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HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG XEM CAMERA TRÊN ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG & MÁY TÍNH

BẢNG BẰNG IVMS 4500

1. Tải phần mềm IVMS 4500: vào CH Play (đối với điện thoại sử dụng hệ điều hành
Android) hoặc App Store (với hệ điều hành iOS). Tìm kiếm từ khóa iVMS4500

(iVMS4500HD cho máy tính bảng), chọn phần mềm có biểu tượng  Cài đặt Chấp
nhận

2. Chờ quá trình cài đặt hoàn tất: tiến hành mở phần mềm: chọn Bắt đầu Chọn vùng
Chọn châu Á Chọn Việt Nam Nhập.
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3. Phần mềm hiển thị giao diện ban đầu (giao diện xem trực tiếp), chọn biểu tượng góc
trên bên trái để thiết lập các thông số:

- Xem trực tiếp (Live View)
- Xem lại từ xa (Remote Playback)
- Thiết bị (Devices): thêm sửa xóa đầu ghi, camera IP
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- Hình ảnh & Video (Pictures & videos): nơi lưu các hình ảnh đoạn video thu được từ
camera.

- EZVIZ Cloud P2P: cấu hình xem từ xa qua điện toán đám mây
- Cấu hình phần mềm (Configuration)

4. Chọn vào mục thiết bị (devices) để gán các thiết bị cần xem: đầu ghi, camera IP.

Nhấn vào biểu tượng trên màn hình hiển thị Gán thủ công Trong mục Chế độ
đăng ký chọn gán xem từ xa qua mạng bằng HiDDNS/Hik-connect/IP/Domain Thiết

lập các thông số Chọn lưu  Chọn bắt đầu xem trực tiếp (Start Live View).

Phần thiết lập thông số:

- Tên riêng (Alias): đặt tên bất kỳ cho thiết bị
- Chế độ đăng ký (Register): chọn HiDDNS hoặc Hik-connect hoặc IP/Domain
- Tên miền thiết bị (trường hợp chọn HiDDNS/Hik-connect): nhập tên miền xem từ xa đã

cấu hình trên thiết bị (đầu ghi hoặc camera IP).
- Địa chỉ (trường hợp chọn IP/Domain): nhập địa chỉ IP hoặc địa chỉ

‘****.cameraddns.net’ của thiết bị
- Port (trường hợp chọn IP/Domain): nhập port quản lý (ví dụ: 8***)
- Điền User Name (ví dụ: khach) và mật khẩu (ví dụ: taman*****)
- Lưu
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5. Xem trực tiếp (Live View)

- Kích biểu tượng để chọn camera muốn xem

- Kích : chụp hình camera

- Kích : ghi lại một đoạn video (lưu trong mục Hình ảnh & Video)

- Kích : bật/ tắt camera

- Kích : chọn chế độ phù hợp để xem camera không bị giật (trôi chảy, hình ảnh đẹp,
tùy chỉnh)

6. Xem lại từ xa (Remote Playback): Chọn mục xem lại Chọn biểu tượng  Chọn
camera và thời gian cần xem lại (có thể xem nhiều camera cùng lúc) Nhấn bắt đầu xem
lại.
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Lưu ý trong quá trình xem lại có thể điều chỉnh đến thời điểm cần xem bằng cách di chuyển
thanh màu vàng

- Kích : để chụp
ảnh từ camera

- Kích : để cắt một
đoạn video cần xem

- Kích : để dừng
hình

- Kích : để
tăng/giảm tốc độ xem
lại

- Kích : tắt camera
đang xem lại

Lưu ý: các ảnh chụp và
đoạn video được lưu
trong phần Hình ảnh &
Video

Trong quá trình sử dụng, Quý khách có thể liên hệ Công ty Tâm An để được hỗ trợ và tư vấn
thêm về các chức năng và cách sử dụng hiệu quả nhất.

Trân trọng cám ơn Quý khách.
Công ty TNHH Giải Pháp Tâm An
Địachỉ: 570Trương Định, Tân Mai, Hoàng Mai, HN.
ĐT: 04.36612082 hoặc 0985307705
Email: tamancskh@gmail.com; Web: www.tamanss.com


