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دستـورالعمـل راه انـدازی

سریع دستگاه ضبط دیجیتال

DVR

DVR - MV8004 NEW
DVR - MV 8008 D NEW
DVR - MV 8016 D NEW
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از شــما کمــال تشــکر و قدردانــی را داریــم کــه ایــن محصــول دی وی آر را خریــداری کــرده ایــد. ایــن 
دفترچــه راهنمــا مرجعــی اســت کــه بــرای نصــب و راه انــدازی ایــن سیســتم، طراحــی شــده اســت. در 
اینجــا مــی توانیــد بــا خصوصیــات، عملکــرد و جزئیــات مربــوط بــه نمــودار درختــی منــد آشــنا شــوید. 

لطفــا قبــل از نصــب و راه انــدازی، نــکات ایمنــی و هشــدارهای زیــر را بــه دقــت مطالعــه کنیــد. 
هشدارها و نکات ایمنی مهم 

1- ایمنی الکتریکی 
تمــام دســتورالعمل هــای مربــوط بــه نصــب و راه انــدازی دســتگاه بایــد مطابــق بــا اصــول و مقــررات 
ــرق  ــا ب ــوزی و ی ــش س ــال آت ــدی در قب ــا تعه ــئولیت ی ــه مس ــچ گون ــا هی ــد. م ــی باش ــی محل ایمن

گرفتگــی ناشــی از حمــل و نقــل و نیــز نصــب نادرســت نخواهیــم داشــت. 
2- ایمنی در حمل و نقل 

ــه مــواردی هســتند کــه در طــول حمــل و نقــل،  ــاد، تکانهــای شــدید و ترشــح آب از جمل فشــار زی
بســته بنــدی و نصــب مجــاز نمــی باشــند. 

3- نصب 
دســتگاه را رو بــه بــاال نــگاه داشــته و آن را بــا احتیــاط حمــل کنیــد. لطفــا قبــل از نصــب و راه انــدازی 

کامــل، جریــان بــرق را وصــل نکنیــد. هیــچ نــوع شــیء و جســمی روی دســتگاه قــرار ندهیــد. 
4- لزوم دسترسی به مهندسین با صالحیت 

تمــام بررســی هــا و امــور مربــوط بــه تعمیــر بایــد توســط نیروهــای بــا تجربــه و صاحــب صالحیــت 
صــورت گیــرد. مــا هیــچ گونــه مســئولیت و تعهــدی در قبــال اصالحــات ناموفــق و تعمیــدات غیــر 

مجــاز نخواهیــم داشــت. 
5- محیط 

ــواد  ــور خورشــید، م ــش مســتقیم ن ــک، خشــک و دور از تاب ــط خن ــک محی ــد در ی ــن دســتگاه بای ای
منفجــره و اشــتعال زا نصــب شــود. 

ایــن ســری از محصــوالت بایــد در محیطــی بــا دمــای صفــر تــا 40 درجــه ســانتیگراد، حمــل، بســته 
بنــدی و مــورد اســتفاده قــرار گیرنــد. 

6- لوازم جانبی 
مطمئــن شــوید کــه از تمــام لــوازم جانبــی توصیــه شــده توســط تولیــد کننــده اســتفاده      مــی کنیــد، 
لطفــا قبــل از نصــب، بســته بنــدی را بــاز کــرده و تمــام اجــزای مشــمول را کنتــرل کنیــد. درصــورت 

مشــاهده هــر نــوع نقــص در بســته بنــدی بــا نمایندگــی محلــی تمــاس بگیریــد.
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7( باتری لیتیوم 
اســتفاده از یــک باتــری ناســالم مــی توانــد منجــر بــه آتــش ســوزی، انفجــار و یــا صدمــات جســمانی 

شــود. لطفــا در زمــان تعویــض باتــری، مطمئــن شــوید کــه از مــدل مشــابه اســتفاده مــی کنیــد.

دستورالعمل
* لطفــا دســتگاه را در محیطــی بــا تهویــه مناســب نصــب کــرده و از انســداد منافــذ هــوا جلوگیــری 

نماییــد.
* دستگاه را بطور افقی ویا در مکانی ثابت نصب کرده و از افتادن آن اجتناب کنید.

* دســتگاه را خشــک نگــه دارید.اتصــال کوتــاه ممکــن اســت منجــر بــه آتــش ســوزی ویــا زیانهــای    
دیگــر شود.دســتگاه ضــد آب نمیباشــد.

* در صورت نیاز ازمنابع مطمئن  هارد را تهیه و نصب کنید.
* از گذاشتن اشیاء سنگین بر روی دستگاه خودداری کنید.
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1. دستورالعمل ظاهری محصول

1.  پنل جلو
ــانی  ــالع رس ــت اط ــا جه ــاختار صرف ــا و س ــط ه ــا ،واس ــد ه ــامل کلی ــوالت ش ــر محص ــه :ظاه نکت

ــد. ــما میرس ــت ش ــه دس ــه ب ــت ک ــول نهاییس ــما محص ــی ش ــع اصل ــند و مرج میباش
 

     
  

  

عملکرد عملکرد    نام     نام 
اندیکاتور هشدار گیرنده ریموت کنترل   2   1       

اندیکاتور پاور اندیکاتور تصویر   4   3     
خروج منوی اصلی      6   5     

کلید مکان نما ورود     8   7      

2. پنل عقب
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      نام واسط               تابع واسط                     نام واسط             توضیح واسط 
BNC 1                 ورودی تصویر                      2                   ورودی          
          3                واسط کابل شبکه                   4                    ورودی صدا
          5           خروجی VGA                       6                   خروجی صدا
USB 8                   پورت                     HDMI 7            خروجی          

DC12V 10                  خروجی                    RS-485 9                پورت          
 

 2. نصب هارد دیسک
    مدل زیر را بعنوان مثال در نظر بگیرید:

   1. پیچهای بدنه را باز کنید.
      

 



8

Digital Video Recorder

Welcome To Surveillance World                                          

2.  هارد را هماهنگ با چهار حفره ای که در انتهای دستگاه وجود دارد قرار دهید.

3.  هارد را محکم کنید.
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4.  کابل هارد و منبع تغذیه را وصل کنید.

 

5.  بدنه را هماهنگ با بست ها قرار داده و قسمت باالیی آن را قرار دهید.
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6.   پیچهای بدنه و کناره های پنل را محکم کنید.
 

  

POWER RECOVERY

ــوت کنیــد و در ایــن هنــگام  ــه طــور ناگهانــی خامــوش مــی شــود، ری ب  هنگامــی کــه دســتگاه ب
ــه وضعیــت قبلــی بازخواهدگشــت ــه طــور خــودکار ذخیــره و ب تمــام ضبــط هــای انجــام شــده ب

ورود به سیستم :
ــان  ــن زم ــن وارد شــود. در ای ــد از الگ ای ــر بای ــی شــود، کارب ــوت آپ م ــی کــه دی وی آر ب هنگام
سیســتم ، توابــع مربوطــه بــرای ورود بــه همــراه پیــش دیــد کاربــر را  نشــان میدهــد. دو تنظمیــات 
ــدون پشــتیبانی از  ــام admin ب ــام هــا admin, default اســت. ن ــر وجــود دارد. ن ــرای کارب ب
رمــز اســت . اگــر رمــز خــود را ســه بــار متوالــی اشــتباه بزنیــد االرم فعــال مــی شــود. اگــر پنــج بــار 
ــوت  ــق ری ب ــا از طری ــم ســاعت و ی ــری بســته خواهــد شــد.)بعد از نی ــد ، حســاب کارب اشــتباه بزنی

کــردن حســاب کاربــری دوبــاره بــه طــور  اتوماتیــک  فعــال مــی شــود(
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تنظمیات شبکه 

وارد Main menu ،system،network، شوید:
 Ip پیش فرض دستگاه:192.168.1.10

ساب نت ماسک پیش فرض : 255.255.22255.0 
گت وی پیش فرض:192.168.1  

توجــه: آدرس ip دوربیــن متحــرک بایــد بــا روتــر یــک شــبکه داشــته باشــد و بــا ip آن یکــی باشــد 
تــا تعارضــی نداشــته باشــد.به منــوی اصلــی ،ســپس سیســتم و بعــد شــبکه )network( برویــد و 

گزینــه DHCP enable یــا فعــال ســازی DHCP را بزنیــد.

تنظیمات ضبط

دی وی آر باید شامل هارد باشدو تنظمات به شکل زیر است :
1- مدیریــت هــارد : بعــد از نصــب هــارد ، دی وی آر را بــوت آپ کنیــد ، وارد منــوی اصلــی وبعــد 
advanced،storage شــوید تــا هــارد را تنظیــم .ســپس هــارد را بــه عنــوان خواندن-نوشــتن 

تنظیــم کنیــد.
2- توجه داشته باشید که حداقل یک دیسک خواندن-نوشتن برای ضبط عادی الزم است.

3- تنظیمات ویدئو: به منوی اصلی ، record و بعد record config بروید.
کانال:

ــی  ــای کل ــال ه ــم کان ــرای تنظی ــا را ب ــن ه ــه آپش ــد. هم ــاب کنی ــه را انتخ ــال مربوط ــماره کان ش
ــد ــاب کنی انتخ

Redundancy  )اضافه(
 این تابع را انتخاب کنید تا بک آپ مجدد از فایل بگیرد.

Length ) انــدازه ( : انــدازه زمانــی هــر فایــل تصویــری را بیــن 1 تــا 120 دقیقــه درنظــر بگیریــد. 
بــه یــاد داشــته باشــید 
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LAN دسترسی به

هنگامــی کــه بــه شــبکه وصــل هســتید ، بــرای شــروع مانیتورینــگ از طریــق مرورگــرIE وارد دی 
ــوید. وی آر)login( ش

اتصال دی وی آر 
مرورگرIE راباز کنید و آدرس IP را )192.168.1.10( وارد کنید.

)Login( دی وی آر الگ این  
نــام کاربــری ورمــز را کــه  بــه طــور پیــش فــرض ادمیــن و بــدون رمــز هســت را وارد کنیــد. میتوانیــد 

بعــد از وارد شــدن رمــز را تغییــر دهیــد.

 IE هــا نصــب باشــند.از آنجایــی کــه plug-in بایــد IEتوجــه: بــرای وارد شــدن از طریــق مرورگــر
بــه صــورت پیــش فــرض پالگیــن را قطــع مــی کنــد وارد

 Internet options>security>customized level>activex شــوید و همــه را 
 CD ــق ــا ازطری ــد. وی ــود کنی ــن را دانل ــالگ ای ــه و پ ــی دش ــایت اصل ــا وارد وب س ــد. ی ــال کنی فع

ــد. ــب کنی ــن v1.1.0.78 را نص ــالگ ای پ

 دسترسی از طریق موبایل 

3G,wifi: تنظیمات محیط شبکه
Android,apple: موبایل سیستم

Hi-view cloud:نام نرم افزار
Google market,app store:دانلود نرم افزار

توجــه: هنگامیکــه دســتگاه مــی توانــد بــه شــبکه عمومــی وصــل شــود شــما مــی توانــد از طریــق 
ــید. ــته باش ــگ داش VmEyeSuper مانیتورین



13

Digital Video Recorder

Welcome To Surveillance World                                          

Cloud دسترسی به شبکه عمومی 

تکنولــوژی P2P یــا CLOUD مانیتورینــگ عمومــی ازطریــق شــبکه اســت. ابتــدا وارد وب ســایت
www.xmeye.net شــده وســپس بــر اســاس راهنمــای داده شــده برنامــه را نصــب کنیــد وبعــد

login را بــرای وارد شــدن بــه خدمــات cloud بزنیــد.

روش دوم ورود بر اساس اطالعات »دستگاه« می باشد. 
در این صورت کاربر، نیاز به وارد کردن شناسه ی دستگاه و نام کاربری دارد.

admin :نام کاربری پیش فرض
رمز عبور پیش فرض: ]نیازی به وارد کردن رمز عبور نمی باشد.[

پــس از ورود بــه ســرور Cloud ، کاربــر قــادر بــه افــزودن دســتگاه و اطالعــات بیــش تــری چــون 
شناســه، نــام و نــوع دســتگاه هــم چنیــن نــام و رمــز عبــور ورودی مــی باشــد.
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CMS

مرحله 1: نرم افزار CMS را نصب و اجرا کرده و برای ورود  »تایید« را کلیک نمایید.
admin :نام کاربری پیش فرض
رمز عبور پیش فرض: 123456

مرحلــه 2: بــا کلیــک بــر روی دکمــه ی »مدیریــت دســتگاه« ، تجهیــزات مــورد نظــر خــود را اضافــه 
. یید نما

برای پیدا کردن دستگاه در شبکه ی محلی، روی »جستجوی خودکار« کلیک کنید.

مرحلــه 3: پــس از افــزودن دســتگاه بــا موفقیــت، بــرای مشــاهده ی دســتگاه ضبــط بــا جریــان اصلــی، 
بــه صفحــه ی نمایشــگر رجــوع نمایید.

توجــه: بــه منظــور مشــاهده ی تصویــر مــدار بســته، چــک باکــس ســمت راســت دســتگاه را فعــال 
نماییــد.

ــد. از  ــه کنی ــتگاه WAN را اضاف ــس از آن دس ــرل و پ ــتگاه را کنت ــه ی دس ــدا شناس ــه 4:. ابت مرحل
ــه شناســه ی دســتگاه دسترســی داشــته باشــید: ــد ب ــی توانی ــر م ــق زی طری

منوی اصلی --< سیستم --< شبکه --< خدمات شبکه 
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مرحلــه 5 :  وارد صفحــه ی مدیریــت دســتگاه شــده و بــا فشــردن کلیــد »اضافــه کــردن« در گوشــه 
ی ســمت چــپ بــاالی صفحــه، دســتگاه جدیــد را اضافــه نماییــد.

گارانتی محصول:
 

دوره گارانتــی محصــول یــک ســاله بــوده و تنهــا در صــورت ارائــه برچســب گارانتــی ، ایــن خدمــات 
عرضــه مــی گــردد. 
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