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Chương 1: Hướng dẫn sử dụng và các chức năng cơ bản 
1.1  Hướng dẫn lắp đặt ổ cứng: 

§ Bạn cần phải lắp đặt ổ cứng vào đầu ghi trước khi sử dụng, các bước lắp đặt như hình 
sau: 
• Bước 1: Tháo các ốc vít bảo vệ vỏ ngoài của đầu ghi 

 
Hình 1: tháo ốc bảo vệ ngoài của đầu ghi. 

 
• Bước 2: Đặt ổ cứng vào vị trí lắp đặt, vặn các ốc vít để cố định ổ cứng. 

 
Hình 2: đặt ổ cứng vào vị trí lắp đặt. 

 
• Bước 3: Kết nối dây nguồn, dây SATA từ mainboard vào ổ cứng 
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Hình 3: Kết nối các dây tương ứng từ mainboard tới ổ cứng. 

 
• Bước 4: Đậy nắp và vặn các ốc vít lại như ban đầu. 

 
Hình 4: Đậy nắp và vặn các ốc vít bảo vệ đầu ghi. 

 
Chú ý: Đầu ghi vẫn hoạt động bình thường khi không có ổ cứng, tuy nhiên đầu ghi sẽ 
không thể lưu lại những hình ảnh, sự kiện, hoạt động hay đoạn ghi hình. 
 

1.2  Hướng dẫn đăng nhập vào hệ thống: 
§ Sau khi khởi động đầu ghi thành công, màn hình hiển thị của đầu ghi sẽ ở chế độ 

nhiều cửa sổ chia nhỏ. 
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Hình 5: màn hình giám sát của đầu ghi 

§ Kích chuột vào  bên góc phải bên trên màn hình để hiển thị giao diện yêu cầu 
đăng nhập vào hệ thống: 

 
Hình 6: Đăng nhập vào hệ thống 

§ Đầu ghi NVR này cung cấp cho bạn 4 tài khoản được mặc định sẵn: 
• User name: ADMIN0  Password: 000000(tài khoản quản trị) 
• User name: USER01  Password: 111111(tài khoản người dùng thường) 
• User name: USER02  Password: 222222(tài khoản người dùng thường) 
• User name: USER03  Password: 333333(tài khoản người dùng thường) 

 
Chú ý: 

• Để đảm bảo an toàn cho hệ thống giám sát và tránh mất tài khoản đăng nhập vào 
hệ thống, bạn nên đổi mật khẩu mặc định sau khi đăng nhập thành công vào đầu 
ghi. 
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• Nếu bạn đăng nhập thất bại 3 lần liên tiếp trong vòng 30 phút thì hệ thống sẽ xuất 
ra tín hiệu báo động. Và nếu bạn nhập sai quá 5 lần liên tiếp trên cùng một tài 
khoản thì tài khoản đó sẽ bị khóa lại. 
 

1.3 Hướng dẫn đăng xuất khỏi hệ thống 
§ Để đăng xuất khỏi hệ thống quản lý của đầu ghi và trở về giao diện yêu cầu đăng 

nhập, bạn có thể sử dụng một trong hai cách sau: 
• Cách 1: Bạn nhấn và giữ phím POWER trên bảng điều khiển phía trước đầu ghi 

trong khoảng 3 giây, các hoạt động của đầu ghi sẽ ngừng lại. Tiếp sau đó bạn chỉ 
việc nhấn vào nút Turn On/Off để tắt. 

• Cách 2: Bạn kích vào nút  bên trên góc phải màn hình, sau đó  chuyển 
sang , bạn muốn đăng nhập lại thì bấm vào nút  và thao tác như phần 
hướng dẫn ở trên. 
 

1.4 Hướng dẫn sử dụng chuột: 
Dưới đây là bảng hướng dẫn chức năng của chuột USB: 

Hoạt động của chuột Chức năng 
Kích chuột trái • Chọn trình đơn và xem nội dung trình đơn cần thao tác 

• Thực hiện các hoạt động điều khiển, kiểm soát. 
• Thay đổi các chế độ frame(khung hình) hiển thị hoặc kích 

hoạt chế độ phát hiện chuyển động. 
• Đối với các hộp thoại yêu cầu nhập, nhấp chuột trái 

tương ứng để chọn các phương thức nhập (chữ cái in hoa, 
chữ cái thường, ký tự, số…). nhấp biểu tượng “←” để 
xóa ký tự. Nhấp “ ̺ “ để tạo khoảng cách 

• Bạn cũng có thể nhập các kí tự đặc biệt. 
Kích đúp chuột trái • Thực hiện các thao tác điều khiển đặc biệt (kích đúp 

chuột trái vào tập tin ghi hình để phát lại tập tin đó). 
• Ở chế độ xem nhiều cửa sổ, chọn 1 cửa sổ rùi kích đúp 

chuột vào cửa sổ đó để phóng lớn cửa sổ. Kích đúp chuột 
lại để trở lại chế độ nhiều cửa sổ. 

Nhấp chuột phải • Thoát khỏi menu mà không phải lưu lại các thao tác thay 
đổi. 

Sử dụng chuột giữa • Ở hộp thư thoại yêu cầu nhập, chuột giữa giúp làm tăng 
hoặc giảm giá trị chữ số. 

• Chuyển đổi các mục trong hộp checkbox. 
• Điều khiển Page Up và Page Down. 

Di chuyển chuột • Điều khiển di chuyển để chọn các thao tác. 
Kéo chuột • Chọn vùng thiết lập chế độ phát hiện chuyển động. 

• Chọn vùng thiết lập chế độ bảo mật, riêng tư. 
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1.5 Hướng dẫn thao tác, sử dụng thiết bị điều khiển từ xa(Remote): 
 
 

 
Hình 7: Remote điều khiển từ xa. 

Name Chức năng 
Record • Bật/tắt chế độ ghi hình. 

• Trong giao diện thiết lập ghi hình nút nhấn có tác dụng lựa chọn 

Stop 
Record 

Play 

Lock 

Step/Pause 

Fast Rewind 
Slow Forward 

Fast Forward 

Zoom in/out PTZ Iris 

PTZ Setup PTZ Focus 

Mute Search 

Auto switch Remote control ID setting key 

Information Up selection 

Enter Left Selection 

Menu 

Down Selection 

Quad Display 

Right Selection 

Cancel 

Number1-9 

Channel 1-16 
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hoặc thay đổi các kênh ghi hình. 
• Nhấn và giữ phím này 1.5 giây, hệ thống sẽ hiển thị giao diện 

thiết lập ghi hình. 
Lock • Khóa đầu ghi 
Play • Phát tập tin ghi hình 
Pause • Tạm dừng tập tin ghi hình 
Stop • Ngưng tập tin ghi hình 
Slow Forward • Phát chậm tập tin ghi hình 
Fast Forward • Phát nhanh tập tin ghi hình 
Fast Rewind • Tua lại nhanh tập tin ghi hình 
Zoom In/Out • Phóng thu hình ảnh 
PTZ Iris • Điều chỉnh chức năng PTZ Iris 
PTZ Focus • Điều chỉnh chức năng PTZ Focus 
PTZ Setup • Điều chỉnh thiết lập chức năng PTZ 
Mute • Dùng để bật tắt âm thanh 
Search • Để tìm kiếm tập tin ghi hình 
Auto Switch • Tự động nhảy kênh 
Information  • Thông tin hệ thống 
Up/Down/Left/Right • Chuyển đổi trạng thái điều khiển, di chuyển các hướng 

• Trong chế độ xem lại tập tin ghi hình, nút này có tác dụng điều 
khiển thanh trạng thái ở chế độ playback 

• Thực hiện các chức năng khác. 
Menu • Hiển thị danh sách điều khiển hệ thống 
ESC • Hủy bỏ giao diện thiết lập hiện tại hoặc trở về giao diện trước đó 
Quad display/nine 
display… 

• Mỗi nút hiển thị số cửa sổ của màn hình hiển thị, mỗi nút tương 
ứng với số cửa sổ khác nhau. 

1,2,3,….16 • Từ 0 đến 9 là số điều khiển để nhập trong đầu ghi. 
• 1 đến 16 tượng trưng cho số kênh camera tương ứng. 

 

1.6 Hướng dẫn sử dụng bảng điều khiển trước đầu ghi: 

 
Hình 8: Bảng điều khiển mặt trước đầu ghi. 

 
(1): 0~9 để nhập kí tự số, 1~16 tượng trưng cho các kênh tương ứng. 
(2): POWER: Mở nguồn/ tắt nguồn. 
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(3): MENU: vào giao diện Menu chính. 
(4): ESC: thoát khỏi giao diện Menu. 
(5): Số cửa sổ hiển thị: 1/4/9/16 kênh. 
(6): nút di chuyển trái đồng thời cũng là nút tua lại nhanh tập tin ghi hình. 
(7): Nút di chuyển lên đồng thời là nút thêm kênh. 
(8): Nút di chuyển xuống đồng thời là nút bỏ kênh. 
(9): Nút di chuyển phải đồng thời là nút phát nhanh tập tin ghi hình. 
(10): ENTER: Xác nhận các cài đặt. 
(11): POWER: đèn led chỉ thị nguồn bật/tắt. 
(12): HDD: đèn led chỉ thị ổ cứng đã được nhận hay chưa. 
(13): LOCK: đèn led chỉ thị khóa bàn phím. 
(14): ALARM: đèn led chỉ thị báo động. 
(15): IR: đèn led chỉ thị hồng ngoại 
(16): mắt nhận hồng ngoại của điều khiển từ xa. 
(17): nút ghi hình thủ công. 
(18):  Nút play/pause 
(19): Nút stop. 
(20): Cổng kết nối USB. 
 

1.7 Hướng dẫn cài đặt và kết nối cơ bản: 

 
Hình 9: Các cổng kết nối thiết bị khác vào đầu ghi. 

(1): Cổng ra tín hiệu video. 
(2): Cổng ra tín hiệu audio 
(3): Cổng mạng LAN 



Hướng dẫn sử dụng đầu ghi hình NVR_304&NVR_3016 

R&D Vantech	   Page	  10	  
	  

(4): Cổng USB: dùng để kết nối các thiết bị nâng cấp, sao lưu hay chuột USB. 
(5): Cổng ra XGA 
(6): Cổng ra YbbPr 
(7): Cổng vào tín hiệu Audio 
(8): Cổng ra HDMI 
(9): Cổng RS-485, cổng báo động, cổng mở rộng và cổng GND. 
(10): Cổng nguồn ATX 150W AC: 115V~230V 
(11): Cổng GND. 
 
§ Giao diện báo động: 

 
 

 
 

1.8 Sơ đồ kết nối NVR: 

4 kênh vào báo động và 
1 kênh ra báo động 

Hình 10: Giao diện báo động. 



Hướng dẫn sử dụng đầu ghi hình NVR_304&NVR_3016 

R&D Vantech	   Page	  11	  
	  

 
Hình 11: Sơ đồ kết nối hệ thống NVR. 

1.9 Hướng dẫn kết nối NVR và IP Camera: 
Bước 1: Kết nối trực tiếp camera IP và PC thông qua cáp RJ-45 

 

Hình 12: kết nối IP camera và PC. 
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Bước 2: Thiết lập địa chỉ IP tĩnh cho PC. 
IP tĩnh của PC có thể thiết lập 192.168.98.101, subnet mask 255.255.255.0, default 
gateway 192.168.98.1 
 

 
Hình 13: Giao diện thiết lập IP tĩnh cho PC. 

 
Bước 3: Tìm kiếm địa chỉ camera IP 

• Chép ứng dụng tìm kiếm Camera IP trong đĩa CD. 
• Nhấn nút Search thì bạn có thể tìm thấy các kết nối của camera IP. Nhấn Update 
để thiết lập IP của camera và PC cùng lớp mạng. 
 

Bước 4:  Thiết lập địa chỉ IP 
Địa chỉ IP của camera có thể được thiết lập trong phần cài đặt camera trên đầu ghi. 
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Hình 14: Giao diện menu cài đặt camera. 

 
Bước 5: Kiểm tra IP của camera và NVR có cùng lớp mạng không?  

 
Hình 15: Giao diện thiết lập mạng. 
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Chương  2: Những hoạt động của NVR 
2.1  Kiểm tra trước khi mở NVR: 

• Xin vui lòng kiểm tra nguồn phù hợp với NVR 
• Xin vui lòng kiểm tra kết nối với các thiết bị khác là đúng hay là sai. 
• Xin vui lòng chèn các sợi dây nguồn. 
• Đèn nguồn bật sang màu đỏ sau khi kết nối nguồn cho NVR. 

2.2  Menu điều khiển: 
Kích chuột phải để hiện lên thanh công cụ. 

Kích   để đến mục Menu. 
 

 
 
 

	   	  

	  

Hình 16: Giao diện menu chính. 

	  

Menu	  
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2.3  Cài đặt hệ thống: 
§ Cài đặt thời gian hệ thống: 

Chọn  “SYSTEM” trong menu chính sau đó vào “SYSTEM SETUP” để vào giao 
diện cài đặt hệ thống. 

 

 
Hình 17: Giao diện cài đặt hệ thống. 

 
• Dividing Line: Cài đặt màu sắc cho các đường Dividing Lines: xanh, trắng, đen 

và ẩn. 
• Frequency: Tần số lựa chọn ở 50/60Hz, 50Hz đối với hệ PAL, 60Hz đối với hệ 

NTSC. 
• Remote ID: Kích hoạt và tắt điều khiển từ xa hoạt động của đầu ghi. Mã ID của 
điều khiển từ xa từ 01 đến 99. Để thiết lập các ID điều khiển từ xa, nhấn phím đầu 
ghi ( thiết lập phím ID của điều khiển từ xa) và mã ID. Các chỉ số hồng ngoại trên 
đầu ghi sẽ sáng lên. Điều khiển từ xa sẽ điều khiển hoạt động của đầu ghi. Thiết 
lập lại điều khiển từ xa thì nhấn phím đầu ghi và nhập lại mã ID. 

• OSD Transparency: Thiết lập OSD Transparency, 0: đục, 6: trong nhất.  
• HD output: VGA( 800x600); VGA(1280x1024) ; HDMI (1920x1080) ; 

YpbPr(1920x1080). 
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• Mouse display: Chọn CVBS(BNC) hoặc màn hình HD (VGA, Digital 
Output/YpbPr). 

• OSD Language: Thiết lập ngôn ngữ. Có 7 ngôn ngữ: 0: tiếng Anh, 1: tiếng 
Trung, 2: tiếng Trung, 3: tiếng Nga, 4: tiếng Ý, 5: tiếng Thái, 6: tiếng Rumani. 

 
2.4  Cài đặt camera 

 

 
Hình 18: Giao diện thiết lập camera. 

 
• Thay đổi tên camera. Di chuyển con trỏ đến các chữ cái tên camera rồi kích chuột 

trái để thay đổi tên camera. 
• Chức năng DAY CDS/ NIGHT CDS chỉ hổ trợ camera IP ngày và đêm. 

 
2.5  Thiết lập báo động 

VD thiết lập báo động: 
Kênh 02 
22:20 đến 7:10 ngày hôm sau. 
Nó sẽ báo động khi cảm biến cảm thấy có gì đó ngang qua. Còi trong đầu ghi sẽ báo tiếng 
bíp và gửi mail đến địa chỉ mail được thiết lập. 
Những bước hoạt động: 
Bước 1: Kết nối 
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Hình 19: Sơ đồ kết nối báo động. 

 
Lưu ý: Nếu kết nối báo động cho đầu ghi, xin vui lòng kết nối cổng vào báo động của camera 
IP với đất, hoặc nó sẽ tiếp tục báo động khi lịch trình báo động xảy ra.  Nếu kết nối báo động 
cho camera IP, sau đó xin vui lòng kết nối cổng vào báo động của đầu ghi với đất. 

 
Bước 2: Cài đặt Email 
§ Điều đầu tiên là xác nhận kết nối của đầu ghi là tốt. 
§ Sau đó hãy làm theo hướng dẫn: Menu-> network setup-> email. 
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Hình 20: Giao diện cài đặt mạng. 

 
§ Cài đặt Email 

 

 
Hình 21: Giao diện thiết lập email. 

(1) Time intercal: Thiết lập khoảng thời gian để gửi email. Đơn vị là phút. 
(2) E-mail server address: Thiết lập máy chủ email để gửi email. 
(3) E-mail server port: Thiết lập cổng máy chủ email. Bình thường đối với cổng 

SMTP là 25. 
(4) User name: Tên tài khoản người dùng email. 
(5) User Password: Đây là mật khẩu email. 
(6) Password confirmation: Xác nhận lại mật khẩu email của bạn. 
(7) Receiving address: Đây là địa chỉ email. 

Cách hoạt động: Di chuyển con trỏ chuột đến vị trí cần cài đặt sau đó kích chuột 
trái vào để chỉnh sửa. 
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Bạn có thể kích “TEST” để kiểm tra. Vui lòng chắc chắc NDS là đúng trong cài 
đặt mạng. 

 

	  

	  

	  

Bước 3: Thiết lập lịch trình 
§ Vào Menu->Schedule Setup 

 
Hình 22: Giao diện thiết lập lịch trình ghi hình. 

 
• Camera: Lựa chọn 1 kênh hoặc tất cả các kênh 
• Date: Thiết lập ngày để ghi hình. Nó có thể thiết lập 4 đoạn thời gian để ghi. 
• Time segment: Thiết lập loại ghi hình. (Thời gian, chuyển động, báo động, 

chuyển động+báo động) 
 

Bước 4: Cài đặt báo động 
§ Thiết lập còi, rờ le và email. 

Cổng vào báo động cho mỗi kênh (hình ảnh bị mất, sự thay đổi hình ảnh, báo 
động bên ngoài). Tương ứng thiết lập đầu ra báo động ( còi, rờ le, email) tùy điều 
kiện đê bắt đầu. 

 

Nếu	  kiểm	  tra	  email	  thất	  bại,	  vui	  lòng	  kiểm	  tra	  lại	  thiết	  lập	  của	  email	  
gửi	  trong	  web.	  Nó	  phải	  mở	  máy	  chủ	  SMTP	  cho	  email.	  
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Hình 23: Giao diện cài đặt báo động. 

 

 

 

 

Bước 5: Thiết lập khu vực ghi hình và khu vực nhạy cảm để ghi hình chuyển động. 
 

 
              Hình 24: Giao diện cài đặt phát hiện chuyển dộng. 
 

Nó	  không	  cần	  báo	  động	  cho	  các	  chuyển	  động,	  chỉ	  thiết	  lập	  cho	  báo	  
động	  cảm	  biến	  hoặc	  báo	  động	  sẽ	  xảy	  ra	  thường	  xuyên.	  

Khu vực phát hiện 
chuyển động 
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• Sensitivity: Chọn từ 1 đến 50 cho độ nhạy của chuyển động. Nói chung số càng 
lớn thì độ nhạy càng tốt. 

• Detection area: Chọn vùng phát hiện chuyển động. Kéo chuột để chọn vùng. Khi 
phát hiện chuyển động ở vùng này thì màu trong vùng này sẽ chuyển sang màu 
đỏ. 
 

Bước 6: Khởi động ghi hình 
Nhấn vào nút bắt đầu ghi hình. Nếu bạn không nhấn vào nút ghi hình thì sẽ không 
báo động và ghi hình khi chuyển động xảy ra. 

 
2.6  Ghi hình hoạt động 

§ Sự chuẩn bị để ghi hình 
(1) Kết nối tất cả thiết bị liên quan và cung cấp nguồn cho nó. Xác nhận là có tín hiệu 

video và tín hiệu âm thanh. 
(2) Nhấn phím INFO để kiểm tra thông tin ổ cứng. Nếu dung lượng ổ cứng HDD là 

không đủ thì vui lòng thay đổi nó hoặc mở rộng thêm chức năng ghi đè trong 
menu quản lý ổ cứng HDD. 

(3) Nhập vào menu thiết lập lịch trình để thiết lập các cài đặt liên quan. Nhập vào 
menu thiết lập ghi hình để cài đặt những thông số ghi hình. 

 
Hình 25: Giao diện cài đặt ghi hình. 

• Resolution: Đây là độ phân giải. 
CIF: 352x240(NTSC) / 352x288(PAL) 
720P: 1280x720 
1080P: 1920x1080 
Hệ thống sẽ khởi động lại sau khi độ phân giải thay đổi. 

• Quality (image): Thiết lập chất lượng hình ảnh ở chế độ cao, trung bình và thấp. 
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• Frame rate: Thay đổi tốc độ khung hình trên giây. 25fps(PAL) hoặc 
30fps(NTSC) 

• Audio: Thiết lập chế độ ghi âm ON và OFF. 
 

§ Bắt đầu ghi và ngừng ghi  
(1) Bắt đầu ghi: Nhân nút  trong bảng điều khiển hoặc sử dụng chuột kích vào 

biểu tượng  trong thanh công cụ chuột để bắt đầu ghi. Một khi bắt đầu ghi 
hình hoặc bắt đầu chép vào ổ cứng, ánh sáng ổ cứng sẽ bật lên.  

(2) Nhấn nút  trong bảng điều khiển hoặc sử dụng chuột để kích biểu tượng  
hoặc nhấn phím ESC để ngừng ghi. 

 
2.7  Xem lại: 

Kích vào biểu tượng  để vào giao diện tìm kiếm bản ghi hình. Bạn có thể tìm kiếm 
tập tin ghi hình và sao lưu tập tin đến thiết bị khác. Ngoài ra bạn có thể tìm kiếm 1 tập tin 
video để xem lại. 

 
Hình 26: Giao diện tìm kiếm tập tin ghi hình. 

 
Bạn có thể tìm thấy trạng thái đang chạy nhanh chóng ở dưới cùng của màn hình. 

: Chạy bình thường 

: Tạm dừng 

: Dừng lại. 

: Tốc độ qua nhanh. 



Hướng dẫn sử dụng đầu ghi hình NVR_304&NVR_3016 

R&D Vantech	   Page	  23	  
	  

:Tốc độ lùi lại nhanh. 

Cách hoạt động: trong chế độ đang chạy, nhấn nút   1 lần/2 lần/3 lần…..6 

lần để chạy nhanh và nhanh hơn. Sau đó nhấn nút  trở lại để chạy lại bình 

thường. Nhấn nút  và  để chạy qua hoặc tua lại một khung hình. 
 
2.8  Sao lưu 

 
Hình 27: Giao diện tìm kiếm tập tin ghi hình. 

 
§ Backup Device: chọn thiết bị để sao lưu. 

USB / CD (500M) / DVD 1.5G / MINI CD(180M) 
§ USB Backup: sao lưu vào thiết bị USB 

Ít nhất là 30G. Nếu đĩa USB không thể đọc, vui lòng định dạng lại nó trước. 
Cách định dạng USB:  
Đưa đĩa USB vào đầu ghi. 
Vào Menu-> HDD management. 
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Hình 28: Giao diện chọn ổ đĩa sao lưu. 

Chọn tên ổ đĩa: Đĩa A. Sau đó kích “Format”. 
§ Chọn kênh để sao lưu:  tối đa 4 kênh. 
§ Chọn thời gian lưu: Chọn thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc sao lưu. 
§ Tính toán: Tính toán dung lượng tập tin video mà bạn muốn sao lưu. Trước khi sao 

lưu vui lòng cố gắng tính toán trước. 
 
 

 

  

 

2.9  Cài đặt Audio 
Nhấn vào nút “AUDIO”  trong bảng điều khiển hoặc biểu tượng  trong bảng điều 

khiển từ xa hoặc kích   để đến menu cài đặt Audio. 

Không hổ trợ sao lưu ổ cứng điện thoại 
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Hình 29: Giao diện cài đặt Audio. 

• “monitor”: tắt âm thanh, máy trạm, kênh 01-04 tùy chọn. 
• Broadcast: Đầu ghi chuyển âm thanh trực tiếp đến máy trạm hoặc camera thông qua 

thiết bị nhận. Nếu máy trạm hoặc một vài kênh được chọn thì âm thanh sẽ truyền đến 
máy trạm hoặc một vài kênh đó. 

 
2.10  Cài đặt PTZ 

§ Đầu tiên thiết lập các thông số trong menu cài đặt PTZ 

 
Hình 30: Giao diện cài đặt chức năng PTZ 

(1) Camera: Chọn kênh được kết nối. 
(2) Baudrate: Chọn tốc độ truyền. 
(3) Device ID: Chọn ID cho tốc độ speed dome. 
(4) Protocol: Chọn giao thức truyền. 

§ Sau khi thiết lập speed dome, vui lòng vào cài đặt PTZ. Nhấn nút “PTZ” hoặc kích vào 

biểu tượng  để vào cài đặt. 
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                              Hình 31: màn hình quan sát. 
 

(1) Sau đó nó sẽ hiển thị “PTZ: CAM 01 SPEED: 16 DATA:00” trên màn hình. Nó có 
nghĩa là đầu ghi đang ở tình trạng PTZ. Nhấn lại “PTZ” hoặc “ESC” để thoát khỏi 
giao diện PTZ. 

(2) Khi đầu ghi dưới dạng tình trạng PTZ thì nó sẽ hiển thị thanh công cụ chuột như sau: 

 
Biểu tượng Tên Mô tả 

 
Direction key Phím dùng để di chuyển speed dome lên, xuống, 

qua trái, qua phải. 

 
Rotate Dùng để tự động xoay speed dome. Nhấn nút này 

thêm 1 lần nữa sẽ dừng xoay. 

 
Zoom Phím này dùng thể phóng thu hình ảnh. 

 
Preview Để kiểm tra các dữ liệu cài sẵn đã được lưu. 

 
Set Dùng để thiết lập điểm Preset. 

 Close Tắt và thoát giao diện PTZ 
 

(3) Thay đổi thông số: 
Bạn có thể sử dụng chuột hoặc điều khiển từ xa để thay đổi dữ liệu cài đặt sẵn. Chọn 
mục mà bạn muốn thay đổi sau đó nhấn phím “SPOT” trên điều khiển từ xa hoặc kích 
trực tiếp vào mục bằng chuột. Sau đó thay đổi dữ liệu bằng kích chuột trái/phải của 
chuột. 

(4) Thiết lập điểm Preset 

Chọn kênh mà kết 
nối với speed dome 
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• Chọn điểm hình ảnh trong camera được chọn bởi các phím . 
Thiết lập 1 số cho hình ảnh trong “DATA”, ví dụ như 01, sau đó kích để 
hoàn thành thiết lập. 

• Để xem điểm hình ảnh đã được lưu. Bạn có thể chọn số tương ứng trong 

“DATA”, sau đó kích để xem. 
 

2.11  Thiết lập tài khoản người dùng 
Trước khi vào giao USER SETUP, bạn phải vào giao diện USER LOGIN và gõ mật khẩu 
chính xác. 

 
Hình 32: Giao diện đăng nhập. 

 
§ Thiết lập tài khoản người dùng 

 
Hình 33: Giao diện đăng nhập. 
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• USER NAME: Để chọn quyền quản trị hay người sử dụng bình thường. Có 4 tài 
khoản: ADMIN0, USER01, USER02 và USER03.  ADMIN0 là mặc định. 

• PASSWORD: Để thiết lập mật khẩu cho tài khoản. Mật khẩu mặc định là 000000 
cho ADMIN0, 111111 cho USER01, 222222 cho USER02 và 333333 cho 
USER03. Và mật khẩu có thể thay đổi bởi người sử dụng. 

• Phân quyền tài khoản: Cũng như quyền quản trị, bạn có thể vào USER SETUP 
để phân quyền cho tài khoản người dùng. 

 
Mở khóa cài đặt: Nếu đầu ghi đã khóa, vui lòng kích  trên bên phải màn hình. Sau đó 
nó sẽ hiện lên giao diện của USER LOGIN. Gõ tên tài khoản và mật khẩu để mở khóa 

đầu ghi. Sau đó biểu tượng  sẽ chuyển sang  
 

2.12  Thiết lập chức năng xem vào ban đêm: 
Vào phần thiết lập camera:  

 

	  
Hình 34: Giao diện cài đặt camera. 

 
• Day light perception: Hình ảnh chuyển sang chế độ ngày khi cường độ ánh sáng lớn 

hơn giá trị này, hình ảnh có màu sắc. Mặc định là 234. 
• Night light perception: Hình ảnh chuyển sang chế dộ ban đêm khi cường độ ánh 

sáng nhỏ hơn giá trị này, hình ảnh chuyển sang trắng đen. Mặc định là 202. 
• DAY CDS/ NIGHT CDS: chỉ hổ trợ với camera IP có IR-Cut. 

 
2.13  Tắt đầu ghi: 
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§ Tắt phần mềm: Thoát ra tất cả các hoạt động và trở lại chế độ xem trực tiếp. Nhấn 

phím trên bảng điều khiển hoặc điều khiển từ xa hoặc kích chuột vào biểu tượng 

để hiện lên nhắc nhở tắt đầu ghi. Chọn OK để tắt đầu ghi, nhấn phím  và giữ 
3 giây để khởi động lại đầu ghi. 

§ Tắt phần cứng: Rút điện trực tiếp ra khỏi đầu ghi. 
§ Sự cố bất thường: Nếu đầu ghi khởi động lại 5 lần trong 1 giờ, nó sẽ gặp sự cố và còi 

sẽ cất tiếng bíp. Vui lòng tắt nguồn điện và mở nguồn điện lại. 
 

2.14  Trạng thái của ổ cứng: 
Nhấn trực tiếp phím “INFO” , bạn sẽ nhìn thấy biểu tượng sau: 

• : Thông tin hệ thống và ổ cứng đầy. 

• : Không có ổ cứng. 

 

 

 

Chương 3: Kết nối IE 
Các bước hoạt động: 

Bước 1: Kích vào security, kích chuột phải vào biểu tượng , sau đó kích “properties”-
>”security” trong hộp sau: 
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Hình 35: Giao diện cài đặt IE. 

 
Bước 2: Kích vào Custom Level, sau đó kiểm tra các mục trong ActiveX, thiết lập “enable” 
hoặc “prompt” 
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Hình 36: Giao diện Security Settings. 

 
Bước 3: Địa chỉ download ActiveX  là 
ftp://sieuthicameraquansat.com/SOFTWARE%20DIGITAL%20VIDEO%20RECORD
ER%20(DVR)/DVR%20VT-4400S-4400M-8400-16400/ 
 
Bước 4: Nó hiện lên giao diện đăng nhập sau khi IE ActiveX đã được tải về. 

 

Chương 4: Hướng dẫn về cài đặt mạng cho NVR 
1. Kết nối cáp mạng của NVR với PC. Gõ vào http://www.google.com trong trình duyệt 

IE để kiểm tra mạng đã kết nối hay chưa. Sau đó bạn sẽ thấy trang sau:  
 

 
Hình 37: giao diện trình duyệt web IE. 
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2. Xác nhận IP của router. Gõ vào http://www.whatismyip.com trên trình duyệt IE. Sẽ 
hiển thị địa chỉ IP của router. 
 

 

 
 

Hình 38: Địa chỉ IP router. 
 

3. Thiết lập mục địa chỉ IP như “DHCP/DDNS” trong menu thiết lập mạng trên NVR. Nếu 
DHCP trong router được mở thì NVR sẽ tự động lấy IP từ Router. Vui lòng thay đổi địa 
chỉ IP, nó sẽ nằm ngoài vùng của DHCP. 

 

 

	  
	  
 

Đây là giao diện Router 
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Hình 39: Giao diện Thiết lập địa chỉ IP. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Địa chỉ IP của NVR phải 
nằm ngoài khoảng cách này. 
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Kiểm tra DNS IP, nó phải giống trong Router. 
 

 

 
 

Hình 40: Thiết lập DDNS. 
 

4. Mở INFO trong NVR. Nó sẽ hiện nvr.cctvdvr.com.tw:27K0030@  trong mục DDNS. 
Nếu ko có chữ @ thì kết nối giữa NVR và máy chủ thất bại. Vui lòng thoát ra và vào lại 
mục INFO sau 1 phút. Nếu vẫn không có chữ @, vui lòng kiểm tra lại thiết lập DNS của 
NVR là đúng hay chưa. 

Đây là giao 
diện NVR 

Đây là giao 
diện Router 
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Hình 41:Giao diện thông tin hệ thống. 

 
5. Thiết lập port forwarding trong Router. Thiết lập port khác nhau cho mỗi NVR khác 

nhau. 

 
Hình 42: Giao diện Router. 
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Mở chức năng UPnP trong Router để thực hiện đầy đủ các port forwarding của NVR tự 
động. Nó đề nghị thay đổi port trong phần menu thiết lập mạng sau khi UPnP được mở. 
Và thiết lập tự động port forwarding cùng 1 lúc sau khi lưu lại port. Kích vào biểu tượng 
“Refresh” để xem IP và port. 

 
Hình 43: Giao diện chức năng UPnP. 

 
Bạn có thể kiểm tra port forwarding thành công hay chưa vào: 
http://www.yougetsignal.com/tools/open-ports. 

 

 

Nó hiển thị port 
forwarding là thành công 

Đây là giao 
diện Router 
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6. Tải phần mềm CMS trên trang http://www.fab111.com:82/. 

 
 
 

7. Mở phần mềm máy trạm MS, gõ vào tên miền, số NVR, tên người sử dụng, mật khẩu để 
kiểm tra kết nối. Nếu kết nối thất bại, vui lòng kiểm tra mạng IP LAN. 
 

 
Hình 44: Giao diện phần mềm máy trạm. 
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Lưu Ý: Các thiết lập của Router có thể không hổ trợ WAN IP kết nối trong 
mạng nội bộ, sau đó kết nối thông qua tên miền và số NVR cũng sẽ thất 
bại. 


