בס"ד

הוראות הפעלה חיצוני למערכות הקלטה HIKVISION
גישה למערכת על ידי דפדפן אינטרנט
התחברות למכשיר ההקלטה במידה והמכשיר מחובר בהצלחה לרשת ,אתה
יכול לקבל גישה למכשיר באמצעות דפדפן אינטרנט .פתח דפדפן אינטרנט ,
הכנס את כתובת הגישה ואז ממשק ההתחברות יופיע כך
 1.הכנס שם משתמש וסיסמה ,ולחצו על כפתור כניסה
 2.שם משתמש ברירת המחדל הוא  adminוסיסמא היאhvi12345 ,
כשאתה נכנס בפעם הראשונה ,המערכת תזכיר לך להתקין Plug-in
לאחר ההתקנה ,אתה יכול להגדיר ולנהל את המכשיר מרחוק
צפיה בשידור חי
ממשק התצוגה החיה מופיע כברירת מחדל בעת הכניסה במכשיר
① רשימת מצלמה :הצגת הרשימה של
מצלמות ומצב הנגינה וההקלטה של כל
מצלמה
② חלון צפייה בשידור חי :מציג תמונה של
מצלמה ,או תצוגה של ריבוי מצלמות
③ סרגל שליטה על ממשק הצפייה
⑤ הגדרת מאפייני וידאו :בהירות ,ניגודיות ,
רוויה ופרמטרים נוספים של התמונה ניתנות
להגדרה.

התחל צפייה בשידור חי
צעדים:
 1.בחלון התצוגה החיה ,בחר חלון לתצוגת
מצלמה על ידי לחיצה על העכבר.
 2.לחצו לחיצה כפולה על מצלמה מרשימת
ההתקנים כדי להפעיל את התצוגה החיה.
 3אתה יכול ללחוץ על הכפתור בסרגל הכלים
כדי להתחיל את התצוגה החיה של כל
המצלמות ברשימת ההתקנים.
עיין בטבלה להסבר של הכפתורים בחלון
התצוגה החיה הבאה:

נגן השיחזור:
① רשימת מצלמה :הצגת הרשימה של מצלמות
ומצב של כל מצלמה.
② חלון פלייבק  :מציג את הווידיאו של מצלמה.
③ סרגל שליטה של הנגן
④ קו זמן :הצגת סרגל הזמן וההקלטות מסומנות
בצבעים שונים.
⑤ מצב הנגן :מציג את מצב ההשמעה ,כולל מס
'מצלמה ומהירות השמעה.
⑥ לוח שנה :באפשרותך לבחור את התאריך
לצפייה

צעדים:
לחץ בשורת התפריטים כדי להיכנס לממשק הפעלה . . Playback 1
 2לחץ על המצלמה מרשימת ההתקנים עבור שחזור הקלטה. .
. 3בחר התאריך מתוך לוח השנה ולחץ על  Searchהערה :היום עם הקלטה יסומן
 4לחץ על הכפתור

כדי להפעיל את קובץ הווידיאו שנמצא במועד הנוכחי.

 5השתמש בכפתורים בסרגל הכלים במצב ניגון שחזור.
6ניתן לגרור את סרגל ההתקדמות עם העכבר כדי לאתר את נקודת ההקלטה המדויקת .ניתן
גם להזין את נקודת הזמן הרצויה בתיבת הטקסט וללחוץ על
כפתור

כדי לאתר את נקודת ההקלטה

גיבוי
 .1בחירת המצלמה הרצויה בשורה
הראשונה משמאל
 .2בחירת תחילת שעה ותאריך
הקובץ הרצוי וסיום
 .3לחיצה על חיפוש מתחת התאריך
והשעה
 .4המערכת תמצא את הקבצים ותציג
אותם
 .5לבחור איזה מהקבצים אתם רוצים
לגבות להמשיך לגיבוי בחירת
תיקיה במחשב והמערכת תתחיל
לגבות.

