


Micro

Đèn trạng thái

Ống kính

Hồng ngoại

Loa

Thiết kế

Đèn trạng thái:

Màu đỏ mờ: Camera đang khởi động.

Màu xanh lam: Camera đã khởi động sẵn sàng cho thiết lập Wi-Fi.

Màu xanh dương: Kết nối Wi-Fi đã hoàn thành và camera hoạt động bình thường.

Đèn màu đỏ: Kết nối mạng là bất thường.

Reset về mặc định
Nhấn và giữ nút reset 5 giây để khôi phục camera về trạng thái mặc định (vẫn giữ kết nối nguồn).

Cổng mạng

Jack nguồn

Mini USB

Khe cắm thẻ nhớ

& Nút reset

Chân đế



Lắp đặt

Bước 1: Xoay ống kính camera hướng lên 

Bước 2: Mở nắp và gắn thẻ nhớ 

Gắn trần

Để bàn

Pan: 0° to 355° Tilt: -10° to 90°

Linh kiện kèm theo để gắn camera lên trần

(Nút reset camera ở đây)

Bước 3: Lắp đặt 



Kết nối và xem camera trên điện thoại

Bước 1 Bước 2 Bước 3

Cấp nguồn cho camera

Cáp USB mini

Tải ứng dụng Hik-connect 

Hoặc

-Kết nối điện thoại vào wifi

-Đăng nhập hik-connect

-Bấm dấu “+” trên phần mềm

-Quét mã QR code của camera

-Chọn kết nối wifi hoặc có dây

-Bấm “Bỏ qua” nếu xem bằng 

đám mây hik-connect. Nhập 

thông tin và bấm kết thúc nếu 

có NAT port

1 2 3 4 5

Chú ý: Camera không hỗ trợ cấu hình thông qua trình duyệt web

Chỉ hỗ trợ cấu hình thông qua phần mềm IVMS 4200 trên máy tính



Cấu hình camera qua IVMS 4200 – Remote Configuration

+ Chỉnh ghi hình liê tục 24/24 + Chỉnh xoay ngược hình ảnh

+ Kết nối wifi cho camera + Bật âm thanh 2 chiều

User name: admin Mật khẩu: adminXXXXXX XXXXXX: là 6 ký tự  Verification Code

được in dưới tem của camera


