צעד 1

צעד ראשון – התקנת הצג

|1

חיבור המצלמות למסך

תוכן האריזה
 - 1צג צבע קוואד  14 -אינץ'
 - 4מצלמות צבע
 - 4כבלים מאריכים 17.30 ,מטר כ"א

המצלמה הראשונה מתחברת
לנקודת הכניסה המסומנת
 .1CHשלוש המצלמות
האחרות מתחברות לנקודות
כניסה  CH2, CH3וCH4-
בהתאמה.

 - 4מעמדי מצלמה
 - 1שלט רחוק עם סוללות
 - 1כבל רשת אתרנט
 - 1תקליטור התקנה
 - 1מדריך התקנה מהירה
 - 1ספר הוראות שימוש
 - 1כבל חשמלי

|3

חיבור קצה אחד של כבל החשמל לצג; הקצה השני מתחבר לשקע אספקת החשמל

|2

חיבור כבל האתרנט לנתב פס רחב (לא כלול) כדי לאפשר צפייה ממרחק

|5

לחיצה על הכפתור  Stand-byמאפשרת לצפות בתמונות

|4

הפעלת המתג הראשי (המתג נמצא בצדו האחורי של הצג)

נתב אינו כלול

כפתור STAND-BY
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צעד 2

צעד שני – התקנת צפייה מקומית על מסך צעד

|2

יש לבחור את התוכנה Lorex IP Edit

|4

יש לרשום את כתובות ה IP-והMAC-

|1

יש להכניס את תקליטור התקנת תוכנת הרשת של לורקס לכונן התקליטורים של המחשב

נא ללחוץ על
הכפתור המסומן
Lorex IP EDIT

כתובת _____ . ____ . ____ . ____ IP

|3

לחיצה כפולה על הפריט המופיע תחת 'רשימות צגים' ( )Monitor listsתגדיר באופן אוטומטי את
הגדרות הצפייה המקומית

יש לרשום את הנקודות ( – ).הן
מהוות חלק מכתובת IP

כתובת _________________________ MAC

		

נא ללחוץ כאן לקביעת
הגדרות צפייה באופן
אוטומטי

לא לרשום את הנקודתיים ( ):בכתובת
הMAC-

הערה Active X :חייב להיות פעיל בכדי לאפשר
התקנת המערכת .אם  Active Xכבר מותקן ,נא
לעבור לשלב  ,6אם לא ,נא להמשיך לשלב .5

5ב|

( )2נא ללחוץ על הכפתור "הגדרות" ( )Settingsתחת "קבצי אינטרנט זמניים" ,לסמן את התיבה שליד
"באופן אוטומטי" וללחוץ על "אישור" ( .)OKנא לסגור את חלון ההגדרות

5א|

הפעלת ACTIVE X
( )1יש לפתוח את דפדפן האינטרנט שלך להפעלת ACTIVE X

א' – נא ללחוץ על "כלים"
( )Toolsולבחור "אפשרויות
אינטרנט" ()Internet options

צעד 2
צעד 1
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צעד 2

שני – התקנת צפייה מקומית על מסך המחשב שלך
5ג|

( )3יש להגדיר את רמת הביטחון שבה  Active Xיפעל על ידי לחיצה על הלשונית "ביטחון" ()Security
( )3לחיצה על הלשונית
«ביטחון»

ולסיום ,יש להרשות הפעלה
( )enableשל כול הגדרות
 Active Xבחלון הגדרות
הביטחון וללחוץ על כפתור
האישור ()OK

( )4לחיצה על הכפתור
"רמה מותאמת אישית"
()Custom level

|6

לצפייה בתמונה יש לפתוח את דפדפן האינטרנט ולהקליד בשורת הכתובת את כתובת ה IP-של המחשב שלך

נא להקליד את כתובת הIP-
שרשמתם בשלב  4של
צעד 2

בספר הוראות השימוש ניתן למצוא הוראות לאפשרויות צפייה מתקדמות .בצעד  3להלן ,הוראות להתקנת
אפשרות הצפייה ממרחק באמצעות האינטרנט.

עזרה ותמיכה
למידע נוסף או לסיוע בפתרון בעיות נא לבדוק את ספר הוראות השימוש; ניתן גם ליצור קשר בטלפון או בדוא»ל לקבלת תמיכה
נוספת

שיחת חינם לתמיכה טכנית
00-800-4256-7390
תמיכה בדוא"ל

info@svclhk.com
המידע בעלון זה ניתן לשינוי ללא הודעה מוקדמת .כול מוצרינו נמצאים בתהליך פיתוח מתמשך SVII .וחברות הבת שלה שומרות לעצמן את הזכות לשנות את
עיצוב ,תכונות ומחיר המוצר ,ללא הודעה מוקדמת ומבלי להיכנס למחויבות כלשהי .טל»ח LOREX 2006 © .לורקס .כול הזכויות שמורות.
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צעד 3

צעד שלישי – התקנת ניטור ממרחק באמצעות

|2

|1

נא לפתוח את דפדפן האינטרנט לרישום שירות DDNS

קידום ממשק החיבור של הנתב ()PORT 80

כול הנתבים שונים .לקידום ממשק החיבור של הנתב שלך:

יש להקליד ‘’ddns.strategicvista.net
בשורת הכתובת

א.

נא לקרוא את הוראות השימוש של הנתב שלך לגבי קידום ממשק החיבור ,או

ב.

לבדוק את מסמך התמיכה לתצורות נתבים שנמצא במדריך לצרכן באתר האינטרנט שלנו,
WWW.LOREXCCTV.COM/ SUPPORT

|4

|3

יש למלא את המידע לפתיחת חשבון חדש

נא ללחוץ על "פתיחת חשבון" CREATE ACCOUNT

נא ללחוץ על האפשרות
‘’Create Account
ב .יש להקליד את כתובת ה MAC-של המחשב
שלך (כפי שנרשמה בצעד  ,2שלב )4

א .נא לבחור L14Q684C
בתפריט הנפתח

ג .נא להקליד את הURL-
הייחודי שלך

|7

נא ללחוץ על הכפתור "תצורה" ()CONFIGURATION

|6

נא לפתוח את דפדפן האינטרנט שלך ולהקליד את 		
כתובת ה IP-של הצג
הקלדת כתובת
IP
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|5

נא להדפיס ולשמור את אישור ההרשמה האוטומטי 		
שנתקבל בדוא"ל

Service provider:
ddns.strategicvista.net
		Domain name:
house.strategicvista.net
		User name:
John Doe
		Password:
><leave this field blank
Use Public IP to Register:
Yes

WWW.LOREXINTERNATIONAL.COM

צעד 3

|9

צעד שלישי – התקנת ניטור ממרחק באמצעות האינטרנט (המשך)
אפשר פעולת מעקב באמצעות האינטרנט ,הקלדת שם משתמש ושם דומיין

|8

נא ללחוץ על הכפתור DDNS

 .1אפשור פעולה :לחיצה על לחצן הפקודה (עיגול )Enable
 .2שם משתמש :נא להקליד את שם המשתמש כפי שהופיע
בדוא"ל אישור ההרשמה
 .3סיסמה< :להשאיר ריק>
 .4שם דומיין :נא להקליד את שם הדומיין כפי שהופיע
בדוא"ל אישור ההרשמה

|10

נא לפתוח את דפדפן האינטרנט ולהקליד את שם הדומיין כדי לצפות בתמונות ממרחק

הקלדת שם הדומיין (לדוגמא:
 ) john.strategicvista.netלצפייה
בתמונה

עזרה ותמיכה
למידע נוסף או לסיוע בפתרון בעיות נא לבדוק את ספר הוראות השימוש; ניתן גם ליצור קשר בטלפון או בדוא»ל לקבלת תמיכה
נוספת

שיחת חינם לתמיכה טכנית
00-800-4256-7390
תמיכה בדוא"ל

info@svclhk.com
המידע בעלון זה ניתן לשינוי ללא הודעה מוקדמת .כול מוצרינו נמצאים בתהליך פיתוח מתמשך SVII .וחברות הבת שלה שומרות לעצמן את הזכות לשנות את
עיצוב ,תכונות ומחיר המוצר ,ללא הודעה מוקדמת ומבלי להיכנס למחויבות כלשהי .טל»ח LOREX 2006 © .לורקס .כול הזכויות שמורות.
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