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NANO BOX 

Giới thiệu 

Nano vBox là thiết bị trung gian giúp người dùng có thể kết nối các camera trong gia đình, cũng 

như đưa dữ liệu của những camera lên lưu trữ trên đám mây. 

 
 

Thông số kỹ thuật 

Số lượng camera tối đa (*) 4 

Kích thước (cm) 5,5 x 6,2 x 3,0 

Trọng lượng (g) 125 

CPU Allwinner H3 Number of Cores: Quad-core 

Nguồn  

Bộ nhớ tạm (camera/ngày) 0,18 

Nhiệt độ (oC) 0 – 60  

(*) Áp dụng đối với camera có độ phân giải FullHD H.265 25fps 
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ỨNG DỤNG VCLOUDCAM 

 

vCloudcam là ứng dụng cho phép người dùng có thể quản trị, giám sát camera một cách dễ dàng, 

mọi lúc, mọi nơi. 

Quét mã QR để tải ứng dụng: 

 
 

  

iOS Android 
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1. Hướng dẫn thêm nano vbox  

 
 

PBước 1: Vào menu chức năng và chọn “Thiết lập” 

PBước 2: Chọn vào “Quản trị vBox” để thêm mới thiết bị 

PBước 3: Có 2 cách để thêm mới vBox: 

- Cách 1: Nhấn vào icon  để quét trong cùng đường mạng, danh sách box sẽ được 

hiển thị trong “Box scan được”. Nhấn “Thêm” để hoàn tất việc thêm thiết bị. 

- Cách 2: Trong trường hợp không tìm thấy thiết bị, có thể nhấn  để thêm thủ công. 

Nhập serial được dán trên box (chuỗi gồm 12 ký tự) để thêm thiết bị.  

  

Bước 1 Bước 2 Bước 3.1 Bước 3.2 
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2. Hướng dẫn thêm camera  

vCloudcam hỗ trợ người dùng thêm camera theo 2 cách: 

- Thông qua box:  

o Ưu điểm:  

§ Xem camera mọi lúc, mọi nơi 

§ Giám sát trạng thái hoạt động của thiết bị 

§ Lưu trữ dữ liệu camera trên cloud 

§ Sao lưu dữ liệu camera trong trường hợp mất mạng 

o Nhược điểm:  

§ Cần đầu tư box 

- Thông qua Local:  

o Ưu điểm: 

§ Không mất chi phí đầu tư box 

o Nhược điểm: 

§ Chỉ xem được khi camera khi cùng mạng với camera 

§ Không giám sát được trạng thái hoạt động của thiết bị 

§ Không lưu trữ được dữ liệu camera 
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2.1 Thêm camera qua box  

 
 

PBước 1: Chọn “Thêm camera qua box local”. Lưu ý: Hãy đảm bảo box và camera kết nối cùng 

đường mạng nhé! 

PBước 2: Chọn box muốn thêm camera vào 

PBước 3: Nhấn vào icon  để quét trong cùng đường mạng, danh sách camera sẽ được hiển 

thị trong “Camera quét được”. Nhấn “Thêm” để xác thực thiết bị 

PBước 4: Nhập tên đăng nhập và mật khẩu để xác thực thiết bị và hoàn tất việc thêm camera 

qua box 

 

2.2 Thêm camera local 

 
 

Bước 1 Bước 2 Bước 3 

Bước 1 Bước 2 Bước 3 Bước 4 
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PBước 1: Chọn “Thêm camera local”. Lưu ý: Hãy đảm bảo smartphone cùng đường mạng với 

camera. 

PBước 2: Nhấn vào icon  để quét trong cùng đường mạng, danh sách camera local sẽ được 

hiển thị trong “Camera quét được”. Nhấn “Thêm” để xác thực thiết bị 

PBước 3: Nhập tên đăng nhập và mật khẩu để xác thực thiết bị và hoàn tất việc thêm camera 

 

Trong trường hợp không tìm thấy thiết bị trong danh sách camera quét được, có thể nhấn  để 

thêm thủ công. vCloudcam cung cấp 02 cách để thêm camera thủ công: Onvif, Stream.  

Chỉ cần điền đầy đủ thông tin yêu cầu, người dùng sẽ thêm thành công camera lên ứng dụng. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


