בס"ד

הוראות שימוש (מהמערכת) למצלמות אבטחה מדגם provision
כניסה לתפריט ראשי הנמצא בתחתית המסך בצד שמאל (איור )1

הכנס שם משתמש admin :וסיסמה( 123456 :איור ( )2זה הסיסמה הברירת מחדל של ה DVRמומלץ מאוד להחליף)

צפייה בהקלטות
בצד שמאל למטה בעת כניסה לתפריט המערכת פותחת תיבה של תפריט (איור  )3שם תלחצו על " " search and backup
לאחר מכן תלחצו בשורה למעלה על "ע"פ זמן" (הכי מומלץ על ידינו)

איור 3
המערכת תעביר אותכם למסך הבא (איור  )4באמצע באיקון שעון תוכלו לבחור את השעה והתאריך (לרדת בגלגלת בעכבר)
מתחת לזה תבחרו איזה מהמצלמות תרצו להציג ע"י לחיצה על  +ואז סימון המצלמות הנבחרות ולחיצה על כפתור הוסף
(אופציה לבחירת הכל ע"י סימון בצד שמאל למעלה במרובע שנמצא לי הכל)
לאחר בחירת השעה והמצלמות יש ללחוץ למטה על "ניגון לאחור" ואז תעברו לאיור 5

בס"ד
איור 5

לשינוי תאריך ושעה יש ללחוץ בצד שמאל למעלה בשורה של השעה לבחור את הזמן הרצוי ואז ללחוץ על הלחצן ","OK
 .הזמן שנבחר מתאים לרשת הכחולה.
להרצת הסרט ניתן להשתמש בלחצנים באמצע (הקפא ,עצור ,נגן ,הרצה קדימה ,הרצה אחורה,
לחץ על לחצן הנגינה

כדי לצפות בהקלטה .לחץ על הלחצנים הרלוונטיים שבמסך כדי לבצע פעולות:

גיבוי
הגיבוי נעשה לאחר שיודעים את זמן ההתחלה שרוצים ואת זמן הסיום ואת המצלמות הרציות ואז:
בעת הכניסה לתפריט כמצוין באיור  3יש ללחוץ על  search and backupואז תעוברו לאיור 4
שם לחצו בצד שמאל על  set backup timeלאחר מכן תעוברו לאיור ( 7הבא)

לאחר מכן באמצע המסך תבחרו איזה מהמצלמות תרצו להציג ע"י לחיצה על  +ואז סימון המצלמות הנבחרות ולחיצה על
כפתור הוסף (אופציה לבחירת הכל ע"י סימון בצד שמאל למעלה במרובע שנמצא לי הכל)
לאחר בחירת השעה והמצלמות יש ללחוץ למטה על "גיבוי" ואז תעברו לאיור 8

המערכת הזאת תומכת בגיבוי באמצעותי מובנה עם פלאש  USBחברו את הדיסק און קי
באמצעות יציאת ה USB-שבלוח הקדמי.

לאחר שהמערכת זיהתה את הדיסק און קי שלכם בחרו איזה תיקיה שזה ישמור ולחצו על כפתור הגיבוי
כעת המצערכת תריץ הודעה עד שתסיים את הגיבוי
לאחר מכן תופיע הודעה שהוא סיים את הגיבוי ואתם יכולים להוציא את הדיסק און קי

