Стислий посібник користувача

Відеореєстратори
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Вітаємо Вас з придбанням відеореєстратора SEVEN
Systems.
Перед підключенням і початком використання
приладу, будь ласка, уважно ознайомтесь з цією
інструкцією в повному обсязі.
Даний посібник може бути застосовано тільки до
відеореєстраторів SEVEN Systems.
Увага!
 Відеореєстратор повинен бути встановлений в
добре провітрюваному приміщенні. Тримайте
прилад подалі від джерела тепла з високою
температурою.
 Пристрій не є водонепроникним. Щоб уникнути
пожежі або інших небезпек, спричинених
коротким замиканням, слід запобігти намокання
пристрою.
 Пристрій
повинен
бути
встановлений
горизонтально.
 Будь ласка, використовуйте жорсткий диск,
призначений для роботи в системах відеонагляду.
 Виріб не витримує великих навантажень. Не ставте
на нього важкі предмети.

Встановлення жорсткого диска
Відкрутіть гвинти на задній та боковій стороні
корпусу та зніміть кришку.
Підключіть один кінець кабелю живлення жорсткого
диска та кабелю для передачі даних до материнської
плати, а інший - до жорсткого диска.

Закріпіть жорсткий диск на корпусі відеореєстратора
за допомогою гвинтів із комплекту.
Встановіть кришку корпусу та зафіксуйте її гвинтами.

При першому вході на
реєстратор,
використовуйте дані за
замовчуванням:
логін: admin
пароль: 12345
Рекомендується
регулярно змінювати
пароль
відереєстратора.
Налаштування мережі
Виберіть «Меню> Конфігурація> Мережа». В цьому
розділі встановіть необхідні вам мережеві
налаштування.
За замовчуванням IP-адреса пристрою:
192.168.1.88.

Конфігурація каналів




Виберіть «Меню> Конфігурація>
Конфігурація каналу».
Встановіть тип камери для кожного каналу.
Натисніть «Застосувати> Підтвердити»

Конфігурація буде застосована після
перезавантаження пристрою.

Відеореєстратор автоматично визначає тип вхідного
сигналу AHD / TVI / CVI / CVBS.
Конфігурація IP-каналів
Перед тим, як додавати IP-камери, переконайтеся,
що підключення відеореєстратора до мережі
правильне.
Для входу в меню додавання IP камер виберіть
«Меню> Камера> Додати камеру»,
Додайте IP камеру автоматично або вручну.

Для автоматичного додавання, натисніть кнопку
"Автододавання".
Для пошуку IP камери вручну натисніть "Додати".
Пристрій виконує пошук камер з приватним
протоколом та Onvif.
Виберіть IP камеру, яку необхідно додати, і натисніть
"Додати", вкажіть логін та пароль до камери. Для
завершення операції натисніть "Зберегти".
Віддалений перегляд.

Відкрийте браузер Internet Explorer на комп'ютері,
який знаходиться в одній локальній мережі з
відеореєстратором. Введіть IP-адресу або доменне
ім'я пристрою в адресному рядку браузера. Браузер
автоматично завантажить плагін, необхідний для
перегляду WEB-інтерфейсу відеокамери. Встановіть
завантажений плагін.
На сторінці авторизації введіть ім'я користувача та
пароль, потім натисніть кнопку «Вхід».

Додаток для Android/iOS – BitVision
Для завантаження додатку на смартфон
використайте QR-код або знайдіть програму за
назвою "BitVision" у магазині додатків.

Android
iOS
Запустіть BitVision, на боковій панелі введіть ім'я
облікового запису та пароль і натисніть "Увійти".
Для першого входу обліковий запис не потрібно
реєструвати.
Для додавання пристрою натисніть "Диспетчер
пристроїв" і додайте його за серійним номером.
Введіть ім'я користувача, пароль та код
підтвердження після сканування QR-коду (код
підтвердження надрукований на етикетці). Натисніть
кнопку "Надіслати". Задайте назву пристрою та групу,
натисніть кнопку "Готово".

