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0
Succeeded

thành công

1
Poor network connection.Please wait for a moment.

Kết nối mạng yếu. Vui lòng đợi trong giây lát Kiểm tra lại mạng

2
Operation failed. Please check device configuration.

Hoạt động lỗi, vui lòng kiểm tra lại cấu hình
kiểm tra lại cấu hình

8
Device does not support

không hỗ trợ thiết bị này
đổi thiết bị khác

25
Running low on system memory. Please try again.

Bộ nhớ hệ thống sắp hết, vui lòng thử lại
kiểm tra lại bộ nhớ máy

33

The user has no alarm subscription. Please check.

Người dùng không có đăng ký báo động, vui lòng 

kiểm tra lại.

kiểm tra lại người dùng đã đăng

kí chưa

101
Incorrect password

sai mật khẩu
kiểm tra lại mật khẩu người dùng

102

No more users are allowed to log in.

Không có thêm người dùng nào được phép đăng 

nhập. 

admin đang đăng nhập

104
User not exist.

User ko tồn tại
kiểm tra lại user đã tạo chưa

105
User has no permission.

User ko có quyền
kiểm trai lại cấp quyền cho user

107
The user already exists.

User đã tồn tại
tạo user khác

108
The password has been changed.

Mật khẩu đã được thay đổi
kiểm tra lại mật khẩu

151

Streaming failed. Please make sure the device is 

enabled with multiple stream

lỗi luồng, hãy chắc chắn là thiết bị của bạn đã bật chế 

độ nhiều luồng

bật lại chế độ luồng khác

153

User offline because of unstable network. Please try 

again.

User offline vì mạng không ổn định, vui lòng thử lại

kiểm ta lại mạng

200
The snapshot format is not supported.

Định dạng chụp ảnh không được hỗ trợ
chọn định dạng khác

201

Not enough space on the device. Please check and 

try again.

Không đủ không gian bộ nhớ cho thiết bị, vui lòn thử 

lại

kiểm tra lại bộ nhớ trên điện thoại 

Các Lỗi Thường Gặp Khi Lắp Đặt Camera Uniarch



507

Non-administrator user has no permission to upgrade.

Người dùng không phải quản trị viên không có quyền 

nâng cấp.

đăng nhập tài khỏa admin

511
Error occurred while opening the upgrade file.

Đã xảy ra lỗi khi mở tệp nâng cấp.
file lỗi

512

Firmware upgrade error. Please check the upgrade

file is valid.

Lỗi nâng cấp chương trình cơ sở. Vui lòng kiểm tra 

tệp nâng cấp có hợp lệ không.

kiểm tra lại file nâng cấp

506

Max number of device user subscriptions reached.

Please try again later.

Đã đạt đến số lượng đăng ký người dùng thiết bị tối 

đa. Vui lòng thử lại sau.

xóa bớt user không cần

252
Cannot play back more recordings.

Không thể xem lại nhiều đoạn ghi hình
chỉ xem được 1 đoạn cùng 1 lúc

300

Failed to set the PTZ preset. Please make sure the 

preset is valid.

Lỗi cài đặt các điểm preset PTZ, vui lòng kiểm tra các 

điểm preset này lại

kiểm tra lại các điểm preset

301
Failed to obtain the PTZ preset. 

Lỗi giá trị của preset PTZ
kiểm tra lại các điểm preset

605
Operation failed.

Vận hành lỗi
kiểm tra lại hệ thống 

606
Cannot share to yourself.

Ko thể chia sẽ cho chính bạn
chỉ chia sẽ cho người khác

607
Incorrect sharing password.

Mật khẩu chia sẽ ko đúng
kiểm tra lại mật khẩu chia sẽ

609
The QR code dos not exist or is invalid.

Mã QR không tồn tại hoặc không hợp lệ.
kiểm tra lại mãQR

610
Test failed. Please try again after 5 seconds.

Kiểm tra lỗi, vui lòng thử lại sau 5 giây
kiểm tra lại các thông số cài đặt

611
Server busy.Please try again later.

Server quá tải, vui lòng thử lại sau
liên hệ hãng


