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Многоезично ръководство за бързо инсталиране (1) 



Изисквания на софтуера за управление на SecurView Pro 

Съдържание

1

Поддържани операционни 
системи

1-8 камери

Процесор Процесор

9-32 камери

Памет Памет

Windows 7 (32/64-bit) / 
Windows Server 2008 / 
Windows Vista (32/64-bit) / 
Windows Server 2003 / 
Windows XP (32/64-bit)

2GHz 2GHz2GB RAM 
или повече

4GB RAM 
или повече
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Инсталиране на SecurView Pro

1. Поставете диска с помощната програма във вашето CD-ROM устройството.

2. Кликнете върху Install SecurView Pro (по избор).

3. Изберете вашия език и след това кликнете върху бутона OK.

4. Кликнете върху бутона Next за всички стъпки и след това - върху бутона Finish.

5. Съветникът за настройка на сървъра ще се стартира автоматично. Кликнете върху бутона 
 Next за всички стъпки и след това - върху бутона Finish.

6. Кликнете два пъти върху иконата SecurView Pro на десктопа, за да отворите програмата.
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6. Ще се появи видео. Камерата ще бъде 
 включена в структурния екран.

4.  BНИМАНИЕ! На този екран натиснете 
 Enter, за да преместите курсора на третия 
 ред. Въведете потребителското име, 
 последвано от запетая, въведете на 
 същия ред паролата за вашата IP камера 
 и след това кликнете върху бутона Next. 
 (На един ред въведете: потребителско 
 име, парола)

5. Следвайте инструкциите на съветника за 
 настройка и след това кликнете върху 
 бутона Finish.

1. Кликнете с десния бутон върху сървъра на 
 структурния екран, както е показано на 
 екрана по-долу.

2. Изберете Tasks и след това кликнете 
 върху Automatically discover network 
 video devices.

3. Следвайте инструкциите на съветника за 
 настройка и след това кликнете върху 
 бутона Next.

Добавяне на камери
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Планиране на непрекъснат запис и запис на движение

1. Кликнете с десния бутон върху IP камерата на структурния екран и кликнете върху Camera 
 Setup Wizard.

2. Кликнете върху бутона Next и следвайте инструкциите.

3. Изберете камерата и след това кликнете върху бутона Next.

4. Кликнете върху бутона Next.
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6.   Изберете Use schedule recording и  след 
 това кликнете върху Configure s chedule.

5. Отметнете квадратчето Use Motion 
 Detector и кликнете върху бутона Next.

7. Появява се прозорецът Manage schedule.  
 Изберете един от профилите и плъзнете 
 мишката върху желания час и ден от 
 седмицата. (Показаният по-долу график е 
 направен за непрекъснат запис през деня 
 и за и запис на движение по всяко друго 
 време). Кликнете върху бутона OK, за да 
 запазите настройките си.

8. Кликнете върху бутона Next.

9.  Следвайте инструкциите на съветника за 
 настройка и след това кликнете върху 
 бутона Finish.
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Възпроизвеждане на видео архив

1. Кликнете с десния бутон върху Archive на структурния екран и след това кликнете върху 
 Open Archive.

2. Появява се прозорецът с архивни видеозаписи. Изберете вашата камера на структурния 
 екран.

3. Опциите за възпроизвеждане включват възпроизвеждане, пауза, предишен или следващ 
 кадър, опресняване, запазване на текущия кадър и превъртане напред/назад.

За по-подробна информация относно разширените функции на SecurView Pro, моля, вижте 
ръководството за потребителя.  Ръководството за потребителя може да се намери на CD-ROM 
към IP камерата.
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