nối với màn hình vi tính.Ủng hộ độ phân giải tới 1680x1050
-Cùng lúc đồng thời cả màn hình TV và màn hình PC đều có thể phát tín hiệu lối ra.
*4/CALL :
-Có thể kết nối với màn hình phụ .Màn hình này sẽ lien tục hiển thị từng cửa sổ camera theo một trình
tự thời gian nhất định.
*5/LAN :
-Kết nối mạng nội bộ hoặc internet.
*6/AUDIO IN / AUDIO OUT :
-Kết nối với microphone – Audio in
-Phát đường tiếng ra tivi – Audio out
(Dùng trong trường hợp có microphone )

*7/DC 19V :
-Dành cho điện nguồn nuôi đầu thu .
*8/IR :
-Cổng infra dành cho mắt hồng ngoại ngoài.
*9/
-Nút bật ,tắt nguồn.

SỬ DỤNG
Hình ảnh xem trực tiếp

-Đầu thu có thể kết nối chuột USB .Khi di chuyển chuột hoặc bấm nút trên điều khiển ,sẽ xuất hiện
màn hình yêu cầu nhập mật khẩu.

-Nếu dùng chuột,sau khi nhập mật khẩu (mặc định là 0000)và ấn nút enter,sẽ thấy xuất hiện Quick
menu Bar

-Chọn nút

sẽ chuyển sang Menu hiển thị kênh

-Ngoài ra bấm trái chuột vào kênh nào trên màn hình thì kênh đó sẽ phóng to ra toàn màn hình,bấm lần
2,hình sẽ thu nhỏ lại như cũ.
-Chọn

sẽ chuyển sang Menu Playback – phát lại

+Nếu ấn vào nút
+Ấn nút

ở hình trên,đầu thu sẽ phát lại lập tức những hình ảnh mới được thu gần nhất .

Event Search cũng có tác dụng như ấn vào nút List trên mặt đầu

-Chọn

sẽ chuyển sang Menu Zoom

-Chọn

sẽ chuyển sang Menu âm thanh

-Ấn

Menu PTZ (sử dụng khi có kamera ủng hộ PTZ)điều khiển từ xa

+Khi bấm nút phải chuột hoặc đã bấm mật khẩu đăng nhập bằng điều khiển hoặc dùng nút trên mặt
đầu thu ,ta sẽ có Menu chính.

Trên đó :
-

.Quickstart(Khởi động nhanh)cài đặt chất lượng hình thu và thời gian

-

.Date setup(Cài đặt ngày,tháng)cài đặt hiển thị ngảy tháng.

-

.System (Hệ thống)cài đặt hệ thống.

.Event information (Thông tin sự kiện)danh mục sự kiện,hình đã thu.Khi bấm nút LIST trên mặt
đầu thu hay ấn nút Event search trong Quick Menu Bar cũng sẽ vào trực tiếp phần này.
-

.Advanced configuration (Cài đặt nâng cao)

-

.Schedule (Cài đặt thời gian biểu)

***Chú ý là những cài đặt trên đây có thể có ảnh hưởng đến hoạt động của đầu thu.Nếu bạn không biết
cách sử dụng,nên để phần này cho kỹ thuật viên cài đặt,tránh cho đầu thu hoạt động không như ý
muốn.
PHÁT LẠI HÌNH ẢNH ĐÃ THU :
*Để phát lại hình ảnh đã thu có 3 phương pháp:
1-Đăng nhập Quick Menu Bar và dùng chuột click vào phần

-Menu phát lại

Trong đó,nếu ấn vào nút
ở hình trên,đầu thu sẽ chuyển sang chế độ playback và phát lại lập tức
những hình ảnh mới được thu gần nhất .Ấn nút Event Search cũng có tác dụng như ấn vào nút List trên
mặt đầu thu..Kéo con chạy trên Progress Bar sẽ dễ dàng dịch chuyển trong thời gian phát lại.Các nút
Playback control dùng để tua tiến,tua lùi hay dừng hình như trong đầu video cassette.Tốc độ tua tiến
và lùi lần lượt là x4;x8;x16;x32.Khi ấn nút Stop
,sẽ thoát khỏi chế độ phát lại và trở về chế độ xem
trực tiếp.Trong khi phát lại có thể phóng to từng màn hình hoặc thu nhỏ lại bằng chuột, điều khiển từ
xa hoặc nút trên đầu thu.
2-Bấm trực tiếp nút PLAY trên mặt đầu thu hoặc điều khiển sẽ ngay lập tức chuyển sang chế độ phát
lại những hình ảnh mới thu gần nhất.
3-Vào phần Menu Event Information (Thông tin sự kiện)nằm trong danh mục Menu chính.Chọn Quick
Search (Dò tìm nhanh)

Trong phần này chúng ta chọn kênh muốn xem bằng cách đánh dấu vào số kênh(Có thể chọn tất
cả các kênh cùng phát lại một lúc).Chon ngày,tháng năm trên bảng lịch.Dịch chuyển thanh trỏ
đến thời gian hiển thị.Bấm SUBMIT.

TRUY CẬP TỪ XA QUA INTERNET
Điều kiện bắt buộc để có thể xem từ xa qua internet là hệ thống camera của bạn đã được kỹ thuật viên
của chúng tôi cài đặt và kết nối internet,có một địa chỉ IP tĩnh và công cộng.Sau khi đáp ứng các yêu
cầu trên ,bạn có 2 khả năng xem :
1-Xem bằng Internet Explorer:

Đánh địa chỉ IP được cung cấp vào dòng địa chỉ của Internet Explorer và nhấn Enter,bạn sẽ được yêu
cầu đăng nhập.Sau khi đăng nhập thành công,với những máy tính lần đầu tiên sử dụng chương trình
xem Camera qua mạng sẽ được Internet Explorer yêu cầu cài đặt trình điều khiển ActiveX.Sau khi cài
đặt hoàn tất,các hình của từng cửa sổ Camera sẽ hiện lên.Bước cài đặt này chỉ cần làm 1 lần cho mỗi
máy tính.

2-Xem qua chương trình Video Viewer.
Chương trình này sẽ được cài đặt trên máy tính từ đĩa đi kèm với đầu thu hoặc download từ trang
dichvukythuat.cz tại phần download.Sau khi cài đặt,ấn vào icon
sẽ khởi động.

Bấm vào nút

và sau đó

sẽ mở ra ô thong tin đăng nhập

trên màn hình PC,chương trình

Đưa các thong tin về địa chỉ IP,tên,mật khẩu đăng nhập vào và ấn nút Apply.Chương trình sẽ quay về
màn hình trước với những thong tin bạn mới đưa vào.Bấm chuột 2 lần vào địa chỉ IP mới đưa vào và sẽ
có hình

