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Conţinut

Sisteme de operare suportate
Camerele 1-8

CPU CPU

Camerele 9-32

Memorie Memorie

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

2GHz 2GHz2GB 
RAM 
sau 
superior

4GB 
RAM 
sau 
superior
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Instalarea SecurView Pro 

1.  Introduceţi CD-ROM –ul de utilizare în driver-ul pentru CD-ROM.

2. Daţi click pe Install SecurView Pro (Optional).

3. Selectaţi limba şi apoi daţi click pe OK.

4. Daţi click pe next pentru toţi paşii şi apoi daţi click pe Finish.

5. Server-ul wizard-ului de instalare va porni automat. Daţi click pe next pentru toţi paşii şi daţi apoi 
 click pe Finish.

6. Daţi dublu click pe icoana SecurView Pro de pe desktop pentru a deschide programul.
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6. Acum va apărea imaginea video. Camera va 
 apărea în lista ferestrei de structură.

4.  ATENTIE! Pe acest ecran, apăsaţi enter 
 pentru a muta cursorul pe al treilea rând. 
 Introduceţi numele de utilizator urmat de 
 virgulă şi introcudeşi apoi parola pentru IP-ul 
 camerei pe aceeaşi linie şi daţi apoi click pe 
 Next. (Pe o linie introduceţi: nume utilizator, 
 parolă)

5. Urmaţi instrucţiunile wizard-ului şi daţi apoi 
 click pe Finish.

1. Daţi click de dreapta pe server în fereastra de 
 structură aşa cum se arată în ecranul de mai 
 jos.

2. Selectaţi Tasks (sarcini) şi apoi daţi click pe 
 Automatically discover network video 
 devices (Descoperirea automată a 
 dispozitivelor video de reţea).

3. Urmaţi instrucţiunile wizard-ului şi daţi apoi 
 click pe Next.

Adăugaţi Camerele
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Înregistrările continue programate şi ale detectorului de mişcare

1. Daţi click de dreapta pe IP-ul camerei în fereastra de structură şi daţi click pe Camera Setup 
 Wizard.

2. Daţi click pe Next şi urmaţi wizard-ul de instalre a camerei

3. Selectaţi camera şi daţi apoi click pe Next.

4. Daţi click pe Next.
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6.   Selectaţi Use schedule recording 
 (Folosiţi înregistrările programate) şi  daţi 
 apoi click pe Configure schedule  
 (Configuraţi programările).

5. Bifaţi căsuţa Use Motion Detector (Folosiţi 
 detectorul de mişcare) şi apoi daţi click pe 
 Next.

7. Fereastra Manage schedule (Administraţi 
 programările) apare. Alegeţi unul dintre 
 profile şi trageţi mouse-ul peste ora şi ziua 
 din săptămână dorite. (Planificarea arătată 
 mai jos este setată pentru înregistrări 
 continue în timpul zilei şi pentru înregistrarea 
 mişcărilor în restul timpului) Daţi click pe OK 
 pentru a salva setările.

8. Daţi click pe Next.

9. Urmaţi instrucţiunile wizard-ului şi daţi apoi 
 click pe Finish.
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Redarea Arhivei Video 

1. Daţi click de dreapta pe Arhivă în fereastra de structură şi daţi click pe Open Archive (Deschide 
 arhiva).

2. Fereastra arhivei apare. Selectaţi camera dumneavoastră în fereastra de structură.

3. Opţiunile de redare includ redare, pauză, cadrul anterior sau următor, refresh, salvarea cadrului 
 curent şi d.

Pentru informaţii detaliate referitoare la caracteristicile avansate ale SecurView Pro, vă rugăm să 
analizaţi Manualul Utilizatorului.  Manualul Utilizatorului poate fi găsit pe CD-ROM-ul camerei IP.
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