Hướng Dẫn Cài Đặt NKB 1000 - Thiết bị
chuyên dụng điều khiển Camera PTZ Speed
Dome Dahua

Thông Tin Chung Về Camera IP PTZ Speed Dome Dahua

- Bàn điều khiển NKB1000
- Điều khiển được tất cả các dòng dahua speed dome, DVR, NVR,HCVR.
- Với các chuẩn kết nối : RS485, RS422, USB, RS232 & Network.
- Chức vụ cài đặt trước, tự động quét, Auto Pan, Auto Tour & Hành trình...
- Các chuẩn điều kiển :
+ DVR Protocol: DH2.
+ Dome Protocol: DH-SD/PELCO-D/PELCO-P/PELCO-D1/PELCO-P1……

I - Hướng Dẫn Cài Đặt Bàn Điều Khiển NKB 1000

1 - Tìm địa chỉ IP để cài đặt cho NKB 1000.
- Sau khi hoàn thành lắp đặt phần cứng : NKB1000 đã được cấp nguồn + kết nối với hệ thống
mạng Internet . Lúc này bạn cần có 1 máy tính kết nối cùng hệ thống mạng đó để thực hiện
các bước sau :
Bước 1 : Tìm địa chỉ IP của Camera :
- Để biết được địa chỉ IP của Camera , IP của NKB1000 , IP của đầu ghi (nếu điều khiển
Speed Dome HDCI) trong hệ thống mạng của bạn là bao nhiêu ? bạn cần tải phần mềm
DH_ConfigTool_Eng_V2.00.0.R.140410 về và cài đặt :
http://www.mediafire.com/download/7so50n1fz1c4mbc/DH_ConfigTool_Eng_V2.00.0.R.140410.7z

- Sau khi cài đặt xong, bạn mở phần mềm đó ra và làm theo hướng dẫn ở hình bên dưới :
- Lưu ý : Nếu các thiết bị trong cùng mạng của bạn bị trùng IP thì các thiết bị đó sẽ lúc nhận
lúc không (do xung đột IP). Bạn cần đổi IP để các thiết bị không trùng nhau.

Bước 2 : Đăng nhập :

- Ở giao diện đăng nhập. Bạn nhập tên đăng nhập và mật khẩu mặc định là : admin - 888888

- Tiếp theo ấn phím ESC để thoát ra Menu ngoài :

- Vậy là đã cài đặt xong : bây giờ bạn ấy tiếp ESC để thoát ra ngoài và test kết nối với Camera
để điều khiển :

Mọi thắc mắc cần tư vấn – hỗ trợ - giải đáp quý khách vui lòng liên hệ

- Tổng Đài - Hotline Hỗ Trợ Kỹ Thuật :
- Hà Nội :
+ DĐ : 0911.812.888 Số máy lẻ : 100 – 101 – 102 - 103 – 104 – 105
+ TĐ : 1900.636.955 Số máy lẻ : 701 – 702 – 703 – 704

- Đà Nẵng :
+ DĐ : 0911.299.114
+ TĐ : 1900.636.955 Số máy lẻ : 902

- TP Hồ Chí Minh :
+ DĐ : 0917.355.335 – 0917.105.000 – 0911.812.888 (Số máy lẻ 106)
+ TĐ : 02862.658.833 – 02835.122.666 Số máy lẻ : 1070 - 1071 - 1072

Hoặc quý khách có thể tải về các hướng dẫn cài đặt và hướng dẫn sử dụng các thiết bị an
ninh của Dahua tại website : http://dahua.vn (Mục hỗ trợ)
Cảm ơn quý khách đã quan tâm & sử dụng thiết bị an ninh của DAHUA

