
TV-IP572W (V1.0R) / 10.04.2012

Megapixel Wireless N Internet Kamera

TV-IP572W
Gyors telepítési útmutató (1)
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  2. Hardver Telepítése és Beállítása

Megjegyzés: 
1. A Wi-Fi Protected Setup (WPS) segítségével gyorsan csatlakozhat a vezeték nélküli routerhez vagy 
 access pointhoz. Ha megváltoztatta a router alapértelmezett jelszavát, a WPS közli, hogy a kamera 
 csatlakoztatásához vezeték nélküli kapcsolat szükséges. A WPS létrehoz egy új jelszót a routerhez, 
 ha nem változtatja meg az alapértelmezett jelszót. A routerhez csatlakoztatott további eszközöket 
 újra kell csatlakoztatni az új jelszó használatával.
2. Amennyiben a vezeték nélküli router vagy access point nem rendelkezik WPS gombbal, olvassa el 
 az alternatív vezetékes telepítési utasításokat a felhasználói útmutatóban.  

Rendszerkövetelmények

 TV-IP572W

CD-ROM (Használati útmutató és segédprogramok)

 Többnyelvű gyors telepítési útmutató

Hálózati kábel (1.5 m/ 5 láb)

 Felfogató készlet

 Hálózati adapter (5V DC, 1.2A)

 Ethernet porttal és böngészővel ellátott számítógép

CD-ROM egység

 Vezetékes vagy vezeték nélküli hálózat (wireless router vagy access point, DHCP szerver 
támogatással)

Csomag tartalma

  1. Indítás előtt

Támogatott operációs 
rendszerek

1-8 Kamera

CPU CPU

9-32 Kamera

Memória Memória

Windows 7 (32/64-bit) / 
Windows Server 2008 / 
Windows Vista (32/64-bit) / 
Windows Server 2003 / 
Windows XP (32/64-bit)

2GHz 2GHz2GB RAM 
vagy több

4GB RAM 
vagy több

SecurView Pro Követelmények
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Megjegyzés: 

1. Több kamera vezérléséhez és a speciális 

 beállításokhoz telepítse a SecurView Pro 

 szoftvert. A szoftver telepítéséhez kattintson 

 az Install SecurView Pro-ra az Autorun 
 ablakon,  további információért nézze meg a 

 SecurView Pro Felhasználói Útmutatóját a 

 CD-n.

2. Két Felhasználói Útmutató található a 

 csomagban – egy a kamerához és egy a 

 kezelő szoftverhez.

1. Ne telepítse és ne rögzítse az IP kamerát, 
 csak miután elvégezte a telepítő lépéseit. 
 Ideiglenesen helyezze az IP kamerát a 
 számítógép mellé.

2. Helyezze a Használati útmutató és 
 segédprogramok CD-t a számítógép 
 CD-ROM egységébe

3. Kattintson az Install Camera-ra és kövesse 
 az utasításokat.

4. Gratulálunk! A kamera most már 
 csatlakoztatva van a vezeték nélküli 
 hálózathoz. Kattintson a TV-IP572W-re, 
 hogy megerősítse a hozzáférést a kezelő 
 felülethez.

5. Ha megnyitotta a kezelőfelületet a 
 böngészőben, mentse el az IP címet az 
 asztalra az egyszerűbb elérés érdekében.

6. Nézze meg a Felhasználói Útmutatót a 
 speciális kezelőfelület funkciókkal 
 kapcsolatban.

7. Helyezze el a kamerát a választott helyen. 
 Mielőtt telepítené, győződjön meg arról, hogy 
 a választott helyen legyen vezeték nélküli 
 hálózati lefedettség.
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Certifications
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two 
conditions:
(1) This device may not cause harmful interference.
(2) This device must accept any interference received. Including interference that may cause 
 undesired operation.  


