HIGH-END
Products

HƯỚNG DẪN
CÀI ĐẶT NHANH
Penta-brid NVR

Trước khi chạy đầu ghi NVR, bạn sẽ yêu cầu đặt mật khẩu, để bảo vệ quyền riêng tư của mình.
Hãy ghi lại tên người dùng và mật khẩu của bạn và lưu chúng ở một nơi an toàn.
Nếu bạn quên mật khẩu, bạn sẽ không thể đăng nhập hệ thống, vui lòng liên hệ với đội ngũ kỹ
thuật VANTECH để đặt lại mật khẩu

Sơ đồ kết nối

1. Bạn có thể kết nối đến camera IP từ xa qua đường truyền internet
2. Sử dụng cáp mạng chuẩn CAT.5E hoặc cao hơn để kết nối
camera trong mạng cục bộ.
3. Đàm thoại 2 chiều qua phần mềm trên Client trên máy tính.
4. Kết nối ổ đĩa cứng ngoài để sao lưu dữ liệu lưu trữ trên đầu ghi NVR.
5. Sử dụng nguồn đi kèm theo đầu ghi (48V/2A, kết nối bằng đầu DIN 4-Pin )
6. Sử dụng USB để sao lưu dữ liệu camera, hoặc cập nhật phiên bản đầu ghi.
7. Kết nối điều khiển camera speeddome, thiết bị báo động qua giao thức RS-485.
8. Kết nối một thiết bị báo động đầu ra bên ngoài như còi báo động.
9. Kết nối thiết bị cảm biến bên ngoài.
10. Xuất hình của đầu ghi NVR tới TV hoặc màn hình chuyên dụng bằng cáp kết nối HDMI hoặc VGA.
11. Kết nối tới loa nếu bạn muốn nghe trực tiếp hoặc phát lại âm thanh từ đầu ghi NVR.
12. Kết nối các camera IP PoE. Có thể mất tới 1 phút để các camera bắt đầu truyền video đến đầu ghi NVR.

Lưu ý: Sơ đồ trên chỉ mang tính tham khảo. Kết nối thực tế có thể khác nhau tùy thuộc
vào đầu ghi NVR bạn đã mua.

Lắp đặt ổ cứng
Đầu ghi NVR hỗ trợ 2 ổ cứng 3.5” hoặc 2.5” SATA.
LƯU Ý :Không lắp đặt hoặc tháo ổ cứng khi đâu ghi đang mở NGUỒN
a) Kết nối cáp dữ liệu và cáp nguồn vào hai ổ cứng.
Lắp đặt vào vỏ của đầu ghi.

b) Cẩn thận lật vỏ đầu ghi NVR và bắt các ổ cứng
vào đầu ghi NVR bằng tám (8) ốc vít.

Cài đặt theo trang Hướng dẫn (Start wizard)
Trang sẽ hướng dẫn cài đặt theo từng bước bao gồm: Mạng, Cấu hình Mạng, Ngày/Giờ,
cài đặt camera, Ổ cứng, Độ phân giải, Điện thoại, ..

Click chọn

để bắt đầu bước kế tiếp

(CẤU HÌNH MẠNG)

Nếu bạn kết nối với bộ định tuyến (router nhà mạng) cho phép sử dụng dịch vụ DHCP cấp IP, vui lòng click
chọn DHCP.
Bộ định tuyến (router nhà mạng) sẽ tự động gán địa chỉ IP cho đầu ghi NVR của bạn. Nếu router không có
dịch vụ cấp IP (DHCP), bạn phải thiết lập tham số mạng theo các tham số dưới đây:
IP Address: Địa chỉ IP xác định NVR trong mạng. Nó bao gồm bốn nhóm số từ 0 đến 255, được
được phân tích bằng dấu chấm. Ví dụ: "192.168.001.100".
Subnet Mask (Địa chỉ mạng con): là một tham số mạng xác định một dải địa chỉ IP có thể được
sử dụng trong mạng. Nếu địa chỉ IP giống như một con đường phố nơi bạn sống thì Subnet Mask
giống như một khu vực. Địa chỉ mạng con cũng bao gồm bốn nhóm số, cách nhau bởi dấu chấm.
Ví dụ: "255.255.000.000".
Gateway: Địa chỉ này cho phép đầu ghi NVR truy cập Internet. Định dạng của địa chỉ gateway
giống như Địa chỉ IP. Ví dụ: "192.168.001.001".
phân tách bằng dấu chấm. Ví dụ: "192.168.001.100".
DNS1/DNS2: DNS1 là máy chủ DNS chính và DNS2 là máy chủ DNS dự phòng.
Thông thường chỉ nên nhập địa chỉ máy chủ DNS1 là đủ.Ví dụ: DNS google “008.008.008.008”

Port
Web Port: Đây là cổng mà bạn sẽ sử dụng để đăng nhập từ xa vào đầu ghi NVR (ví dụ: sử dụng trình
duyệt web internet explorer). Nếu cổng 80 mặc định đã được các ứng dụng khác lấy, vui lòng thay đổi nó.
Client Port: Đây là cổng mà NVR sẽ sử dụng để gửi thông tin qua (ví dụ: sử dụng ứng dụng di động)
* Nếu cổng mặc định 9000 đã được các ứng dụng khác lấy, vui lòng thay đổi nó.
RTSP Port: Đây là cổng mà NVR sẽ được phép truyền phát trực tuyến hình ảnh camera thời gian
thực sang thiết bị khác (ví dụ: sử dụng trình phát phương tiện truyền phát trực tuyến.).
UPNP: Nếu bạn muốn đăng nhập từ xa vào NVR bằng Web Client, bạn cần hoàn thành việc chuyển tiếp cổng
trong bộ định tuyến của mình. Kích hoạt tùy chọn này nếu bộ định tuyến của bạn hỗ trợ UPnP.
Trong trường hợp này, bạn không cần phải định cấu hình chuyển tiếp cổng thủ công trên bộ định tuyến của mình.
Nếu bộ định tuyến của bạn không hỗ trợ UPnP, hãy đảm bảo tính năng mở port cho đầu ghi
được hoàn thành thủ công trong bộ định tuyến (router) của bạn.

(Điều chỉnh thời gian Ngày/Giờ )
Menu này cho phép bạn cấu hình Ngày, Giờ, Định dạng Ngày,định dạng
Thời gian, Múi giờ, NTP và DST.
(NGÀY và GIỜ)
Click chọn Date and Time để chọn ngày hiện tai

Click chọn biểu tượng lịch để thiết lập ngày
Click chọn giờ hệ thống

NTP là viết tắt của Network Time Protocol (Giao thức Thời gian Mạng). Tính năng này cho phép bạn
tự động đồng bộ hóa ngày và giờ trên NVR qua Internet. Do đó, NVR cần phải được kết nối internet.

Click chọn “NTP” và chọn server thời gian cần cập nhật.

DST viết tắt của Daylight Savings Time (Giờ tiết kiệm ánh sáng ban ngày)

Cho phép nếu Daylight Saving Time (DST) được quan sát trong khu vực quốc gia của bạn.
Chọn thời gian để bù lại cho DST
Chọn đặt thời gian tiết kiệm ánh sáng ban ngày theo tuần hoặc theo ngày
Đặt thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc để tiết kiệm ánh sáng ban ngày

Giao diện thêm camera IP vào đầu ghi NVR

Click chọn Search để tìm kiếm camera IP trong mạng. Chọn nhiều camera ip cùng lúc muốn
thêm, và click biểu tượng

để thêm vào đầu ghi NVR

Nhập tài khoản và mật khẩu của camera để thêm nhiều camera cùng loại.
Bạn có thể click nút

để thêm IP camera cho 1 kênh.

Click chọn nút Search để tìm kiếm camera IP, và Click chọn 1 IP camera trong danh sách thiết bị
: Nhập địa chỉ IP hoặc tên miền của camera IP
Nhập tên nhãn camera
Vị trí hiển thị tên camera trên khung hình
Nhập Cổng camera IP
Chọn phương thức kết nối camera ở menu thả xuống (ONVIF)
Tên đăng nhập của camera
Mật khẩu đăng nhập của camera
Chọn 1 kênh của đầu ghi để gán camera ip

(Quản ký ổ cứng)

Nếu ổ cứng được cài đặt trong đầu ghi NVR lần đầu tiên, nó phải được định dạng. Chọn ổ cứng
và sau đó nhấp nút Format HDD để định dạng ổ cứng.
Overwrite Sử dụng tùy chọn này để ghi đè lên các bản ghi cũ trên ổ cứng khi ổ cứng đầy.
Ví dụ: nếu bạn chọn tùy chọn 7 ngày thì chỉ có các bản ghi 7 ngày cuối cùng được lưu trên ổ cứng.
Để ngăn ghi đè bất kỳ bản ghi cũ, chọn Tắt. Nếu bạn đã tắt chức năng này, vui lòng kiểm tra
trạng thái ổ cứng thường xuyên, để đảm bảo ổ cứng không đầy.
Record ON ESATA Nếu NVR của bạn đi kèm với cổng e-SATA ở bảng điều khiển phía sau,
bạn có thể kích hoạt để ghi hình video vào ổ cứng e-SATA.

6) Resolution (ĐỘ PHÂN GIẢI XUẤT HÌNH)
Chọn độ phân giải xuất hình phù hợp với màn hình của bạn. Đầu ghi NVR hỗ trợ tự động điều chỉnh
độ phân giải xuất hình khi hệ thống đang khởi động.

(Cấu hình xem trên Điện thoại)
Nếu đầu ghi có hiển thị ID P2P, Bạn có thể dùng QR code để quét mã trên
ứng dụng VANTECHPRO để kết nối đầu ghi

Bạn có thể kiểm tra thông tin tóm tắt hệ thống bạn đã thiết lập trong trình
hướng dẫn bắt đầu và kết thúc
chọn "
" nếu bạn không muốn hiển thị
Trình hướng dẫn Start Wizard khi hệ thống khởi động lại lần sau.
Nhấp vào nút Kết thúc để lưu và thoát.

Ý nghĩa của biểu tượng trong đầu ghi
Đầu ghi đang ghi hình
Xuất hiện khi camera phát hiện chuyển động
Thiết bị báo động I/O bên ngoài được kích hoạt
Ổ cứng bị lỗi
Ổ cứng chưa được định dạng
Ổ cứng đang đầy
Ổ cứng chỉ đọc

Camera IP mất kết nối
Đầu ghi không hỗ trợ chuẩn nén camera IP này,
vui lòng chuyển qua chuẩn nén H.264
Click mở Quick Add để thêm camera IP
Click để chỉnh sửa camera IP hiện tại

Truy cập đầu ghi thông qua trình duyệt Web
Sử dụng Trình duyệt Web để truy cập từ xa đầu ghi NVR của bạn bất cứ lúc nào thông qua PC.
Trước khi bạn truy cập Web Client, bạn cần đảm bảo rằng các cài đặt mạng của NVR được cấu hình đúng.
Cách thuận tiện và dễ dàng nhất là nếu bạn đã đặt đâug ghi NVR một địa chỉ IP tĩnh. Điều đó có nghĩa là
bạn chỉ cần mở trình duyệt web trên PC và nhập địa chỉ IP tĩnh mà bạn đã đặt trên đầu ghi NVR. Tuy nhiên,
nếu địa chỉ IP của NVR được gán bởi máy chủ DHCP, thì điều đó có nghĩa là mỗi lần bạn khởi động lại
đầu ghi NVR, địa chỉ IP sẽ thay đổi. Trong trường hợp này, hãy hỏi xem nhà mạng (ISP) của bạn có thể
cung cấp cho bạn một địa chỉ IP tĩnh không. Nếu không, bạn cần đăng ký tên miền VANTECHDNS.NET .
Ngoài ra, vui lòng đảm bảo UPnP được cấu hình trong NVR và bộ định tuyến hoặc quá trình mở port cổng
thủ công đã hoàn tất trong thiết bị router của nhà mạng.

Đăng nhập bằng Trình Duyệt WEB

Lưu ý cho người dùng Windows 8 và Windows 10:
1) Nếu bạn đang chạy Windows 8 hoặc Windows 10, bạn sẽ phải nhấp chuột phải vào
Internet Explorer từ menu bắt đầu và chọn "Run as administrator"
2) Sau khi đăng nhập thành công vào Trình duyệt Web hệ thống sẽ vào giao diện hiển thị trực tiếp
và tự động kết nối với camera

Truy cập đầu ghi bằng ứng dụng VANTECHPRO
1) Mở App Store (iOS) hoặc Play Store (Android)
2) Tìm kiếm và cài đặt ứng dụng với tư khóa “VantechPro”
3) Mở ứng dụng VantechPro
4) Tới mục “Danh Sách Thiết Bị” Click

để thêm đầu ghi. Quét mã QR vào đầu ghi để lấy ID

Nhập cổng “9000”, tên tài khoản và mật khẩu. Click chọn Lưu để thêm đầu ghi.
5) Trở về màn hình Xem cam và kết nối
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