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  ההקלטה חדש מערכתמדריך התקנה ל

  הקדמה

 כיום היא אחת החברות המובילות בעולם DAHUAחברת מבית פימא.  DAHUAחברת תודה שבחרת במוצר של 
  .IP, מצלמות NVRמתמחה בפיתוח וייצור מערכות הקלטה ם הטלוויזיה במעגל סגור. בתחו

 , חובה לקרוא את נספח הוראות הבטיחות המצורף בסוף המדריךערכתלפני הפעלת המ

 כבל רשת, מסך ועכברערכת לחשמל. חבר חבר את המ  
  אתחול:ה בתהליך המערכת חלתלאחר ההדלקה 

  

 עברית: הגדרת 
  בשפה העברית בצורה הבאה: המערכתנגדיר את 
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  :הגדרת סיסמא 
תווים  8-32באורך של סיסמא חזקה להגדיר  חובהאבטחה ושמירה על הפרטיות של הלקוחות  לשם

  כגון: $#%^.  מנים. אין להשתמש בסיאותיות 2-ספרות ו 2מינימום המשלבת 
  לא ניתן לאפס סיסמא באמצעות סיסמאות יומיות.  DAHUAבנוסף, עקב הקשחת האבטחה של 

  הסיסמא שתיבחר היא באחריות המתקין / הלקוח בלבד!
  

  לענות על השאלה המיידית.  אין חובה
  לאחר מילוי השדות יש ללחוץ "צעד הבא".

  

  
  

 :הגדרת נעילה תבניתית 
נעילה ה שחרור של כניסה לתפריט מחייבת, למנוע הפעלה ושימוש ע"י אנשים שאינם מורשיםבכדי 

לפתיחת תבנית מוגדרת תחילה לקבוע  ישלכן  .דור החדשמכשירים הניידים מהבדומה ל תבניתית,
 לוודא את נכונות התבנית. על מנתפעמיים  יש לבצעאת התהליך  .התפריט

 

   
  התבנית הנ"ל היא דוגמא בלבד. ניתן לקבוע תבניות שונות
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 אחזור סיסמא 
  הסיסמא במידה ונשכחה. אפשר אחזור של הלקוח/המתקין בכדי ל המיילחובה להגדיר את כתובת 

לא יהיה ניתן לאפס את הסיסמא בשום צורה,  –במידה ולא הוגדר מייל שחזור והסיסמא נשכחה 
  למעט ע"י שליחת המוצר לתיקון במעבדת תיקונים! 

  למלא את שאלות האבטחה. לאחר הזנת הכתובת יש ללחוץ על "שמור". חובהאין 
  

  
  
  
  

  הסכם הרישויאישור: 
  בכדי להתקדם בתהליך. DAHUAשל חברת  הסכם הרישוילאשר את  חובה
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  עדכונים אוטומטית:בדיקת 

. יש לוודא ש"בדיקת DAHUAע"י  גרסת התכנה במערכתזו תאפשר עדכון אוטומטי של  פשרותאאישור 
  וללחוץ "צעד הבא" להמשך. V-עדכונים אוטומטית" מסומן ב

  

  
  
  

 גדרות בסיסיות:ה 
  בתוך לשונית "כללי" נראה את ההגדרות הבאות: -
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 עבור לקטגוריה "תאריך ושעה": -

 המשךלחץ על "שמור". . כוון את השעון וDD MM YY שנה/יום/חודש את פורמט התאריךיש להגדיר 
 ע"י לחיצה על כפתור "צעד הבא".

 

 

  עבור להגדרות רשת: -

מאותו טווח כתובות של הנתב (ראוטר). מומלץ להגדיר כתובת בכתובת הרשת יש להגדיר כתובת 
, מומלץ 10.0.0.1שיש סבירות נמוכה שהנתב יקצה. לדוגמא אם הנתב מגדיר כתובות החל מ 

. Gateway. יש להקפיד להגדיר גם את כתובת הנתב בשורה 10.0.0.50להגדיר למערכת כתובת 
כתובת ידנית אחת שעבורה נפתח את  קבועה נגדיר IPבמידה והלקוח משלם עבור כתובת 

(כתובת  DHCPקבועה עדיף לעבוד בתצורה של  IPהפורטים. במידה והלקוח אינו משלם על כתובת 
  .דינאמית הניתנת ע"י הנתב בצורה אוטומטית עם הפעלת המכשיר)
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  הגדרותP2P: 
  
P2P  מאפשר התחברות מרחוק ללא צורך בכתובתIP .לשם כך יש לאפשר תחילה כי  קבועהP2P  נמצא

  במצב אפשר, וכי בחלונית המצב מופיע "מחובר" 
  

  
  
  

  

 :הגדרות קידוד 
שלב זה חשוב בכדי שאיכות התמונה תהיה מיטבית גם על גבי המכשיר וגם דרך צפייה בהתקן מרוחק 

 דרך הסמארטפון/קליינט.
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 הגדרות הקלטה:  
 צעד הבא להתקדם בתהליך.הלחץ על 

  

  

 :הגדרת לוח זמנים 
  

פי זיהוי תנועה בלבד (הדרך  לעאו  לוחות זמנית מגדירים האם ההקלטה תהיה קבועה בהגדרת
  המומלצת). אפשריות נוספות הן הגדרה ע"פ שמע, או על פי מגע יבש של גלאי חיצוני המחובר למערכת

-העיקרי של מצב זה הוא שנפח האחסון הפנוי ב ןהחיסרו – (רגיל) המכשיר מגיע מוגדר להקלטה קבועה
HD  .יתמלא בקצב מהיר  
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דשת אנו בפימא ממליצים לעבוד לפי מצב זיהוי תנועה שמאפשר הקלטה רק עפ"י גילוי של תזוזת אובייקט בע
  פעל באופן הבא: המצלמה. בכדי להגדיר מצב זה 

  לחץ על גלגל השיניים הראשון: -

  

 

 הבא:יפתח החלון לאחר הלחיצה,  -

 

 

  .שנמצא במצב "רגיל" ונסמן אותו על "זיהוי תנועה" √בטל את ה 
  
 להעתיק בשדה התחתון את ההגדרות לכל ימי השבוע באמצעות לחיצה על "הכל". חובה 
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תנועה כעת ניתן לראות שכל הפסים בימי השבוע מסומנים בצבע צהוב. בכדי לשכפל הגדרות זיהוי  -
 "העתק".לכל הערוצים נלחץ לחיצה על לחצן 

  

  

  

בכדי לשכפל את  ALLחץ על לחצן לאחר הלחיצה על העתק, יופיע החלון הנראה מטה. כעת ל -
 לחץ על "אישור".זיהוי תנועה לכל ערוצי המכשיר ו שלההגדרה 
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 לסיום, נלחץ על מקש "סיום" למעבר לחלון הבא: -

 

  

  לסיום, נלחץ על "אישור"  עבור ההודעה הבאה:
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  ההרשמה תופיע ההודעה הבאה:בסיום תהליך 
  יש ללחוץ "אישור" להתחלת עבודה וצפייה במצלמות.
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  נספח הוראות בטיחות למערכות הקלטה
  המכשיר הפעלת לפני וההפעלה הבטיחות הוראות כל אתבעיון  לקרוא יש

  

 או אמבטיה בחדר ,למשל – מים בקרבת במכשיר להשתמש אסור :ולחות מים .1

. יש להימנע מחשיפת המכשיר וכו ,שחיה בריכת ליד ,לח במרתף ,לכיור סמוך
 להתזה או טפטוף של מים או נוזל כלשהו

: יש לבדוק שאופן הצבתו של המכשיר יבטיחו לו אוורור נאות. אין לחסום אוורור .2
 את פתחי האוורור!

יש להרחיק את המכשיר מלהבה גלויה, סיגריות, סיגרים או כל עצם אש גלויה:  .3
 דולק אחר

 ,חום מפזרי ,רדיאטורים כגון חום ממקורות הרחק המכשיר את למקם יש :חום .4

 חום המפיצים אחרים מכשירים או תנורים

במידה ולא  להכניס את תקע כבל החשמל היטב לשקע.  יש :לחשמל חיבור .5
 תעשו כן, הדבר עלול לגרום לניצוצות והתלקחות.

לחשוף, או לבצע : מכשיר זה מצויד בכבל חשמל יצוק. אין לחתוך, כבל חשמל .6
 שינויים בכבל זה.

: יש להתקין את כבל החשמל באופן שיבטיח את שלמותו, הגנה על כבל החשמל .7
שלא ניתן יהיה לדרוך או למעוך אותו. יש לשים לב בייחוד לנקודות חיבור לרשת 

 החשמל ולמכשיר עצמו.

 :  יש לוודא שרשת הזינה אליה מחובר המכשיר כוללת הדק הארקההארקה .8

 דרך נוזלים ישפכו ולא עצמים יפלו שלא להקפיד יש :נוזלים או עצמים תחדיר .9

 המכשיר פתחי

 מיד אותו נתק ,מהמכשיר שנפלט בעשן או חריג בריח הבחנת אם: ריח חריג .10

  ופנה לאיש מקצוע מוסמך החשמל משקע
 

  
  
  
  
  

  

 בקלות ונגיש לציוד קרוב להיות צריך החשמל שקע
 נגיש להיות צריך החשמל כבל של החשמל תקע.לתפעול
 מאספקת לחלוטין המכשיר את לנתק מנת על.לתפעול בקלות
 החשמל משקע החשמל כבל את תקע נתקו ,החשמל

 :אזהרות
 למוצר נזק או התחשמלות ,אש של סיכון למניעת: 

  וא טפטוף ,לחות ,לגשם זה מכשיר תחשפו אל
 כמו ,במים מלאים עצמים תניחו ואל השפרצה
 .המכשיר גבי על ,אגרטלים

 םמומלצי באביזרים ורק אך השתמשו 
 ר המכשי .המכשיר כיסוי את תפרקו אל 

 ידי על לתיקון הניתנים פנימיים חלקים מכיל אינו
 אנשי אצל לטיפול המכשיר את הפנו .המשתמש

  .מוסמכיםמקצוע


