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 مالرحي الرحمن اهلل بسم

 

 

 محصوالت سانل راهنمای

 4جزوه ی شماره 

 NVRطریق ی به روز رسانی دوربین و 
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 : Update Toolsاز طریق نرم افزار  NVRاپگرد دوربین و -

 را طی کنید. 5تا  1جهت اعمال تغییرات مراحل 

 2مورد نظر را وارد نمایید و در بخش  NVRتصویر زیر نام کاربری و رمز عبور دوربین یا  1در بخش  نکته: 

 کلیک نمایید. Addمد نظر را وارد کنید و برروی گزینه ی  NVRدوربین یا  IP Addressتصویر زیر 

 را بردارید. Add online Device: توصیه می شود تیک گزینه ی نکته

 تصویر زیر فایل اپگرد را وارد نمایید 3در بخش 

 رد مورد نظر به تطبیق اعداد ورژن فایل اپگرد و دوربین توجه فرمایید: جهت انتخاب فایل اپگنکته 

 v2.0.0701.1002.1.1.125.0.0 برای مثال جهت اپگرد دوربین با مشخصه اعداد :

 v3.0.0701.1002.1.1.125.0.0 باید به صورت اعداد : 3فایل مورد انتخاب شما برای ورژن  

 باشد

 به ترتیب به صورت زیر می باشد. : مفهموم اعداد کنار ورژننکته

 

 

 

 

 

تصویر زیر می توانید تمامی دستگاه های اضافه شده را حذف  4بخش  Clearبا کلیک برروی گزینه ی  

می توانید دستگاه مورد نظر را حذف  Delete گزینه ی نمایید و همچنین با انتخاب دستگاه و کلیک برروی

 کنید.

 تصویر نرم افزار اقدام به به روز رسانی می کند. 5ش بخ updateنه ی یبا کلیک برروی گز
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همانند فلش  نوشته : پس از اضافه کردن دستگاه و وارد کردن فایل اپگرد، در صورتی که قسمتنکته  

 .کلیک نمایید updateنمایش پیدا کرد، برروی گزینه ی  connect successنوشته ی  ،تصویر

 در قسمت کادر نوشته، اپگرد شما به پایان رسیده است update over: پس از نمایش پیغام نکته

 NVR: توجه داشته باشید در حین اپگرد دستگاه به هیچ وجه اتصاالت شبکه و برق دوربین یا مهم نکته  

 قطع نگردد.
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 به دستگاه: حافظه خارجیتوسط اتصال  NVRاپگرد  -2

 NVRتوسط خود دستگاه می توانید فایل مورد نظر را برروی فلش یا هارد قرار داده و به  NVRجهت اپگرد  

 متصل کنید.

فایل  updateدر قسمت مراجعه و   Maintenanceبخش -دستگاه Setupجهت انجام اپگرد به منوی  

 کلیک نمایید. updateرا وارد و برروی گزینه ی 

 NVRگرد دستگاه به هیچ وجه اتصاالت شبکه و برق دوربین یا : توجه داشته باشید در حین اپمهم نکته

 قطع نگردد.
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 پایان فصل چهارم
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