
Cameră Megapixel Internet Wireless N Zi/Noapte PTZ

TV-IP672WI
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Ghid de instalare rapidă (1)



Б
Ъ
Л
ГА

Р
И
Н

M
A

G
YA

R
O

R
S

Z
Á

G
I

N
ed

er
la

n
d

s

1

Cerinţe sistem

 TV-IP672WI

CD-ROM (software + Ghidul Utilizatorului)

Ghid de instalare Multilingvistic

 1 x 2dbi antenă detaşabilă

 Cablu reţea (1.5 m / 5 ft.)

  Setul de instalare 

 Adaptor (12V DC, 1.25A)

Un computer cu un port Ethernet şi browser web 

CD-ROM drive

 Reţea de cablu sau wireless (router wireless sau punct de acces cu server DHCP) 

  2. Instalare şi Configurare Hardware

Notă:
1. Organizarea protejată Wi-Fi (WPS) vă permite să vă conectaţi rapid la routerul  dvs. wireless sau la 
 punctual de acces. Dacă aţi schimbat parola setată iniţial a ruterului dvs., WPS o va trimite către 
 cameră pentru a stabili o conexiune wireless. Dacă nu aţi schimbat parola setată iniţial a routerului 
 dvs., WPS va crea o nouă parolă pentru router. Alte dispozitive care se conectează la router vor 
 trebui să restabilească o conexiune folosind noua parolă.
2. Dacă routerul dvs. wireless sau punctul de acces nu are un buton WPS, vă rugăm să consultaţi 
 instrucţiunile suplimentare de instalare a cablajelor din Ghidul de utilizare.

Conţinutul pachetului

  1. Înainte de a Începe

Sisteme de operare suportate 
1-8 Camere

CPU CPU

9-32 Camere

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

Cerinţe pentru SecurView Pro 
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1. Nu instalaţi sau nu montaţi camera IP înainte 
 de a finaliza paşii de instalare descrişi mai 
 jos. Deocamdată aşezaţi camera IP lângă 
 computer.

2. Conectaţi antenna detaşabilă în spatele 
 dispozitivului TV-IP672WI.

3. Introduceţi CD-ROM-ul în unitatea CD-ROM.

4. Daţi clic pe Install Camera şi urmaţi 
 instrucţiunile de pe ecran.

5. Felicitări! Camera dvs. este acum conectată 
 la reţeaua wireless. Daţi clic pe TV-IP672WI 
 pentru a confirma accesul la interfaţla de 
 management.

6. Odată ce interfaţa de management s-a 
 deschis în browserul web, salvaţi link-ul 
 adresei IP pe desktop, pentru a fi uşor de 
 accesat.

7. A se vedea Ghidul Utilizatorului pentru 
 informaţii legate de funcţiile avansate de 
 management.

8. Instalaţi aparatul în locaţia dorită. Înainte de 
 instalare, confirmaţi de acoperire a reţelei 
 wireless este prezent în locaţia aleasă.

Notă:
1. Pentru managementul camerelor multiple şi 
 pentru o funcţionalitate mai complexă, vă 
 rugăm instalaţi software-ul SecurView Pro. 
 Instalaţi software-ul dând clic pe Install 
 SecurView Pro în fereastra de Autorun şi 
 consultaţi Ghidul Utilizatorului SecurView Pro 
 de pe CD pentru informaţii suplimentare.
2. Sunt incluse două Ghiduri de Utilizator – unul 
 pentru cameră şi unul pentru software-ul de 
 management.
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