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HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HỆ THỐNG CAMERA DAHUA 

1, Hướng dẫn sử dụng trực tiếp trên đầu ghi hình: 

Trước khi muốn thao tác bất kỳ lệnh (mục) nào trên đầu ghi ta đều phải vào Menu 

chính >  để vào Menu chính ta kích phải chuột ở bất kỳ vị trí nào rồi chọn Menu chính 

> Đầu ghi yêu cầu ta đăng nhập tên người dùng là admin và mật khẩu do người quản 

lý đặt ở lần bật đầu ghi đầu tiên. 

* Lưu ý: Mật khẩu phải bao gồm chữ và số, chữ cái đầu viết hoa để đảm bảo độ bảo 

mật cao và phải luôn ghi nhớ mật khẩu này. 

Sau khi đăng nhập vào ta thấy Menu chính bao gồm rất nhiều mục nhưng ta chỉ quan 

tâm đến các mục sau: 

Phần VẬN HÀNH ta quan tâm đến các mục: TÌM KIẾM, SAO LƯU, TẮT MÁY 

- TÌM KIẾM: Để tìm kiếm và phát lại (xem lại) các tệp tin video đã ghi theo ngày/ 

thời gian. 

> Kích trái chuột chọn TÌM KIẾM > Bên phải phía trên là Tháng/ Năm, kế dưới là 

các ngày tương ứng của tháng đó, ta kích chọn vào ngày/ tháng cần xem lại, tiếp dưới 

ta thấy biểu tượng hình chữ nhật được chia thành 1/ 4/ 8 hình, chọn tương ứng để xem 

lại cùng lúc 1 mắt hay 4 mắt hay nhiều hơn, tuy nhiên ta nên chọn biểu tượng 1 hình 

để xem lại từng mắt tránh bị rối mắt. Tiếp dưới ta chọn mắt số n nào đó để xem lại, 

phần dưới cùng là vạch thời gian của 1 ngày từ 0 đến 24 tương ứng với thời gian của 

1 ngày, vạch này màu xanh/ xám. Xanh là có dữ liệu còn xám là không có. Ta muốn 

xem lại giờ nào thì kích vào số trên vạch đó, khi thời gian chạy ta có thể chọn xem lại 

nhanh/ chậm/ dừng/ phát ngược lại/ … đó chính là các biểu tượng phía trên thanh thời 

gian, khi ta đưa chuột đến biểu tượng nào thì nó giải thích cho ta biết tác dụng của 

biểu tượng đó. 

Muốn thoát khỏi màn hình xem lại ta kích phải chuột 3 lần. 

- SAO LƯU: Để sao lưu các tệp tin đã ghi vào một thiết bị khác thông qua USB, như 

vậy để thực hiện sao lưu ta phải cắm USB vào đầu ghi trước đã, khi cắm USB vào ta 

chọn “Sao lưu tập tin”. Bảng sao lưu hiện ra ta quan tâm các mục: 
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+ Thời gian bắt đầu: Có các chỉ số ngày/ tháng/ năm; giờ/ phút/ giây. 

+ Thời gian kết thúc: Cũng có các chỉ số trên. 

Lưu ý: Thời gian kết thúc bao giờ cũng lớn hơn thời gian bắt đầu. 

+ Kênh: Ta chọn kênh số n muốn sao lưu. 

+ Định dạng t: Bao gồm các định dạng DAV/ AVI/ ASF, ta nên chọn DAV hoặc AVI 

cho phổ thông. 

Sau khi chọn hết ta kích vào thêm > Phía dưới bảng sẽ hiện ra các đoạn video mà ta 

muốn sao lưu, cuối cùng ta chọn sao lưu nếu muốn. 

Muốn thoát khỏi màn hình sao lưu ta kích phải chuột 3 lần. 

- TẮT MÁY: Để đăng xuất ra khỏi Menu hoặc khởi động lại hoặc tắt đầu ghi, khi 

kích chọn tắt máy ta thấy: 

+ Tắt máy: Để tắt hẳn hoạt động của đầu ghi, trường hợp này cần thiết khi có hiện 

tượng sấm/ sét, khi di chuyển đầu ghi hoặc khi sửa chữa thiết bị … 

+ Đăng xuất: Để thoát khỏi các lệnh của Menu (Tức là khóa không cho người ngoài 

sử dụng). 

+ Khởi động lại: Để thực thi tức thì những thay đổi của cấu hình. 

Phần THÔNG TIN ta không cần quan tâm đến. 

Phần THIẾT LẬP ta quan tâm đến các mục: CAMERA, MẠNG LƯỚI và HỆ 

THỐNG. 

- CAMERA: Ta kích chọn và chỉ quan tâm đến dòng TÊN KÊNH, nếu ta muốn đổi 

tên kênh theo ý muốn thì kích vào TÊN KÊNH để thay đổi, khi kích chọn vào đó ta 

thấy các ô từ CAM 1 đến CAM n tương ứng với đầu ghi bao nhiêu kênh. Khi kích 

chọn vào từng ô CAM thì có bảng chữ cái và chữ số hiện ra, để viết hoa ta kích vào 

phím Shift, để trở lại viết thường ta lại kích vào nó 1 lần nữa. Sauk hi ta điền hết các 

kênh thì chọn Áp dụng  > Lưu. 
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- MẠNG LƯỚI: Ta kích chọn và chỉ quan tâm đến dòng TCP/IP và THIẾT LẬP P2P/ 

Easy4ip. 

+TCP/IP: Có 2 chế độ lựa chọn là Tĩnh và DHCP, chế độ Tĩnh là do người dùng tự 

gán IP cho đầu ghi (Đầu ghi phải có dải IP giống với dải IP của thiết bị cấp mạng), 

chế độ DHCP là thiết bị cấp mạng tự động gán cho đầu ghi dải IP phù hợp (nên chọn 

chế độ DHCP ở lần bật đầu ghi đầu tiên hoặc khi ta thay đổi thiết bị cấp mạng). Sau 

đó chọn Áp dụng rồi Lưu. 

Lưu ý: Khi đầu ghi có mạng rồi ta phải trả về chế độ tĩnh để tránh xung mạng cho 

những lần khởi động đầu ghi sau này. 

+Thiết lập P2P/ Easy4ip: Tích vào ô Kích hoạt để đầu ghi được kết nối mạng, khi Kết 

nối thành công thì ta mới sử dụng phần mềm xem qua smart phone (điện thoại thông 

minh) được. Người quản lý cần ghi lại mã Device SN để điền vào khi cài đặt phần 

mềm xem Camera trên smart phone (gồm số và ký tự bất kỳ do nhà máy cấp, mỗi đầu 

ghi đều có một dãy số và ký tự khác nhau và được sử dụng vĩnh viễn). 

- HỆ THỐNG (có biểu tượng bánh răng): Ta kích chọn và chỉ quan tâm đến các mục 

TỔNG QUAN và TÀI KHOẢN. 

+ TỔNG QUAN để ta thay đổi ngày và giờ cho chính xác với hiện thực. Kích vào tab 

Ngày $ giờ, ô định dạng ngày chọn DD MM YYYY, ô định dạng thời gian chọn 24 

giờ, ô thời gian hệ thống chỉnh đúng ngày – tháng – năm/ giờ - phút – giây, chọn 

GMT+7:00 là của Việt Nam rồi nhấn Lưu chọn tiếp Áp dụng > Lưu để kết thúc. 

+ TÀI KHOẢN: Để thay đổi mật khẩu admin và tạo thêm tài khoản mới (phân quyền 

cho người khác). Muốn thay đổi mật khẩu admin ta kích vào biểu tượng cái bút ở cột 

thay đổi, tích chọn ô Đổi mật khẩu > viết mật khẩu cũ > viết mật khẩu mới và xác 

nhận lại mật khẩu mới nhấn Lưu để kết thúc. 

Để tạo tài khoản mới ta kích vào dòng Thêm người dùng > ô Tên đăng nhập/ Mật 

khẩu và Xác nhận mật khẩu l à do người dùng đặt tùy ý. Lưu ý, muốn phân quyền cho 

người dùng này xem trực tiếp và xem lại những mắt nào thì ở 2 thẻ Phát lại và Màn 

hình ta chỉ tích chọn các mắt đó rồi chọn Lưu để kết thúc. Kích phải chuột 3 lần để ra 

ngoài màn hình đang xem trực tiếp. 
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Lưu ý: Kích chọn tức là click trái chuột, muốn thoát khỏi bất kỳ lệnh nào thì click 

phải chuột đến khi ra đến màn hình chính thì thôi. 

2, Hướng dẫn sử dụng phần mềm trên Smart phone: 

Với điện thoại Iphone hoặc máy tính bảng sử dụng hệ điều hành IOS thì ta vào App 

Store nhấp tìm kiếm, nhập idmss lite > tải phần mềm này về máy > khởi động phần 

mềm chọn vùng/ quốc gia Việt Nam > chọn Camera > chọn biểu tượng hình giống 

camera ở góc phải trên cùng > chọn thẻ Thêm thiết bị (dòng sáng xanh) > nhấn OK > 

chọn Thiết bị có dây  > chọn P2P: 

Tên: Điền tùy ý 

SN: Nhập mã SN đã ghi trước đó 

Tên đ.nhập: admin (hoặc tên người dùng được tạo mới) 

Mật khẩu: Do người quản lý đặt 

Xem tr.tiếp: Phụ > Chính 

Xem lại: Phụ > Chính 

Chọn Bắt đầu xem tr.tiếp là xong 

> Muốn xem lại nhấn biểu tượng 3 gạch ngang góc trái trên cùng > chọn xem lại > 

nhấn dấu “+” bất kỳ > quan tâm dòng thời gian trên là ngày/ tháng/ năm; giờ/ phút 

của thời gian bắt đầu đoạn muốn xem lại. Dòng thời gian dưới là ngày/ tháng/ năm; 

giờ/ phút của thời gian kết thúc đoạn muốn xem lại. (muốn tăng hoặc giảm thời gian 

ta vuốt lên hoặc xuống của giờ và phút) > sau đó ta chọn tên của hệ thống mà ta đặt 

trước đó rồi chọn mắt nào đó tùy ý > dòng xanh/ xám là thời gian ta chọn để xem lại. 

Muốn xem lại nhanh đúng giờ/ phút nào đó ta nhấn giữ tay vào đoạn xanh rồi trượt 

sang trái để tăng và sang phải để giảm thời gian. Phía trên dòng thời gian là các biểu 

tượng mũi tên đơn và kép để xem lại nhanh và chậm, phía dưới là các biểu tượng 

chụp hình và quay video tức thời, biểu tượng cái kéo để tải về đoạn video nào đó. 

Muốn chọn xem mắt khác ta chọn biểu tượng ô vuông chia 4 có vòng tròn x để tắt mắt 

đang xem lại rồi lại nhấn dấu “+” và làm tương tự trên. 
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> Muốn sửa hoặc xóa hệ thống ta cũng nhấn vào biểu tượng 3 gạch ngang > chọn 

quản lý thiết bị  > nhấn vào tên hệ thống sẽ thấy các biểu tượng cái bút để sửa và 

thùng rác để xóa hệ thống. 

Muốn trở về ta lại nhấn vào biểu tượng 3 gạch ngang và chọn Xem tr.tiếp > nhấn biểu 

tượng giống hình Camera > tích chọn vào vòng tròn của hệ thống > nhấn Bắt đầu xem 

tr.tiếp. Khi không cần theo dõi ta có thể thoát khỏi phần mềm và vào lại khi nào cần./. 

Với các dòng điện thoại và máy tính bảng khác sử dụng hệ điều hành Androi ta vào 

CH Play tải phần mềm Gdmss lite về và thao tác các bước tương tự trên, về cách sử 

dụng phần mềm cũng vậy. 

3, Hướng dẫn sử dụng phần mềm trên máy tính và Laptop: 

Ta tải phần mềm Smart PSS trên trang chủ Dahua có trong 2 link sau: 

https://dahua.vn/ho-tro-download/ 

http://me.dahuasecurity.com/download_2.html 

Cài đặt và cách sử dụng phần mềm theo trang web sau: 

http://daian.vn/blogs/news/smart-pss-dahua 

Chúc các bạn thành công!! 

     Finish 
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