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1 2 סריקת רשת בחיפוש  1.

דאווהאחרי מוצרי 

תחום כניסה להגדרות 2.

לחיפוש וסיסמא של  

adminמשתמש הראשי 

במידה ונצטרך לשנותה

רשימת התקנים שנמצאו3.

א  "אפשרות להיכנס לכ4.

הוובימהם דרך ממשק 

,  סטטוס כל התקן5.

uninitialized  אומר

.שהוא לא מאותחל
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בחירת התקן לא מאותחל1.

(קביעת סיסמא)אתחול שלו 2.

(נגיש)בחירת התקן ברשת 3.

הגדרת סיסמא4.

על כתובת דואר " V"רצוי להוריד את ה5.

לשחזור כדי להימנע מהבעיות שחזור  

.במידה וכתובת זו תשכח
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1

,  ניתן לראות בבירור מודל1.

ד"ומסהגדרות רשת 

להתקן  IPשינוי כתובת 2.

אחד או רשימה של 

ניתן לבחור  . נבחרים

ראשונה וכל IPכתובת 

התקן הבא יקבל כתובת  

+1.

ייבוא רשימת התקנים  3.

CSVי קובץ "ע
של כל CSVקובץ ייצוא 4.

חשוב  . ההתקנים שלנו

בסיום העבודה
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1
הוספת התקן מחוץ  1.

או  IPי כתובת "לרשת ע

חייבים לדעת  )ד"מס

(  סיסמא

מחיקת התקן מהרשימה2.
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חיפוש בתיקיות המחשב קובץ  1.

FIRMWAREהקושחהעדכון 

עדכון לתוך ההתקןהעלת2.

עדכון לכמה התקנים ייחד העלת3.

(יש לבחור בסימון)
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בחירת התקן מהרשימה  1.

מתוך קטגוריות התקנים

קידוד  , הגדרת דחיסה2.

ורזולוציה בסטריים  

הראשי והמשני

Configעדכון פרמטרים Tool -
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צפייה בתמונה בזמן  1.

מבלי לעבור  אמת

דרך מצלמהמצלמה 

והכנסת  ווביממשק 

סיסמא

הגדרת פרמטרים תצוגה  2.

של וידאו

חייבים לחזור לדפדפת  * 

"ENCODE " וללחוץ עלOK

שם כדי לשמור על שינוים

Configעדכון פרמטרים Tool -
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בחירת התקן מהרשימה  1.

התקניםמתוך קטגוריות 

בחירת דפדפת של  2.

TIMINGלקביעת שעה

DSTהפעלה וכיוון של 3.

.שעון קיץ

Configעדכון פרמטרים Tool -
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Configעדכון פרמטרים Tool -

הפעלה מחדש כל יום ושעה  1.

ספציפית בשבוע

הפעלה מחדש עכשיו2.

איפוס התקן להגדרות 3.

(  FW)קושחה–המפעל 

נשאר אחרון שעודכן אבל 

ההתקן ללא סיסמא ונמצא  

”uninitialized"במצב 
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בחירת דפדפת  1.

RESTORE

שינוי סיסמא להתקן  2.

הנבחר
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Configאיפוס סיסמא Tool -

אפשר לעשות תהליך  1.

איפוס סיסמת  

איןהמצלמה רק אם 

לה מייל מוגדר  

במידה ויש  . לשחזור

עוברים  –לה מייל 

QRי "לתהליך שחזור ע

אפשר לייצא במכה  2.

כמה מצלמות לאיפוס  

ייצא  ואז 

ExportFile.xmlאחד

XMLייצוא של קובץ 3.

לאיפוס ואחרי זה 

שליחתו לתמיכה אחרי 

פתיחת קריאה

RESULT.XMLיבוא של 4.

XMLבחירת קובץ 5.

והתקנים שהוא אמור 

לאפס
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Configאיפוס סיסמא Tool -

.קודQRיופעל תהליך שחזור סיסמא עם –במידה הוגדרה כתובת מייל מסוימת לאיפוס סיסמא 

:כדי לאפס סיסמא

(.4)קוד QR-סורקים את ה, Password Resetting( "3 )"מפעילים , Tool manager( "2)"לוחצים על , ME( "1)"לוחצים על , DMSSפותחים אפליקציית . 1

.למייל שהוגדר במצלמה כמייל לאיפוס סיסמא( 6)עם קוד לאיפוס ( 5)בעקבות הסריקה ישלח מייל . 2

CONFIG TOOL(7.)את הקוד הזה יש להכניס לשדה הנדרש בתוכנת . 3

(.9)ואימות סיסמא( 8)להכניס סיסמא חדשה . 4
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IPבמידה ולא ניתן לשנות כתובת 

יש לשנות  –של התקן כלשהו 

הגדרות רשת ולהיכנס להתקן כדי 

בשלבים הבאים  . לשנות הגדרות

DHCP-מIP-נשנה את כתובת ה

לסטטית עם כתובת נוספת בתחום 

:כתובת נוסף

מציאת התקן רשת של המחשב1.

TCP/IPv4כניסה להגדרות רשת 2.

כמו שהייתה  IPקביעת כתובת 3.

קודם

מכוון לנתב  DNSקביעת 4.

.של גוגלDNS-האינטרנט ול

כניסה למצב מתקדם5.

משניתIPהוספת כתובת 6.

בתוך תחום  IPקביעת כתובת 7.

עם מסכה בהתאם

לא נגישIPבמידה וההתקן נמצא בתחום כתובת 


