
SmartPSS valvontakameraohjelmiston asennusohje

1. lataa ohjelma osoitteesta http://www.dahuasecurity.com/download_2.html 
(Smart_PSS_International_IS - alkuinen) ja pura asennuspaketti.

2. suorita ladattu tiedosto

3. Hyväksy käyttöehdot laittamalla ruksi kohtaan ”I have read and agree”. Valitse 
halutessasi suomen kieli ”Select language” alasvetovalikosta. Klikkaa next.

4. Poista valinta storage service ja klikkaa next (seuraava).



5. Klikkaa install (asenna) aloittaaksesi ohjelman asentamisen.

6. Laita ruksi kohtaan ”Run SmartPSS” ja klikkaa Finish (valmis).



7. Valitse ohjelmalle haluamasi salasana ja syötä se kaksi kertaa, molempiin kenttiin. 
Jos et halua syöttää salasanaa jatkossa, valitse ”auto login after registration” ja 
klikkaa OK.

8. Jos tulee ylläolevan kaltainen ilmoitus, hyväksy Windowsin palomuurin läpäistä 
ohjelmisto klikkaamalla salli käyttö



9. Näytölle aukeaa tyhjä lista tallentimista. Klikkaa +Add jolloin pääset syöttämään 
oman tallentimesi. Syötä tallentimelle kuvaava nimi Device name- kenttään. Valitse
method to add- kenttään SN(for device support P2P), syötä SN – kenttään 
saamasi tallentimen SN-numero, user name-kenttään oma käyttäjätunnuksesi ja 
password – kenttään salasanasi. Sen jälkeen klikkaa add.

10. Hetken kuluttua pitäisi äsken lisäämäsi tallennin näkyä laitelistassa vihreänä 
online-tekstillä varustettuna.



11. Klikkaa sivun yläreunasta new jolloin pääset aloitussivulle. Klikkaa sieltä 
ensimmäistä kuvaketta, live view.

12. Klikkaa vasemmasta reunasta lisäämäsi tallennin auki plus (+) merkistä ja 
aukaise haluamasi kamera tuplaklikkaamalla sitä. Live-kuvaa tuplaklikkaamalla voit 
suurentaa sen koko ruudulle. Voit aukaista useamman kameran näkymän 
yhtäaikaa, tai vaikka koko tallentimeen kytketyt kamerat tuplaklikkaamalla 
tallentimen nimeä. Hitaan yhteyden (ADSL, 3G) läpi on suositeltavaa kuitenkin 
katsoa vain yhtä kameraa kerrallaan.



TALLENTEIDEN KATSOMINEN

Klikkaa + päästäksesi aloitussivulle (kohta 11). Klikkaa sieltä playback. Toistonäkymässä 
valitse ensin haluamasi tallennin, ja sen alta kamera, jonka tallenteita tarkastellaan. 
Oletuksena SmartPSS hakee kameralta kuluvan vuorokauden tallenteet kun klikkaat 
search. 

Kun klikkaat alareunassa näkyvää vihreää aikajanaa haluamasi ajan kohdalta, SmartPSS 
alkaa hakea tallennetta. Käytetystä yhteydestä riippuen tämä saattaa kestää hetken. 

Jos asetuksissa on määritelty tallennus käynnistymään liiketunnistimella, näkyy se 
aikajanalla keltaisena. 

Klikkaamalla oikeassa reunassa näkyvää pikku nuolta vasemmalle päin voit aukaista 
tallennelistan josta voit kätevästi tuplaklikkaamalla hyppiä tallenteiden välillä.


