
 

1.4

1. Ins

ขั้นท่ี 1

ขั้นท่ี 2

ขั้นท่ี 3: คลิก

 

ขั้นท่ี 4: ไปที

ข้อควรจํา: 

 

4 By Phon

stall through

1. เขา้ไปท่ีเมนู Ap

2. เรียกฟังกช์ัน่ “se

ก Superlive, เขา้ห

ท่ี iTunes Store pa

 หากใช้งานเป็นคร้ั

คู่มือใช้งา

es with Ip

h Iphone.  

pp Store ของ iPho

earch”  ฟังก

หนา้ต่าง “introduc

      

assword คลิก “OK

ร้ังแรกผู้ใช้ต้องใส่ 

  

านดูกล้อง

phone OS

one 

กช์ัน่เพื่อการคน้หา

ce” คลิก FREE” โ

K” โปรแกรมจะถูก

 user ID หากไม่มี

งวงจรปิดผ

 

าคือ “Superlive”

    

โปรแกรมจะเปล่ีย

   

 

กติดตั้งอตัโนมติั 

ม ีStore account ผ

     

ผ่านโทรศั

” 

ยนเป็น “INSTAL

ผู้ใช้ต้องสมคัร 

ัพท์มือถือ

 

LL” 

 

 

อ 

8 



 

2. Install t

ขั้น

ขั้น

ขั้นท่ี 5: ใส่ a

ขั้นท่ี 6

Ope

1. 

 

through PC. 

นท่ี 1: ติดตั้งโปรแ

นท่ี 3: เรียกฟังกช์ัน่

apple ID และ pa

6: ต๊ิกเลือก “synch

eration Instru

Login interface

แกรม iTunes sto

น “search” 

assword, แลว้คลิ

hronously appl

uction for Su

e 

re ในเคร่ือง PC แ

 เพื่อคน้หา  “Su

ลิก “acquire” 

y program” และ

perlive‐Pro

 

ใส่ ค่า IP addre

คลิกปุ่ม “Reme

จดัเกบ็ไว ้และใ

      

แลว้ Login          

     

uperLive”     ขั้นท่ี

ะ “Superlive‐pr

 

ess ของ S erver(

ember server” 

ใส่ user name แ

 ขั้นท่ี 2: เช่ือมต่อ 

4: คลิกปุ่ม “free

o”, แลว้คลิกปุ่ม “

หรือ domain na

เพื่อจดัเกบ็การตั้ง

ละ password 

iPhone และ PC 

e application” 

     

“apply” 

ame), user nam

ค่า คลิกปุ่ม   เ

me และ passwor

เพื่อใส่ค่า server 

9 

 

      

d 

address ท่ี



 

 

2. 

Crui

 

3. 

หลงัจา

ปี ้หคือ

Main Interface

  เงยกล้อ

 
เอียงซ้าย

 
หยดุการ

 
ซูมออก/

  กลบัไปห

se  ตัง้ค่า cr

Image View 

ากภาพถกูจบั, คณุ

อ ลบ รูปได้ คลิกปุ่ ม

e 

 

 

ง PTZ 

ยกล้อง PTZ 

รขยบักล้อง PTZ 

/โฟกสัออก/ลดควา

หน้าต่างก่อนหน้า 

ruise line 

ณสามารถคลิกไอคอ

ม ‘close’ เพ่ือกลบั

 

  

ามสวา่ง 

อน   เพ่ือเข้าสูห่

บไปหน้าตา่งก่อนหน

Pre

Spe

หน้าต่างมมุมองรูปภ

น้า 

  

 

 

 

 

 

 

 

  ก้มกล้

 
เอียงข

 
ซูมเข้า

 
ไปหน้

eset  เลือกจ

eed  ตัง้ควา

ภาพ เลือกรูปภาพ 

เรียกดภูาพ 

เลน่ภาพย้อนหลงั

การตัง้ค่า 

เรียกดมูมุมองข้อ

รายการ Server

ลงช่ือออก 

Single channe

้อง PTZ 

ขวากล้อง PTZ 

า/โฟกสัเข้า/เพ่ิมคว

าตา่งถดัไป 

จดุ preset 

ามเร็วการหมนุ PT

และ คลิกการปรับแ

 

 

ง   

 

มลู   

 

 

el   

วามสวา่ง 

TZ 

แตง่รูป ขสกย่ียคณุ

แสดงส่ีช่อง 

ดงึภาพน่ิง 

บนัทกึ 

เสียง 

คยุ 

สี 

PTZ 

10 

สามารถก๊อป



 

4. 

คลิกไอ

เหน็รา

คณุสา

5. 
 

 

เพื

 

6. 
 

 

 

คลิก

(loca

 

7. 
 

ผู้ใช้

Playback  

อคอน   เพ่ือเข้า

ายการไฟล์เลือกไฟล

ามารถค้นหาไฟล์เพื

Server list 

 

พ่ือ

เซิร์ฟเวอร์ และ

Configuration 

al), 

แจ้งเตือน (alarm

 Information V

ช้

าสูห่น้าตา่งเลน่ภาพ

ล์แล้วคลิกเล่นภาพ

 

พ่ือเลน่ย้อนหลงัโดย

ะคลิกไอคอน 

interface  

m), เน็ตเวิร์ค (net

View Interface 

พย้อนหลงั คลิกปุ่ ม

พ คณุสามารถก๊อปปี

ยการค้นหาตามเวล

คลิ

 

แก้ไขข้อมู

 เพ่ือลบข้อมลูเซิร์ฟ

ไอคอน

พืน้ฐาน

twork), และ อ่ืนๆ

คลิ

เน็ตเวิร์

เวอร์ชัน่

port, 

ออนไล

ม ‘Search’, เลือกเ

ปี ้หรือ ลบไฟล์ คลิก

 

ลา ตามเหตกุารณ์ แ

ลิกปุ่ ม   เพ่ือเข้า

เพ่ือรายการ se

มลู 

ฟเวอร์นี ้

 เพ่ือเข้าสู่หน้า

น (basic), ภาพสด

ๆ โปรดดบูทท่ี 4 สํา

ลิกไอคอน  เพ่ือ

ร์ค ผู้ใช้ออนไลน์ ใน

นั ฮาร์ดแวร์, เวอร์ชั

server port, IP 

ลน์ (online users

เวลา และ ช่องสญัญ

กปุ่ ม ‘Close’ เพ่ือก

และ การรีโมทเข้าม

าสู่หน้าตา่งรายการ

rver หลงัจากเพ่ิม

าต่างการตัง้ค่า คณุ

(live), การบนัทกึ

หรับรายละเอียด 

อเข้าสูห่น้าตา่งมมุม

นหน้าต่างระบบ คณุ

ชัน่ MCU และอ่ืนๆ

address, gatew

s), คณุจะเห็นข้อมลู

ญาณท่ีจะเลน่ภาพ 

กลบัไปหน้าตา่งก่อ

 

าค้นหา ให้คลิกปุ่ ม

ร server คณุสามา

เข้าในรายการ, คณุ

ณสามารถตัง้คณุสม

 (record), การตัง้

มองข้อมลู คณุสามา

ณจะเห็นช่ืออปุกรณ์

 ในหน้าตา่ง netw

way, network st

ลผู้ใช้ท่ีออนไลน์อยู่

 และ คลิกปุ่ ม 

อนหน้า 

มท่ีเก่ียวข้องเพ่ือดํา

ารถคลิกไอคอน 

ณสามารถคลิกไอคอ

มบติัได้มากมายเช่น

ง้เวลาบนัทกึ (sche

ารถตรวจทานข้อมู

ณ์ รหสัอปุกรณ์ (de

work, คณุจะเหน็ข้

tatus, และ อ่ืนๆ ใน

ยู่  

11 

 คณุจะ

 

เนินการ 

 

อน

น หน้าเคร่ือง 

edule), การ 

ลระบบ 

vice ID), 

อมลู http 

นหน้าต่าง 


