
Интернет безжична мегапикселна камера N дневна / нощна PTZ

TV-IP672WI

TV-IP672WI (V1.0R) / 10.01.2012

Многоезично ръководство за бързо инсталиране (1) 
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Съдържание на пакета

  1. Преди да започнете

Минимални изисквания:

 TV-IP672WI

CD-ROM (помощна програма и ръководство за потребителя)

Многоезично ръководство за бързо инсталиране

 1 x 2dbi разглобяема антена

Мрежов кабел (1.5 m )

Монтажен комплект

 Захранващ адаптер (12V DC, 1,25 A)

 Компютър с Ethernet порт и уеб браузър

CD-ROM устройство

 Кабелна ли безжична мрежа (безжичен рутер или точка за достъп към DHCP сървър)

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

Изисквания на камерата SecurView Pro:

  2. Инсталация и конфигуриране на хардуера

Забележка:
1. Настройката Wi-Fi Protected Setup (WPS) ви позволява бързо да се свържете с вашия 
 безжичен рутер или точка за достъп. Ако сте променили паролата по подразбиране на вашия 
 рутер, WPS ще я предаде на камерата, за да се установи безжична връзка. Ако не сте 
 променили паролата по подразбиране на вашия рутер, WPS ще създаде нова. Другите 
 устройства, които се свързват към рутера, ще трябва отново да установят връзка с помощта 
 на новата парола.
2. Ако вашият безжичен рутер или точка за достъп нямат WPS бутон, моля консултирайте се с 
 инструкциите за алтернативно кабелно инсталиране в ръководството за потребителя.  
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1. Не инсталирайте и не монтирайте IP 
 камерата преди да сте извършили 
 изброените по-долу стъпки. Временно 
 поставете IP камерата в близост с вашия 
 компютър.

2. Свържете разглобяемата антена към 
 задната част на TV-IP672WI.

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

4. Кликнете върху бутона Install Camera и 
 следвайте инструкциите.

5. Поздравления! Камерата вече е свързана 
 с вашата безжична мрежа. Кликнете върху 
 TV-IP672WI, за да потвърдите достъпа до 
 интерфейса за управление.

6. След като интерфейсът за управление се 
 отвори във вашия уеб браузър, запазете 
 линка с IP адреса на вашия десктоп за 
 улеснение на достъпа.

7. Вижте ръководството за потребителя за 
 информация относно разширените 
 функции за управление.

8. Инсталирайте камерата на желаното от 
 вас място. Преди инсталиране, уверете 
 се, че на избраното от вас място  е налице 
 покритие на безжичната мрежа.

Забележка: 
1. За да управлявате множество камери, 
 както и за по-разширени функции, моля, 
 инсталирайте SecurView Pro софтуер. 
 Инсталирайте софтуера, като кликнете 
 върху бутона Install SecurView Pro в 
 Autorun  прозореца и вижте ръководството 
 за потребителя на SecurView Pro на  
 предоставения диск за повече  
 информация.
2. Предоставени са две ръководства за 
 потребителя – едно за камерата и едно за 
 допълнителния софтуер за управление.
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