
 

 

  USBبر روی هایک ویژنبک آب گیری دستگاه 

یک شرکت چینی فعال در زمینه تولید تجهیزات حفاظتی و یکی از بزرگترین تولید کنندگان سیستم  (Hikvision) هایک ویژن

های حفاظتی دنیا است. تخصص اصلی هایک ویژن تولید تجهیزات مرتبط با نظارت تصویری )دوربین مداربسته و تجهیزات وابسته( 

شته توانسته بخش بزرگی از سهم بازار تجهیزات حفاظتی دنیا را سال گذ ۲۱آغاز کرد و  ۱۰۰۲است. هایک ویژن کار خود را از سال 

از آن خود کند. خط مشی فعلی هایک ویژن در راستای افزایش کیفیت محصوالت و باالبردن کیفیت تولید آنهاست به طوری که 

اخیر  ژن همچنین در دو سالامکان دسترسی مشتریان به محصوالت کامال با کیفیت را با قیمتی بسیار مناسب فراهم کند. هایک وی
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 .جلو یا پشت دستگاه به دستگاه متصل کنید USB ابتدا فلش درایو خود را از طریق پورت .۲

بازپخش شده و تصاویر را در زمان مورد نیاز تماشا کنید. زمان دقیق و دوربین هایی که برای  یا playback وارد منوی .۱

 .آنها به پشتیبان نیاز دارید را یادداشت کنید

 
یا پشتیبان گیری شوید و زمان و تاریخی که میخواهید از تصاویر دوربین ها پشتیبان گیری کنید  Backup وارد منوی .۲

 .ن هایی که میخواهید از تصویر آنها پشتیبان گیری شود را انتخاب کنیدوارد کنید. سپس دوربی

در قسمت بعد لیستی از فیلمهای دوربین ها توسط دستگاه برای شما نمایش داده خواهد شد. فیلم های مورد نظر را در  .۱

 USB ویرا بفشارید. بک آب گیری دستگاه هایک ویژن بر ر backup یا Export لیست انتخاب کرده و کلید
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حال منویی باز خواهد که محل ریختن فیلمهای پشتیبان بر روی فلش را از شما سوال می کند. پوشه ای را انتخاب کنید  .۲

 .تا فیلمها بر روی آن ریخته شود

 .ریختن فیلمها بر روی فلش ممکن است چند دقیقه ای زمان ببرد .۱

قرار داده خواهد شد. از طریق کامیپوتر خواهید توانست به سادگی تصاویر فیلم ها نیز در کنار آنها  Player معموال نرم افزار .3

 .دوربین ها را ببینید

  

یک شرکت چینی فعال در زمینه تولید تجهیزات حفاظتی و یکی از بزرگترین تولید کنندگان سیستم  (Hikvision) هایک ویژن

بط با نظارت تصویری )دوربین مداربسته و تجهیزات وابسته( های حفاظتی دنیا است. تخصص اصلی هایک ویژن تولید تجهیزات مرت

سال گذشته توانسته بخش بزرگی از سهم بازار تجهیزات حفاظتی دنیا را  ۲۱آغاز کرد و  ۱۰۰۲است. هایک ویژن کار خود را از سال 

 ولید آنهاست به طوری کهاز آن خود کند. خط مشی فعلی هایک ویژن در راستای افزایش کیفیت محصوالت و باالبردن کیفیت ت

امکان دسترسی مشتریان به محصوالت کامال با کیفیت را با قیمتی بسیار مناسب فراهم کند. هایک ویژن همچنین در دو سال اخیر 
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