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اين دستورالعمل جهت راه اندازي سريع دستگاه فوق مي باشد بديهي است جهت استفاده از كليه امكانات دستگاه فوق بايستي به 
  مرجع دستگاه مراجعه شود. راهنماي
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  نصب هارد ديسك بر روي دستگاه  1
  د.يبا توجه با شكل هاي زير اقدام به نصب هارد ديسك نماي

                      

 

  كابل ابتداVGA   را به دستگاهDVR د.يمتصل نماي 

 ) كابل برق، كابل تصويرVGA يا  وHDMI و كابل شبكه دستگاه (DVR  را وصل كرده و كابل شبكه را به سوييچ و كابل برق را به پريز
را وصل كرده  VGAتصوير در مانيتور شما نشان داده نشد كابل  HDMIبرق مي زنيد و دستگاه را روشن مي نماييد. اگر با استفاده از كابل 

 Displayوارد گزينه  settingدر منوي  NVRشن تنظيم نماييد. براي تغيير رزولو 1080pرا بر روي  NVRو رزولوشن تصوير دستگاه 
شد  بوتاگر بعد از تغيير رزولوشن تصوير، دستگاه شما دوباره  را انتخاب كنيد. 1920×1080آيتم  Resolutionشده و از ليست باز شوي 

دستگاه قرار دارد را نگه داشته و كه روي پنل جلويي  يا دكمه  Shiftو ديگر تصوير دستگاه باال نيامد دستگاه را خاموش كرده، دكمه 
 دستگاه را روشن كنيد. با اينكار رزولوشن تصوير دستگاه به حالت پيشفرض بر مي گردد.

  كه روي پنل جلويي دستگاه قرار دارد را نگه داشته دستگاه را مجدد راه  اگر تصوير سيستم بوت نشد دستگاه را خاموش كرده و كليد
 اندازي نماييد.

  دوربين هاي موجود را بهBNC ديدستگاه نصب نماي. 

   ثانيه دستگاه روشن ميگردد. 3به مدت  با فشار دادن دكمه پاور 

 .شكل زير نمايش داده مي شود 

  

  دكمهCancel  كنيدرا كليك. 

  با يستنStartup Wizard  شكل زير نمايش داده شوديك كليك در صفحه نماييد تا: 
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 مدل يوزر و پسورد به ترتيب زير استفاده نمود. 3جهت ورود به منو دستگاه مي توان از 

 نام كاربري :admin : رمز عبور  admin 

  : 888888: رمز عبور888888نام كاربري 

 666666 :رمزهاي عبور :666666  نام كاربر 

 شكل زير نمايش داده مي شود: 

  

  

  



 

4 
 

 تنظيمات تاريخ و ساعت: 2
 .نماييدزمان و ساعت سيستم را وارد  GENERALشويد و در قسمت   SYSTEMوارد قسمت

  

  
  

 تنظيمات تاريخ و ساعت

تاريختنظيمات نحوه چيدمان   

تنظيمات مربوط به تغيير 
ساعت در ابتداي بهار و ابتداي

 پاييز هر سال
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  اطمينان از سالمت هارد: 3
از سالم بودن هارد ديسك خود مطمئن گرديد. اين در حالي است كه در كنار هارد  شويد و   HDD MANAGEوارد جدول  STORAGEاز قسمت 

مشاهده × قرار داشت به معناي اين است كه هاردي شناخته نشده و اگر عالمت  -و اگر عالمت  قرار گرفته شده باشد Oعالمت  ديسك شما
 شد يعني هارد خراب است.

  
 

  
  

. با ”Error or defective“يك عالمت بر روي تصوير مشاهده مي شود به شكل اگر هارد ديسك شما دچار مشكل باشد 
 .تماس بگيريد  66949666 –شركت فرايران 
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 ضبط به صورت تشخيص حركت:  تنظيمات 4
 جهت نظر مورد محل region قسمت در و زده را Enable تيك. نماييد انتخاب را نظر مورد دوربين كانال Motion Detection قسمت در

 بيشترين بيانگر 6( باشد مي تصوير در شده مشاهده هاي حركت به حساسيت ميزان نشانگر Sensitivity .كنيد مشخص را حركت تشخيص
 كنيد انتخاب را حركت تشخيص صورت به ضبط جهت دلخواه دوربين Record Channel قسمت در حال). است حركت به حساسيت ميزان

 به ضبط به تمايل كه هايي دوربين تمامي براي را كار اين). كنيد انتخاب را 1 كانال فقط نيز اينجا هستيد 1 كانال تنظيمات انجام حال در اگر يعني(
 .دهيد انجام داريد حركت تشخيص صورت

  

  
 

  
 

   در قسمتMain menu->Setting->Schedule  تشخيص حركتابتدا شماره دوربين و زمان و نوع ضبط كه ميتواند بصورت MD- 
 .نماييدباشد را انتخاب   MD&ALARMو آالرم  تشخيص حركتو يا تركيب  ALARMآالرم  - REGULAR مداوم
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  و در هنگام ضبط تصاوير عالمت  اگر مطالب فوق درست صورت گرفته باشد بايستي در هنگام حركت عالمت 
 ظاهر گردد.

 انتخاب كانالها

 انتخاب روز

 انتخاب ساعت

 رنگ قرمز: ضبط به صورت تشخيص آالرم  –رنگ زرد: ضبط به صورت تشخيص حركت  –رنگ سبز: ضبط به صورت مداوم 

انتخاب نحوه ضبط
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  جستجو و بازبيني: 5
  جستجوروي دكمه جهت جستجوي ضبط تصاوير )Search( .درمنوي اصلي كليلك كنيد 

  مشاهده ميگردد: تصوير روبرو

  
  (فضاي داخلي يا خارجي) و (عكس و يا فيلم ضبط شده) .نماييدانتخاب  زيرنوع جستجو را مطابق شكل  محل و

  
 

وجود  يليفا ياعكس  يچصورت، ه ينا ير. در غيلي در اين تاريخ وجود داردفا يا يرصوكه تبي برجسته شده باشد بيانگر آن است با رنگ آ ي كهيختار
  .داردن
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ضبط تصوير بصورت  توان ساعت و زمان دقيق رخداد را مشخص نمود رنگ سبز عالمت مي) Timebarيا  در قسمت پائين صفحه جستجو (نوار زمان

  باشد. مي تحركتشخيص و رنگ زرد نشان دهنده ضبط تصاوير بصورت  مداوم

  
  

 كاناله مي باشد 16-9-4-1پخش تصاوير بازبيني ضبط بصورت   

 .كنيد بانتخا را 16-1 شماره كانال شما مي توانيد: پنجره 1 درحالت پخش

                          .كنيد انتخاب خودرا نيازمورد  كانال 4شما مي توانيد  :هپنجر 4حالت پخش ر د

 .را انتخاب كنيد 16-10يا  و 9-1شماره كانالهاي شما مي توانيد  پنجره : 9درحالت پخش 

  .كنيد انتخاب را كانال 16-1شما مي توانيد  پنجره:16درحالت پخش

  

تا تصاوير ضبط شده پخش  نماييدكليك  و ساعت دلخواه Timebarنوار بر روي  ، جهت بازبيني تصاوير مورد نظر تاريخحال پس از انتخاب دوربين و 
  شود. براي خروج از پنجره جستجو از كليك راست كمك بگيريد.

 .جهت تهيه نسخه پشتبان از دو روش مي توان استفاده نمود 

  )Search( تصاويرالف) قسمت بازبيني 
  در قسمت بازبيني تصاوير بر روي تصوير مورد نظر كليك كرده 

  نماييدرا كليك  انتخاب و بعد دكمه بك آپ  زيرمطابق تصوير و  به كمك قيچي بك آپ راو اتمام  زمان شروع. 

  USB  را به دستگاهDVR  دكمه زده و مطابق شكلSTART  دنمايتا سيستم شروع به بك آپ  كنيدرا كليك. 
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 ): Backup( پشتيبان نسخه گرفتن نحوه ۶

 و تاريخ و دلخواه كانال شده باز صفحه در. برويد Backup قسمت به دستگاه اصلي منوي از و داده قرار NVR در را خود مموري فلش ابتدا
 را فوق عمليات مجدد ديگر دوربين يا و ديگر زمان از گرفتن آپ بك به نياز صورت در. كنيد Add و كرده انتخاب را پايان و شروع ساعت
  .شود مي شروع گرفتن آپ بك كار صفحه، پايين در Backup يا Start دكمه روي بر كليك با نهايت در و نماييد Add و داده انجام

  واقع در سايت فرايران، قابل مشاهده مي باشد. Playerفرمت شناخته شده اي است كه توسط نرم افزار  DAVفرمت 

  

  
  

 زمان شروع و زمان پايان

اضافه كردن جهت 
 بك آپ
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  :شبكه IP تنظيمات 7
 Static صورت به را IP آدرس است بهتر نماييد، وارد را خود نظر مورد IP آدرس شده، Network و Setting منوي وارد اصلي منوي در

 تنظيمات اين كه باشيد داشته توجه و بپرسيد محل آن شبكه مسئول از را Gateway و IP، Subnet Mask آدرس. DHCP نه و كنيد تنظيم
 .باشد مرتبط كامال ها دوربين به مربوط تنظيمات با بايد
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 : IPهاي  دوربين كردن اضافه 8
 ها دوربين تمام  IPنماييد نصب كامپيوتر در و كرده دانلود توانيد مي Fariran.com سايت از كه Config Tool افزار نرم از استفاده با ابتدا
 دوربين IP بايد 192,168,1,20 گذاشتيد را DVR دستگاه IP اگر يعني. (كنيد تنظيم هايبريد DVR دستگاه Range IP در و داده تغيير را
 )كنيد تنظيم بعد به192,168,1,21 از مثال را ها

  
  .دهيد تغيير را دوربين IP جديد پنجره در و كنيد Ok جديد صفحه در و كرده كليك دوبار ترتيب به و يكي يكي ها دوربين روي بر

 Add را آنها ها دوربين زدن تيك با سپس و كنيد Search را ها دوربين و شده Remote Devices منوي وارد DVR دستگاه اصلي منوي در حال
 با. نماييد انتخاب را Onvif كنيد مي استفاده برندها ساير از اگر و Private دوربين تنظيمات در كنيد مي استفاده فاروس هاي دوربين از اگر. (نماييد
  .)شويد مي آنها تنظيمات وارد Added Device جدول در موجود هاي دوربين روي بر كردن كليك دوبار
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 جهت ويرايش تنظيمات دوربين ها

اضافه كردن دوربين هاي جديد

اضافه كردن دوربين به صورت دستي

 جستجوي دوربين ها
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 ): Firmware Upgradeنحوه به روز رساني دستگاه ( 9
 فايل دانلود Firmware فايل كردن خارج  و Firmware زيپ حالت از )Extract زيپ فايل كردن( 

 اصلي فايل نام تغيير Firmware به update.bin فايل كردن كپي و Update.bin اصلي پوشه داخل در USB Flash 

 

 اتصال USB Flash دستگاه به DVR 

 كردن وارد كمك به اصلي منوي به رفتن username و password 

 بخش به رفتن SYSTEM قسمت و Version دكمه روي بر كليك و Start 

 فايل كه وقتي كرده انتخاب را نظر مورد فايل شد، پرسيده فايل گرفتن قرار محل شما از كه صورتي در Firmware دستگاه باشد، درست 
 .كند مي شروع را رساني روز به

 

 شد خواهيد روبرو مشكل با اينصورت غير در شود، خاموش نبايد شما دستگاه عنوان هيچ به رساني روز به زمان در باشيد داشته دقت: توجه. 

1 .Extractكردن فايل

Update.bin. تغيير نام به2
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 : P2Pنحوه راه اندازي  10
مي باشد. براي راه اندازي اين گزينه كافي  IPبراي انتقال تصاوير دستگاه بدون نياز به تنظيمات پورت فورواردينگ و يا خريدن  P2Pمشخصه 

) را درست انجام دهيد. براي تنظيم اين گزينه ها از كارشناس شبكه DNSو  IP ،SubnetMask ،Gatewayاست تنظيمات شبكه (
 Networkواقع در  P2Pمربوطه راهنمايي بگيريد. (با انجام دادن صحيح اين تنظيمات دستگاه شما به اينترنت وصل مي شود) حال در قسمت 

 كردن اين تنظيمات تصاوير دستگاه شما در اينترنت منتقل مي شود. Saveيا فعالسازي را پر كنيد (تيك بزنيد) و با  Enableتيك 

 

دانلود و نصب كرده  PLAY STOREيا  APP STOREكه از  DMSSبراي مشاهده تصاوير اين دستگاه در گوشي موبايل نرم افزار 
   ايد را باز نموده و طبق تصاوير زير راه اندازي نماييد.

  

در صورت انجام دادن صحيح 
 تنظيمات، آنالين مي شود.

QR  كد مربوط به
  سريال اين دستگاه
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       ------>             ->    

       ------>              ->       
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       ------>       
 
 

  جهت خاموش و يا ريست كردن دستگاه در قسمتMAIN MENU  به قسمتSHUTDOWN  رفته و گزينه مورد نظر را كليك
سيستم ميباشد. كه در هنگام اتصال از طريق اينترنت و دسترسي كيبرد  MENUجهت خروج از   Logout.توجه داشته باشيد گزينه نماييد

  كنترل به دستگاه بايد صورت گيرد.

 

 

  

 
 


