
VANTECH PRODUCT TRAINING

NETWORK PHONE CAMERA - NPC
(MODEL VP-01SH)



CHỨC NĂNG NỔI BẬT:

- Ghi hình độ phân giải VGA, QVGA

- Hồng ngoại 11 LED Ø5 tầm xa 7-10m

- Pan 360o, Tilt 180o

- Kết nối LAN, Wifi chuẩn b/g/n

- Màn hình hiển thị LCD 3.5”

- Giám sát từ xa bằng máy tính, điện thoại

- Gọi điện video bằng máy tính, điện thoại

- Báo động thông minh tại chổ, qua mạng

- Hỗ trợ điện toán đám mây Cloud computing



CÁC THIẾT LẬP QUAN TRỌNG



THIẾT LẬP MẬT KHẨU TRUY CẬP:

Để sử dụng các chức năng giám sát hoặc gọi điện từ xa. NPC phải được thiếp

lập mật khẩu trong mục General.



THIẾT LẬP THẺ SIM 3C:

Sau khi lắp thẻ Sim 3C vào NPC. Bạn có thể kiểm tra ID của Sim 3C trong

menu “System”



THIẾT LẬP BÁO ĐỘNG:

Khi phát hiện có chuyển động, thiết bị sẽ báo động, gởi thông báo qua email, 

qua điện thoại di động và qua NPC khác.



THIẾT LẬP GHI HÌNH:

Có 3 chế độ ghi hình là “Ghi hình thủ công”, “Ghi hình thông qua báo động” và

“Ghi hình theo lịch trình”



NHỮNG CHỨC NĂNG NỔI BẬT CỦA NPC



GIÁM SÁT TỪ XA BẰNG NPC KHÁC:

Trên NPC 2 ta bấm mã số 3C của NPC 1 kèm dấu thăng (ví dụ 3C code của

NPC A là “52027” thì ta bấm “52027#”) rồi bấm nút gọi.



GIÁM SÁT TỪ XA BẰNG ĐiỆN THOẠI:

Vào AppStore tìm và tải về 1 trong 2 phần mềm là “Gviews” hoặc “2cu”. Ta có

thể sử dụng 1 trong 2 phần mềm này để thao tác.

Giao diện 2cuGiao diện Gviews



ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN SỬ DỤNG:

Sau khi tải và cài đặt, khởi động chương trình, bạn phải đăng kí (miễn phí) một

tài khoản trước khi có thể sử dụng

Giao diện 2cuGiao diện Gviews



THÊM THIẾT BỊ NPC VÀO CONTACT:

Để thuận tiện cho việc quản lý NPC sau này. Ta nên thêm các NPC thường

dùng vào contact.

Giao diện 2cuGiao diện Gviews



GIÁM SÁT TỪ XA BẰNG ĐiỆN THOẠI:

Mở Gviews hoặc 2cu. Bấm vào contact cần giám sát. Bấm vào hình máy quay 

phim “Monitor”. Chương trình sẽ kết nối tới NPC cần giám sát.



GIÁM SÁT TỪ XA BẰNG MÁY TÍNH:

Mở IE lên. Truy cập trang www.2cu.co sau đó bấm vào biểu tượng IE. Máy sẽ

yêu cầu cài Plugin, ta cứ đồng ý và cài.

http://www.2cu.co/


GIÁM SÁT TỪ XA BẰNG MÁY TÍNH:

Sau khi cài xong máy sẽ chuyển ta đến trang chủ yêu cầu đăng ký hoặc đăng

nhập vào hệ thống.



GIÁM SÁT TỪ XA BẰNG MÁY TÍNH:

Sau khi đăng nhập, ta thêm thiết bị NPC vào Device List



GIÁM SÁT TỪ XA BẰNG MÁY TÍNH:

Chọn thiết bị đã được thêm. Bấm vào biểu tượng nút “Play” để giám sát từ xa

NPC đó.



GỌI HỘI THOẠI NPC TỪ NPC:

Trên NPC 2 nhập vào 3C Code của NPC 1 rồi bấm nút “Gọi”. Cuộc gọi video 

sẽ được thực hiện.



GỌI HỘI THOẠI NPC TỪ ĐiỆN THOẠI:

Sử dụng phần mềm “Gview” hoặc “2cu”. Bấm vào NPC cần gọi rồi bấm vào nút

“Chat”. Hệ thống sẽ kết nối và hiển thị hình ảnh của cuộc gọi.



THIẾT LẬP REMOTE CONTROL VÀ CẢM BiẾN TỪ
Để thiết lập Remote Control và cảm biến từ mở cửa bắt buộc ta phải dùng chương

trình “2cu” trên điện thoại di động. Sau khi đăng nhập vào chương trình, bấm vào

NPC cần thiết lập và chọn “Setting”. Danh sách các thiết lập sẽ hiện ra. Bấm vào

“Alarm Code”, chọn mục báo động cần thiết lập, chọn số học code rồi bấn nút trên

Remote Control hoặc đóng mở khóa từ cửa để tiến hành học code



THIẾT LẬP BÁO ĐỘNG:

Truy cập vào NPC cần thiết lập, thiết lập các thông số báo động tương tự như

hình bên trái. Bật chức năng Remote Defence lên. Lúc này NPC đã sẵn sàng



BÁO ĐỘNG VÀ GHI HÌNH:

Khi có chuyển động được phát hiện. NPC sẽ hiện thông báo, ghi hình và cho

phép ta kết nối với chế độ “Monitor” để quan sát đối tượng.




