
  NVRدستگاه LANاضافه نمودن دوربین به قسمت 



)استشده دستگاه متصل  LANدر صورتی که دوربین به پورت تصویرگرفتن از دوربین  (

 :تنظیمات به دو صورت قابل انجام است

 )VGAو یا  HDMIکابل اتصال ( GUIبه صورت دسترسی  .1

 )Internet Explorerدسترسی به صورت وب (با استفاده از مرورگر  .2



 Configurationگزینه 

 .شوید Network وارد



 .دیدستگاه را با شبکه داخلی هم رنج نمای IPباید ابتدا 

 .دینمای  applyنهایتا 



 .دیرا انتخاب نمای Cameraمنوي 



سوویچ یک کابل  Uplinkعدد دوربین به سوویچ متصل شده اند و از پورت  4توجه به اینکه در این شبکه  اب
 IP Cameraها را در قسمت  متصل است دوربین NVR) دستگاه LANشبکه به قسمت پورت شبکه (قسمت 

 .نشان می دهد

باشد یعنی  Activeبه صورت  Securityزمانی که  .نشان دهنده وضعیت دوربین می باشد Securityقسمت 
باشد به معنی این است که دوربین پسورد  Inactiveبه صورت  Securityولی اگر  .رد دارداینکه دوربین پسو

   ندارد

بهتر است که رمز دوربین و دستگاه را به  NVRتوجه: جهت سهولت در امر اضافه کردن دوربین به دستگاه 
 د.یصورت یکسان وارد نمای

 IPهمانگونه که مشخص می باشد رنج 
  است.ها یکسان  دستگاه و دوربین

 .د که دوربین به دستگاه اضافه شودیکلیک نمایرا            در نهایت گزینه



مشخص شد به معنی این است که دوربین به درستی به دستگاه             عالمت  Statusزمانی که در قسمت 
 .دیمشاهده نمای Live Viewاضافه شده است و می توانید تصویر آنرا در 



 .مشخص می باشد Live Viewتصویر دوربین در 



 )Internet Explorerدسترسی به صورت وب (با استفاده از مرورگر 

 .شوید NVRوارد صفحه تنظیمات دستگاه 

 را انتخاب نمایید. Camera Managementو پس از آن  Systemشده سپس  Configurationوارد 



 .دیرا کلیک نمای Quick Addسپس 

یچ یک کابل سوی Uplinkعدد دوربین به سوویچ متصل شده اند و از پورت  4به توجه به اینکه در این شبکه 
 Quick Addها را در قسمت  دوربین ،متصل است NVR) دستگاه LANشبکه به قسمت پورت شبکه (قسمت 

 .نشان می دهد

بهتر است که رمز دوربین و دستگاه را به  NVRتوجه: جهت سهولت در امر اضافه کردن دوربین به دستگاه 
 د.یصورت یکسان وارد نمای



 .دینمای okها را انتخاب و سپس  ی دوربینسپس دوربین مورد نظر یا تمام



می توانید وضعیت دوربین را تشخیص  Statusپس  از این دوربین به دستگاه اضافه می گردد و در قسمت 
 .تغییر می کند onlineمی ماند و پس از رفرش نمودن صفحه به حالت  Connectingدهید دوربین در حالت 

Status  در وضعیتonline است که نشان دهنده اضافه شدن دوربین به درستی روي دستگاه می باشد. 



 .ماییدتوانید تصویر دوربین را مشاهده نمی  Live Viewدر صفحه 




