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KAMERAPAKETTI
ASENNUSOHJE, VERSIO 1.0

Kiitos loistavasta hankinnastasi!
Edessäsi on nyt Dahuan parasta laatua oleva videotallennin. Tämä asennusohje toimii 
työkaluna tallentimen käyttöönotossa. Seuraa ohjeita numerojärjestyksessä varmistaaksesi 
nopean ja mutkattoman käyttöönoton. 

1.1 Ensikäynnistys ja asennusvelho
1. Kytke tallentimeen virtakaapeli, näyttö ja hiiri. Käynnistä tallennin.

2. Tallennin pyytää määrittelemään pääkäyttäjän salasanan.

3. Tallennin pyytää määrittelemään lukituskuvion, jota voit käyttää salasanan sijasta. Tämä ei ole pakollinen asetus.

4. Tallennin pyytää määrittelemään salasanan palautuksen siltä varalta, että unohdat salasanasi. Valittavanasi on 
sähköpostipalautus ja turvakysymyspalautus. Voit valita toisen tai molemmat. Tämän asetuksen määrittelemättä jättäminen  
EI OLE SUOSITELTAVAA, sillä salasanan palautus ilman näitä ei ole mahdollista.

5. Seuraavaksi aukeaa loppukäyttäjän käyttöehdot. Tutustu ehtoihin ja hyväksy ne.

6. Seuraavaksi aukeaa asetusvelho, jonka avulla määrittelet tallentimen perusasetukset mm. aika & päivä, verkkoyhteys, aikataulutus jne.

1.2. Kameroiden kytkeminen
1. Kytke ensimmäinen IP-kamera tallentimen PoE-porttiin numero yksi.  Odota noin minuutti, että kuva näkyy.

2. Kytke seuraava IP-kamera tallentimen PoE-porttiin numero kaksi.  Odota noin minuutti, että kuva näkyy.

3. Toista tämä kaikille IP-kameroille. 

1.3. Käyttäjätilit- ja salasanat
1. Tallentimessa on oletuksena vain järjestelmävalvojan tili ”admin”, jonka salasanan määrittelit kohdassa 1.1

2. Mene ”Päävalikko” -> ”Tilit”. Tästä voit muokata, poistaa tai lisätä käyttäjiä.

3. Lisää käyttäjä klikkaamalla ”Lisää”. Anna käyttäjänimi ja salasana ja valitse onko käyttäjä järjestelmänvalvoja (admin) vai 
tavallinen käyttäjä (user). Voit muokata hallinnointioikeuksia tarkemmin ikkunan alaosassa olevasta taulukosta ”Valtuus”. 
Klikkaa ”Tallenna”.

4. Jos kirjautumisvaiheessa syötät salasanan väärin liian monta kertaa, tili lukittuu. Avataksesi tilin, odota 30 min tai käynnistä 
tallennin uudestaan.
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1.4. Tallennustyypin asetus
1. Järjestelmä on oletuksena 24h-tallennustilassa. Voit asettaa järjestelmän tallentamaan vain liikkeestä ja/tai hälytyksestä.

2. Mene ”Päävalikko” -> ”Muisti” -> ”Aikataulu”.

3. Valitse mukautettava kanava klikkaamalla pudotusvalikosta.

4. Valitse haluamasi tallennustyypin täppä ja maalaa tallennustyyppiä vastaava väri päivien kohdalle hiiren vasemmalla painikkeella.

5. Tallenna klikkaamalla ”OK”.

1.5. Liiketunnistusalueen asetus
1. Mene ”Päävalikko” -> ”Hälytys” -> ”Tunnistus”.

2. Valitse pudotusvalikosta mukautettava kanava ja valitse ”Käytössä”-täppä. Huom. Liiketunnistus tulee valita erikseen jokai-
selle kameralle. Älä käytä ”Kopioi”-painiketta.

3. Määrittääksesi liiketunnistusalue, klikkaa Alueen kohdalta ”Asetus”.

4. Maalaa aluetta kuvaan hiiren vasemmalla painikkeella. Punainen alue on liiketunnistusaluetta.

5. Valitse liiketunnistuksen herkkyys väliltä 0-100.

6. Kynnys muutoksen koon tarpeen kuvaliikkeen tunnistuksessa. Aseta arvo välille 0-100.  
 - Mitä suurempi herkkyys ja mitä pienempi kynnys, sitä herkemmällä liiketunnistus on.

7. Voit määrittää enintään neljä eri aluetta.

8. Palaa edelliseen valikkoon hiiren oikealla painikkeella.

9. Voit valita liiketunnistuksen aikataulun klikkaamalla Aikataulun kohdalta ”Asetus”. 

10. Ota jakso käyttöön tai pois käytöstä vetämällä päivien kohdalta hiiren oikealla painikkeella. Voit hienosäätää jaksoja paina-
malla ”Asetus”-painiketta ikkunan oikeasta laidasta.

11. Tallenna klikkaamalla ”OK”.

1.5. Kameroiden nimeäminen
1. Mene ”Päävalikko” -> ”Kuva” -> ”Kanavan nimi”.

2. Nimeä kamerat.

3. Tallenna painamalla ”OK”.

1.6. Zoom
1. Paina aloitusnäkymästä hiiren oikeaa painiketta muokattavan kameran kohdalta ja valitse pudotusvalikosta ”AutoFocus”.

2. Muuta Zoomin arvoa tarpeen mukaan. Kamera tarkentaa kuvan automaattisesti.

3. Poistu takaisin aloitusnäkymään hiiren oikealla painikkeella. 
Huom. Tämän toiminnon voi tehdä vain säädettävillä objektiiveilla (moottorizoom) varustetuilla kameroilla.

1.7. Matkapuhelinsovelluksen käyttöönotto
1. Kytke verkkokaapeli tallentimen verkkoportista reitittimeen.

2. Menee ”Päävalikko” -> ”Verkko” -> ”TCP/IP” ja muokkaa kynästä -> valitse täppä ”DHCP”.

3. Lataa ja asenna matkapuhelimeesi Dahuan DMSS-sovellus.

4. Avaa sovellus ja valitse päävalikosta ”Device Manager”.

5. Kosketa ”+”-painiketta oikeasta yläkulmasta.

6. Valitse ”P2P”.

7. Anna haluamasi nimi.

8. Kosketa QR-koodin kuvaketta.

9. Mene tallentimesta Päävalikko -> Verkko -> P2P-asetukset ja valitse ”Käytössä”-täppä.

10. Lue mobiilisovelluksella ruudulla näkyvä QR-koodi.

11. Valitse ”Start Live Preview”.

12. Nyt voit tarkastella kameravalvontajärjestelmän kanavia.

www.fsm.fi


