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ขอ้มลูผลติภณัท ์

1.1  บทยอ่เกีย่วกับผลติภัณท ์

อปุกรณ์นี้คอืเครือ่งส าหรับเฝ้าดแูละควบคมุวดีโีอทีอ่อกแบบมาเฉพาะ

ส าหรับงานรักษาความปลอดภยั โดยใชร้ะบบประมวลผล/ปฏบิัตกิาร

แบบไมพ่ึง่พาคอมพวิเตอรร์วมเทคโนโลยลีา่สดุในวงการIT เชน่การ

บบีอัด/ถอดรหัสภาพและเสยีง, รองรับHDDขนาดใหญ,่ เทคโนโลยี

ดา้นเครอืขา่ยTCP/IP, ฝังโปรแกรมในหน่วยความจ าFLASH, ทัง้หมด

นี้ท าใหร้ะบบสเถยีร อปุกรณ์รวมการบนัทกึภาพและเสยีง (DVR) และ 

ระบบdigital video&audio server(DVS) เขา้ดว้ยกัน และท างาน

อสิระตอ่กันทัง้LAN และ อนิเตอรเ์น็ท เพือ่รกัษาความปลอดภยัให ้

ธนาคาร, บรษัิทโทรคมนาคม,รา้นคา้สนิคา้อเิล็คทรอนกิส,์ ศาล,งาน

จราจร, สนงจังหวัด/อ าเภอ, โรงงาน, โกดงั, โรงบ าบัดน ้าฯลฯ 

1.2 ขอ้มลูทางเทคนคิ 

•  Operation system Embedded Linux operation system 

•  System resources 4 channel CIF real time recording and 

 network transmission at one time,1 channel or 4 channel CIF playback 

and 16 channel CIF/QCIF sub-bit streams 

•  Operation surface: Graphical user interface, support mouse,keyboard 

on the panel and remote  

•  Vedio standard PAL.NTSC 

•  Video compression H.264 

•  Audio compression ADPCM 

•  Record way      Manual.Time fixed.Alarm.Motion detection 

•  Record search Time search.Event search.channel search.LOG search  

•  Backup way Network backup.USB backup.SATA burn 

•  Video input 4 channel BNC 

•  Video output 1 channel BNC，1 channel VGA output 
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•  Audio input 1 channel BNC 

•  Audio output   1 channel BNC 

•  Netvoice 1 channel netvoice  

•  Monitor resolution  PAL:720x576（D1）,NTSC:720x480（D1） 

•  Playback resolution  PAL:352x288（CIF）,NTSC:352x240（CIF） 

•  Images control   6 levels option 

•  Motion detection  Support each single channel detection area 

(16×16)and can setup multi-levels sensitivity 

•  Images show  1.4 channels show 

•  Record speed  PAL:25fps(adjustable) NTSC:30fps(adjustable) 

•  Video storage  HDD,Network 

• Mobile standard  Standard RTSP 3G mobile phone monitoring. 

•  Local playback  1 or 4 channel playback at one time  

•  PTZ Control  RS485 

•  HDD port      1 SATA port (1500GB) 

•  Network port  RJ45 10M/100M auto Ethernet port 

•  USB port      1 USB2.0 high speed port；1 USB1.1 port 

•  Power supply  12V 4A  

 

แนะน าตวัเครือ่ง   

2.1 แนะน าแผงหนา้ 
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2.2 จดุเชือ่มตอ่/พอรท์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. MOTION LED                     9. DOWN  

2. LINK LED                            10. RECORD  

3. REC LED                         11. PLAY  

4. RUN LED                         12. MENU  

5. IR REMOTE WINDOW             13. ESC 

6. LEFT                             14. POWER 

7. RIGHT                            15. ENTER 

8. UP                    

1. VIDEO IN                     7. USB2.0 PORT 

2. VIDEO OUT                   8. USB1.1 PORT 

3. TALKBACK INPUT             9. VGA PORT 

4. AUDIO IN                     10.RS485 PORT 

5. AUDIO OUT                   11. POWER PORT 

6. NETWORK PORT              12. IR IN 
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2.3 Remote control 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.POWER ON/OFF (Can not 

be used ) 

2.DIGITS,1---4 is also 

CHANNEL NUMBER  

3.All Area Selected (Motion 

Detect) 

4.Backward, Forward,  

Previous, Next 

5.AUDIO MUTE 

6.RETURN 

7.MENU  

8.UP, DOWN, LEFT, RIGHT, 

ENTER  

9. Channel 1-4 

10.Aperture FOCUS 

11.DEV:Press【DEV】key, then 

input the DVR device number, 

press ENTER】to save the 

setup. Then it’s valid to control 

the DVR. 

12.QUAD 

13.PTZ 

14.Play,Frame,Pause, Stop 

15.RECORD 

16.Volume  Adjustment  

17.ESC 

18.Auto iris lens open or close 

19.LENS ZOOM 
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1. เปิดฝาครอบถา่นรโีมท; 

2. ใสถ่า่นAAA ระวังขัว้ "+"และ"-" ; 

3. ปิดฝาครอบลงัถา่น. 

2.3.2 Remote control corresponding number operation 

กดปุ่ ม【DEV】จากนัน้กดหมายเลขประจ าเครือ่ง (สงูสดุไม่เกนิ“255”, เขา้ไป

ที ่management tool->แกไ้ข Device number）, ใสเ่ลข3หลกั; เตมิ 0 ไว ้

ขา้งหนา้ถา้จ านวนหลกัไม่ถงึ3, กดปุ่ ม【ENTER】. จากนัน้สามารถกดปุ่ มที่

รโีมทเพือ่ควบคมุ DVR ไดต้ามปรกต ิ

 

2.3.3 Remote turn on 

ถา้เครือ่งเปิดดว้ยรโีมท ใหก้ดปุ่ ม【POWER】เพือ่ standby เครือ่ง 

หมายเหต ุรโีมทไม่สามารถสัง่เปิดเครือ่ง ปุ่ ม【POWER】ไม่ไดใ้ช.้ 

2.3.4 Remote control stop operating 

ถา้ไม่ตอ้งการใชร้โีมทควบคมุDVRใหก้ดปุ่ ม【DEV】 

2.3.5 Remote control exceptional checking 

  ตรวจสอบขัว้แบตเตอรร์ี ่"+" และขัว้ "-"  หรอื ตรวจสอบก าลงัไฟฟ้าของ

แบตเตอรร์ี ่

 

2.4 ระบบวดีโีอ 

ตัง้คา่ระบบวดีโีอไดท้ีส่วทิชเ์ลอืกระบบวดีโีอในเมนบอรด์ตวัเครือ่ง  

PAL：              NTSC： 
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แนะน าการใชง้านระบบ 

3.1 เปิด/ปิดเครือ่ง DVR 

เมือ่เปิดเครือ่ง ไฟ【POWER】สเีขยีวจะสว่างขึน้,หลงัจากเริม่ตน้ระบบ

แลว้ไฟ RUNจะกระพรบิเป็นอาการปกต.ิกดปุ่ ม POWER คา้งไว ้

หมายเหต:ุปุ่ มรโีมทPOWERไม่สามารถใชปิ้ดเครือ่งแบบ soft-switching） 

3.2 ภาพปัจจุบัน 

เมือ่เปิดเครือ่งโดยปกต ิจะเขา้หนา้แสดงภาพปัจจุบนั ทีห่นา้แสดงภาพ

ปัจจบุันจะมวีันทีเ่วลาและชือ่กลอ้ง 

กดปุ่ มเลอืกกลอ้งหรอืคลกิเมาสจ์ะสามารถแสดงภาพกลอ้งนัน้ทนัท ี

หากกดปุ่ ม “QUAD” หรอืคลกิซา้ยจะกลบัไปแสดง4ภาพ  

 

3.3 แนะน าการใชง้านเมนู 

3.3.1 เรยีกเมนูใชง้าน 

กดปุ่ ม【MENU】เพือ่เขา้สูห่นา้เมนูหลกั กดปุ่ ม【PLAY】เพือ่เขา้หนา้ตา่ง

เลน่ภาพยอ้นหลงั 

กดปุ่ ม【REC】เพือ่แสดงหนา้ตา่งบันทกึฉุกเฉนิ  กดปุ่ มPTZ】เพือ่เรยีก

หนา้ตา่ง การควบคมุ 

3.3.2 องคป์ระกอบหนา้เมนู 

องคป์ระกอบหนา้เมนูจะมรีายการดงันี:้ 

（1）ตวัเลอืก: ม ี2 ทางเลอืก, “√”  แปลวา่ใช ้“□” หมายถงึไม่ใช ้

เลอืกโดยปุ่ ม ENTER】หรอื【↑】, 【↓】 

ตวัอย่าง:“Channel choose” และ “Record type” เลอืกตวัเลอืก

เหลา่นี้ไดใ้นหนา้ตา่ง files search  
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（2）เมนูเลอืกรายการ: เลอืกรายการจากปุ่ มรายการเลอืนลง ใชปุ้่ ม↑】, 

【↓】หรอืคลกิซา้ยเพือ่เลอืกรายการนี ้  

ตวัอย่าง,มรีายการ “storage equipment” ในเมนู files search 

（3）แสดงรายการ: ผลลพัธก์ารคน้หาจะแสดงในหนา้ตา่งแสดง

รายการ ใชปุ้่ ม【↑】, 【↓】ทีแ่สดงในรายการเพือ่เลอืกรายการใด

รายการหนึง่ ตวัอย่างเชน่, กดปุ่ มENTERหรอืคลกิซา้นเพือ่เลน่

วดีโีอ คลกิขวาเพือ่เลอืกหรอืยกเลกิรายการเพือ่จะท าส ารอง

ขอ้มูลตอ่ไป 

（ 4 ）ชอ่งตวัอักษร: ใสร่ายการ เชน่ ตวัเลข ตวัอักษร เชน่ ชือ่ 

“equipment name” 

a) เปลีย่นชนดิตวัอักษรโดยกดปุ่ ม 【FN】หรอืคลกิซา้ยทีไ่อคอน 

“ ”,  ไดแ้ก ่ตวัเลข ตวัอกัษร สญัญาลกัษณ ์

b) เลือ่นต าแหน่งตวัอักษรโดยคยีบ์อรด์บนหนา้จอหรอื 【←】.

【→】，หรอืกดปุ่ ม “ENTER” หรอืคลกิซา้ยจะม ีkeyboard 

ปรากฏขึน้ใหเ้ลอืกตวัอักษรดว้ยปุ่ มทศิทางหรอืคลกิซา้ย 

c) กดปุ่ มSHIFTหรอืคลกิซา้ยเพือ่ลบตวัอกัษรทีอ่ยู่ขา้งหนา้

เคอรเ์ซอร ์

d) กดปุ่ มMENUหรอืESCเพือ่ออกจากหนา้ตา่งแกไ้ข 

（5）ปุ่ มกด: ใชใ้นบางเมนูทีเ่ป็นไอคอนปุ่ มกด หรอื กดเขา้ไปทีเ่มนู

ย่อยโดยการกด ENTER หรอืคลกิซา้ย 

3.3.3 ออกจากเมนู 

กดปุ่ ม MENU, ESC หรอืคลกิซา้ยเพือ่ออกจากเมนูและกลบัไป

หนา้จอภาพปัจจุบนั คลกิขวาเพือ่กลบัไปเมนูกอ่นหนา้ 
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3.4 แนะน าเมนูหลกั 

กดปุ่ มMENUหรอืคลกิขวาเพือ่แสดงเมนูหลกั ซึง่ประกอบดว้ยองคป์ระกอบ

ดงันี้: 

Preview mode ：ในหนา้รายการเมนู สามารถเลอืกแสดงกลอ้งที่

เลอืกไดท้นัท ี

Shortcut menu ：ในหนา้รายการเมนูจะมรีายการดงันีต้ามล าดบั: 

video playback, manual recording, shortcut menu of PTZ 

control, ทา่นสามารถเลอืกเมนูตา่งๆได ้

Main menu ：คลกิเขา้ไปในเมนูหลกัจะมเีมนูไดแ้ก ่ management 

tools, system setup, LOG search และ Shutdown.  

3.5 ดวูดีโีอยอ้นหลงั 

คลกิรายการ “video playback” บนเมนูหลักเพือ่เขา้เมนู files search  

3.5.1 Files search 

Select channel: เลอืกกลอ้งทีต่อ้งการคน้หาโดยคลกิในชอ่งเลข

กลอ้งทีต่อ้งการ 

Video type：เลอืกชนดิของวดีโีอซึง่ตอ้งการคน้หา "√" หมายถงึ

เลอืก; "□" หมายถงึไม่เลอืก 

Time slice setup：ระบเุวลาเริม่และสิน้สดุของเหตกุารณ์ทีต่อ้งการ  

Storage equipment：เลอืกชนดิอุปกรณ์เก็บส ารองขอ้มูล 

Files searching button: หลงัจากเลอืกรายการดา้นบนแลว้ คลกิ

ปุ่ มนี้ ระบบจะเริม่ตน้คน้หาไฟลว์ดีโีอทีเ่กีย่วขอ้งและไดผ้ล

ลพัธท์ีส่อดคลอ้ง  

หมายเหตุ: ถา้มมีากกวา่ 4000 ไฟลร์ะบบจะแสดงเพยีง 4000 รายการสดุทา้ย 

               ถา้ตอ้งการไฟลท์ีใ่หมข่ ึน้ใหเ้ลอืกเงือ่นไขคน้หาใหม่  

Time playback：เลน่ภาพยอ้นหลงัตามเวลาทีร่ะบุ 

（วธิเีลน่วดีโีอยอ้นหลงั,ใหอ้่านบทที ่3.5.3. 

Time backup：ส ารองไฟลว์ดีโีอไปยังอุปกรณ์ทีร่ะบุตามเวลาทีร่ะบ ุ  
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3.5.2 ผลลัพธก์ารคน้หา 

หลงัจากระบุเงือ่นไขการคน้หาแลว้, คลกิปุ่ ม “files searching “ เพือ่

แสดงผลลพัธ ์  

Playback video files：เลอืกไฟลใ์นผลลพัธโ์ดยกดปุ่ มUp/down 

หรอืใชเ้มาสค์ลกิและกดENTER】หรอืคลกิซา้ยเพือ่

เลน่ไฟล ์

Page turning：ผลลพัธจ์ะแสดงทลีะหนา้กดปุ่ ม Page Up Page 

Down หรอืระบุหมายเลขหนา้จากนัน้กดปุ่ ม skip เพือ่

เปลีย่นหนา้, ทา่นสามารถเปลีย่นหนา้โดยใชปุ้่ มscroll ของ

เมาส ์

Backup：เลอืกไฟลท์ีต่อ้งการในรายการจากนัน้กดปุ่ มFNหรอืคลกิขวา

และเลอืกอุปกรณ์ส ารองขอ้มูลทีต่อ้งการจากนัน้กดปุ่ ม backup 

ไฟลว์ดีโีอทีเ่ลอืกจะโอนเขา้อปุกรณ์ส ารองขอ้มลู  

Cancel button：กลบัสูเ่มนูกอ่นหนา้ 

 

3.5.3 เครือ่งมอืดวูดีโีอยอ้นหลงั 

     เลอืกไฟลว์ดีโีอหรอืระบุเวลาเลน่ภาพยอ้นหลงั, จะเขา้สูห่นา้ตา่งเลน่

ไฟลว์ดีโีอ  

Playback Toolbar：เครือ่งมอืเลน่ภาพจะปรากฏดา้นลา่งของภาพ, 

คลกิขวาเพือ่ซอ่นหรอืแสดงแถบเครือ่งมอื เมือ่ซอ่น

แถบเครือ่งมอืแลว้สามารถคลกิทีภ่าพเพือ่เต็มจอภาพที่

เลอืกได ้  

Stop playing คลกิปุ่ ม  ระบบจะหยุดเลน่ภาพและกลบัไป 

                     หนา้คน้หาไฟลย์อ้นหลงั 
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Pause/Play คลกิปุ่ ม  เพือ่คา้งภาพชัว่คราว คลกิปุ่ ม   

                   เพือ่เลน่ภาพตอ่。 

Single frame playback เมือ่อยู่ในโหมดคา้งภาพ คลกิปุ่ ม   

                   เพือ่เลน่ไปขา้งหนา้ทลีะภาพ 

Slow playback：คลกิปุ่ ม  เพือ่เลน่ภาพชา้ลงคลกิครัง้หนึง่ 

                      จะชา้ลงหนึง่เทา่ 1/2X , 1/4X   

Fast playback：คลกิปุ่ ม  เพือ่เร่งเดนิหนา้อย่างเร็วคลกิครัง้

หนึง่จะเร็วข ึน้หนึง่เทา่ 1X ,2X ,4X , 8X 

Last slice/next slice：คลกิปุ่ ม  หรอื ，เมือ่คลกิ

กระโดดไปตน้ไฟลห์รอืทา้ยไฟลห์นึง่ครัง้ จะเลือ่นไปเป็น

คาบเวลา 10%。 

Close/Open voice：คลกิปุ่ ม  หรอื  เพือ่เปิด/ปิด

เสยีง 

Playback status information：จะมขีอ้มลูความเร็วเลน่ภาพ, ต า

แน่งการเลน่ภาพ, เวลาทีเ่ลน่ภาพ และขนาดวดีโีอไฟลต์รง

ดา้นขวาของแถบเรือ่งมอื 

 

 

Exit play：คลกิปุ่ ม “ESC” หรอื  เพือ่ออกจากหนา้ตา่งเลน่
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ภาพ เมือ่เลน่ไฟลจ์นจบแลว้จะออกจากหนา้ตา่งเลน่ภาพ

โดยอัตโนมัต ิ

  

3.6 บันทกึฉุกเฉนิ 

คลกิปุ่ ม Manual record ทีห่นา้เมนูหลกัเพือ่เขา้เมนูย่อย  

กดปุ่ มRECหรอืคลกิ manual record ทีห่นา้เมนูหลกัเพือ่เขา้เมนูย่อย 

แนะน าหนา้ตา่ง Manual record 

หนา้ตา่งบันทกึฉุกเฉนิประกอบดว้ยองคป์ระกอบดงันี้: 

Channel number: หมายเลขประจ ากลอ้งสอดคลอ้งกบัชอ่งวดีโีอ

ขาเขา้ 

Channel Status：แสดงสถานะการบันทกึของแตล่ะกลอ้ง หาก

สถานะเป็นจุดสเีขยีว“ ”, หมายถงึปิดการบนัทกึ หากสถานะ

เป็นจุดสแีดง " "หมายถงึเปิดการบันทกึภาพ หากสถานะ

เป็นจุดมวีงแหวน “ ”,“  ” หมายถงึกลอ้งนัน้มี

การสง่ผ่านเครอืขา่ยคอมพวิเตอร ์เมือ่มกีารบนัทกึที่

ชอ่งสญัญาณนัน้จะมสีญัญาลกัษณ์จุดสแีดงอยูท่ีมุ่มซา้ยลา่ง

ของหนา้ตา่งแสดงภาพปัจจบุัน “ ”  

All open/All stop button：คลกิปุ่ มนี้เพือ่หยุดหรอืเปิดการบันทกึ

ทกุกลอ้ง  

Return button：คลกิปุ่ ม return เพือ่กลบัสูเ่มนู manual recording  

หมายเหต：ุManual starting video, only through the 

manual to stop, or video will continue all the time. 

 

 

3.7 การควบคมุ PTZ 

คลกิ PTZ ทีเ่มนูหลกัเพือ่เรยีกหนา้ตา่งPTZ การควบคมุPTZ มดีงันี:้ 
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ควบคมุทศิทาง, scanแนวนอน, Zoom, ปรับโฟกสั, ปรับaperture, ปรับ

ความเร็ว PTZ  

หลงัจากสลบัหนา้ตา่งแลว้, สามารถใชต้ าแหน่ง presetได;้ เปิด/ปิด

การเคลือ่นทีอ่ัตโนมัต;ิ Sheffield control; Lighting control;Auxiliary 

equipment control. 

หมายเหต:ุ ต าแหน่ง presetจะตอ้งตัง้เอาไวก้อ่นหนา้ การท าเสน้ทาง

เคลือ่นทีใ่หด้บูทที ่3.8.2.8 ตัง้คา่PTZ. หมายเลขวถิกีารเคลือ่นที่ๆ ต า่กวา่ 

2 หลกัจะตอ้งใสเ่ลข “0” น าหนา้เพือ่ใหค้รบ 2 หลกั 

3.8 เมน ู

คลกิปุ่ ม “Menu” เพือ่เขา้เมนูหลกั เมนูระดบัแรกประกอบดว้ย: 

management tools, system setup, LOG search, close the system.  

3.8.1 เครือ่งมอืบรหิารจดัการ 

ไดแ้ก ่HDD management, users management, Restore default, 

Clear alarm, Software update, Time setup, Version information. 

3.8.1.1 การจดัการ HDD 

SATA：ใชบ้อกขอ้มูลของ HDD ในระบบ, “√” หมายถงึ HDD ไดผ้่าน

การทดสอบแลว้；“X” หมายถงึไม่มขีอ้มูล HDD นัน้ 

HDD format： เลอืกฮารด์ดสิคใ์นชอ่ง HDD selection จะเห็นขอ้มูล

ของฮารด์ดสิคท์ีเ่ลอืก, คลกิปุ่ ม "format" จะปรากฏหนา้ตา่งยนืยนั, 

คลกิปุ่ ม "ok" เพือ่เร ิม่ HDD จะเริม่ตน้format, หลงัจากที ่HDD ได ้

formatเสร็จแลว้, HDD จะสามารถใชไ้ดต้ามปกต ิ

 หมายเหต：ุทา่นตอ้งหยุดการบนัทกึกอ่นท าการฟอรแ์มทฮารด์ดสิค ์

3.8.1.2 การจดัการเกีย่วกบัผูใ้ชง้าน 

สรา้งบัญชชีือ่ผูใ้ชง้านใหม่, ลบผูใ้ชง้าน และ แกไ้ขขอ้มูลผูใ้ชง้าน 

(ยกเวน้แต ่Admin, ชือ่ผูใ้ชง้านรายอืน่ๆจะไมส่ามารถเขา้มาแกไ้ขขอ้มูล

ของผูใ้ชง้านรายอืน่ๆ)  

 

 

สรา้งบญัชชีือ่ผูใ้ชง้านใหม ่

เขา้เมนู “user’s management”，คลกิปุ่ ม “add” จะมหีนา้ตา่งเพิม่
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ผูใ้ชง้านปรากฏขึน้ 

1. ใสช่ือ่ผูใ้ชง้านใหม ่

ใสช่ือ่ผูใ้ชง้านคนใหม（่เชน่: user）. 

หมายเหต：ุวธิกีารใสช่ือ่ผูใ้ชง้านใหด้บูทที ่3.3.2（4）. 

2. สรา้งรหสัผูใ้ชง้านใหม ่

เลอืกปุ่ มเมนู “setup password” ในหนา้ตา่ง “users add” ，ระบุ

รหัสผ่านใหม，่รหัสจะตอ้งไม่เกนิ6หลกั 

3. ต ัง้ระดบัการอนญุาตใิหผู้ใ้ชง้านคนใหม ่  

ตัง้ระดบัการอนุญาตขิองผูใ้ชง้านใหม่ในหนา้ตา่งเมนู "users add",

โดยเลอืกจากหัวขอ้ทีต่อ้งการ, เลอืก“√” หมายถงึอนุญาตใิหใ้ชง้าน; 

“□” หมายถงึไม่อนุญาตใิหใ้ชง้าน 

4. บนัทกึขอ้มลูของผูใ้ชง้านคนใหม ่

คลกิปุ่ ม “Enter” , ขอ้มูลการตัง้คา่ของผูใ้ชง้านใหม่จะเก็บไว ้แต่

ถา้ทา่นคลกิ 

“cancel”, จะไม่เก็บขอ้มูล 

แกไ้ขขอ้มลูผูใ้ชง้าน 

เขา้เมนู “users management”，คลกิขวาหรอืกดปุ่ ม“ENTER” บน

รายชือ่ผูใ้ชง้าน, และคลกิปุ่ ม“revise” จากนัน้จะเห็นหนา้ตา่ง “Revise 

users”  

หมายเหต：ุAdmin can change the others ‘permissions.  

ลบชือ่ผูใ้ชง้าน 

เขา้เมนู “user’s management”，คลกิขวาหรอืกดปุ่ ม“ENTER” บน

รายชือ่ผูใ้ชง้าน, และคลกิปุ่ ม “cancel” เพือ่ลบผูใ้ชง้านนัน้ 

3.8.1.3 เรยีกคา่ปรยิาย 

ตัง้คา่ของระบบเป็นคา่เร ิม่ตน้, หลงัท ากระบวนการนี้แลว้เครือ่งจะเริม่

การท างานใหม่โดยอัตโนมตั ิ

 

 

3.8.1.4 อพัเกรดซอรฟ์แวร ์
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เลอืก “Software update” ทีห่นา้ตา่งmanagement tools 

เลอืกเป้าหมาย, จากนัน้เลอืกวธิกีารอัพเดทไดแ้ก:่ FTP และ USB. 

USB update：คดัลอกไฟลไ์วใ้นราก catalogue ของ USB, เสยีบ 

USB, และคลกิปุ่ ม “Enter” เพือ่อัพเดทระบบ 

FTP update：คดัลอกไฟลไ์วใ้นราก catalogue ของ FTP, ตัง้คา่ IP 

address ไปทีแ่ละคลกิปุ่ ม “Enter” เพือ่อัพเดทระบบ 

หลงัท ากระบวนการนี้แลว้เครือ่งจะเริม่การท างานใหม่โดยอัตโนมัต ิ  

หมายเหต：ุไฟลอ์พัเดทควรเป็น：mainboard.bin ；ขณะทีร่ะบบ

ก าลงัด าเนนิการอพัเดทอยา่ไดต้ดัแหลง่จา่ยไฟออก มฉิะน ัน้เครือ่ง

จะมปีญัหา 

3.8.1.5 ต ัง้เวลานาฬกิา 

เขา้เมนู system time ,ใสว่ันทีแ่ละเวลาทีถ่กูตอ้งในชอ่ง“Date”, 

“Time”,จากนัน้กดปุ่ ม 【ESC】 เพือ่บันทกึหรอืกดปุ่ ม 【ESC】เพือ่ยกเลกิ 

3.8.1.6 ขอ้มลูเวอรช์ ัน่ 

ตรวจสอบชือ่เครือ่ง, ชนดิ, หมายเลขเวอรช์ัน่ และ ขอ้มูลทีเ่กีย่วขอ้ง 

3.8.2 ต ัง้คา่ระบบ 

เลอืกเมนู “System setup” ในเมนูย่อยหนา้เมนู 

3.8.2.1 ตวัแปรของระบบ 

เลอืกหนา้ตา่ง "system configuration" ภายใตเ้มนูตัง้คา่ระบบ 

Equipment number：เมือ่ใชร้โีมทคอนโทรลๆจะตอ้งตัง้หมายเลข

ใหต้รงกบัหมายเลขประจ าเครือ่ง การตัง้หมายเลขทีร่โีมทให ้

ดบูทที ่2.3 แนะน ารโีมทคอนโทรล 

 

 

 

 

Equipment name：ชือ่อุปกรณ์มักตัง้ตามชือ่สถานทีต่ดิตัง้, เมือ่ได ้

เรยีกจากภายนอก,จะไดอ้า้งองิชือ่เครือ่งถกูตอ้ง ชือ่เครือ่ง
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เดมิคอื “NetDVR” การเปลีย่นชือ่ใหด้บูทที ่to 3.3.2（4）. 

Equipment is full：เลอืก "cover", เมือ่ฮารด์ดสิคภ์ายในเครือ่ง

บันทกึจนเต็ม, ระบบจะบันทกึทบัวดีโีอชดุแรกเป็นวนรอบไป  

Lock time by keypad：เมือ่ไม่มกีารใชง้านเครือ่งถงึเวลาล็อค

ปุ่ มกด , ระบบจะยกเลกิผูใ้ชง้านออกโดยอัตโนมัต,ิ และ

จ าเป็นตอ้ง login ระบบใหม่เพือ่ใชง้าน 

Switch time：ตวัเลขหน่วงเวลาสลบัภาพ 

ระบบวดีโีอ：เครือ่งรองรับวดีโีอทัง้ระบบ PAL และ NTSC คา่เร ิม่ตน้คอื 

“NTSC”.การตัง้คา่โปรดดบูทที ่2.4 

VGA resolution：ผูใ้ชง้านสามารถความละเอยีดของ VGA ใหเ้หมาะ

กบัหนา้จอ 

Menu transparency ：ปรับความโปรงใสของเมนูเมือ่ผูใ้ชง้านเขา้

หนา้เมนูจะสามารรถเห็นภาพพืน้หลงัไดโ้ดยการปรบัระดบั

ความใสของเมนู 

Language ：สามารถเลอืกภาษาแสดงผลไดต้ามทีผู่ใ้ชง้านสะดวก 

(ทมีงานโทมูระจะท าเมนูภาษาไทยในเวอรช์ัน่ตอ่ไป) 

Status：สามารถเลอืกใหแ้สดงสถานะการบนัทกึ, สถานะการตรวจจับ

การเคลือ่นไหว, หากเลอืก “√”คอืแสดงสถานะ; หากไม่เลอืก 

“□”คอืไม่แสดงสถานะ 

ทีแ่ตล่ะภาพปจัจบุนัจะแสดงไอคอนทีม่มุซา้ยดงันี:้ 

“ ” ก าลงับันทกึ (ไม่ว่าบันทกึประเภทใด). 

“ ” บันทกึตามเวลา 

“ ”บันทกึฉุกเฉนิ 

 

 

 

 

“ ”ตรวจจับการเคลือ่นไหว 
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“ ”บันทกึเนื่องจากมกีารเคลือ่นไหว 

เมือ่ตัง้คา่เสร็จแลว้,คลกิปุ่ ม"Enter"เพือ่บันทกึและออก; หรอืคลกิ

ปุ่ ม"cancel" จะไม่บนัทกึและออก 

 

3.8.2.2 ต ัง้คา่เกีย่วกบัภาพ 

เลอืกเมนู “Image setup”  

Channel choose：เลอืกภาพทีต่อ้งการโดยคลกิ 

Channel name ：สามารถแกไ้ขชือ่กลอ้ง วธิกีารพมิพโ์ปรดดบูทที ่

3.3.2.（4） 

Display name：เลอืก“√” คอืแสดงชือ่กลอ้ง, หรอื“□”ไม่แสดง คลกิ

ปุ่ ม“position”，โดยใชปุ้่ มทศิทางหรอืลากเมาสช์ือ่ภาพสแีดง

ไปยังต าแหน่งทีต่อ้งการ เสร็จแลว้กดปุ่ ม “ENTER” หรอืคลกิ

ขวาเพือ่บนัทกึและออก，กดปุ่ ม“ESC” เพือ่ออก. 

Display time：เลอืก““√”คอืแสดงเวลา, หรอื“□” ไม่แสดงเวลา คลกิ

ปุ่ ม“position”，โดยใชปุ้่ มทศิทางหรอืลากเมาสช์ือ่ภาพสแีดง

ไปยังต าแหน่งทีต่อ้งการ เสร็จแลว้กดปุ่ ม “ENTER” หรอืคลกิ

ขวาเพือ่บนัทกึและออก，กดปุ่ ม“ESC” เพือ่ออก. 

Image specification：ใชต้ัง้คา่ความสว่าง, ความตา่งแสง,เฉดส ี

และความอิม่ส,ีใชปุ้่ มลกูศรทศิทาง 【↑】【↓】หรอืลากเมาส์

เพือ่ปรับคา่ 

Use default：คลกิปุ่ มนีค้า่การปรับภาพทัง้หมดจะกลบัเป็นคา่เร ิม่ตน้ 

Cover：ตวัเลอืก "cover" ท าเครือ่งหมาย "√" เพือ่ใชง้านซอ่นคลมุบาง

พืน้ที ่กดปุ่ ม “area” เพือ่สรา้งพืน้ที่ๆ ตอ้งการปกปิด 

พืน้ทีป่กปิด：พืน้ทีส่เีหลอืงคอืพืน้ทีต่อ้งการปกปิด 

 

 

 

สรา้งพืน้ที:่ เลือ่นกรอบสเีหลอืงไปยังจุดเร ิม่ตน้ของพืน้ที่ๆ จะสรา้ง โดย

กดปุ่ มทศิทาง 
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, กดปุ่ ม【FN】 (เปลีย่นจากกรอบสเีหลอืงเป็นสแีดง) (กรอบ

สแีดงคอืกรอบขยายพืน้ที)่; ปรับขนาดพืน้ทีโ่ดยปุ่ มลกูศร

ทศิทาง, ขนาดเล็กทีส่ดุเทา่กบั1ชอ่ง, ขนาดใหญ่สดุสามารถ

ตัง้ใหค้รอบคลมุได ้4 พืน้ที ่คลกิซา้ยแลว้ลากพืน้ทีเ่สร็จแลว้

กดปุ่ ม "ENTER" หรอืคลกิปุ่ มกลางเมาสเ์พือ่ออกจากเมนูและ

บันทกึคา่ หากกด "ESC" คอืออกและไม่บนัทกึ 

ลบพืน้ที:่ เลือ่นกลอ่งเหลอืงไปยังบรเิวณทีต่อ้งการลบทีมุ่มซา้ยบน กด

ปุ่ ม【FN】จะเปลีย่นเป็นสดี า เสร็จแลว้กดปุ่ ม "ENTER" หรอื

คลกิปุ่ มกลางเมาสเ์พือ่ออกจากเมนูและบันทกึคา่ หากกด 

"ESC" คอืออกและไมบ่ันทกึ 

All clear: กดปุ่ ม【MENU】เพือ่ลบพืน้ทีป่กปิดทัง้หมดในภาพ 

Copy to: เลอืกหมายเลขกลอ้งทีต่อ้งการใชค้า่เหมอืนกนั และกดปุ่ ม

“Copy to” 

หมายเหต:ุ ชือ่กลอ้งคดัลอกกนัไม่ได ้

หากตัง้คา่หนา้นี้เสร็จแลว้ใหก้ดปุ่ ม "Enter" เพือ่บันทกึแลว้ออก หรอื

กดปุ่ ม "Cancel" ออกโดยไม่บนัทกึ 

 

3.8.2.3 ตารางเวลาบันทกึภาพ 

เขา้เมนู “record protection” เพือ่เขา้หนา้เมนูย่อย 

Choose channel：เลอืกกลอ้งทีต่อ้งการ  

Week：เลอืกวัน (ของสปัดาห)์ ทีต่อ้งการตัง้คา่，สามารถตัง้ไดอ้สิระตอ่

กนั“All” คอืทกุวัน 

Recording type and time slice เลอืกรูปแบบการบันทกึได4้แบบ 

            สามารถตัง้ไดต้า่งกนั, บันทกึตลอดเวลา (สแีดง), บันทกึตาม 

            การเคลือ่นไหว (สเีขยีว), บันทกึตามอุปกรณแ์จง้เตอืน (ส ี

            เหลอืง) "√"หมายถงึใชง้าน "□” คอืไม่ใชง้าน เสน้เวลาจะอยู ่

            ดา้นลา่ง, ชว่งเวลาแบ่งเป็น 0 ถงึ 24 ชัว่โมง 
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Copy to：ดา้นขวามอืของปุ่ ม copy to,ใหเ้ลอืกหมายเลขกลอ้งทีจ่ะใช ้

คา่เดยีวกนั คลกิปุ่ ม “Copy to” ระบบจะใชค้า่เดยีวกนัไปยัง

กลอ้งทีเ่ลอืก 

หากตัง้คา่หนา้นี้เสร็จแลว้ใหก้ดปุ่ ม "Enter" เพือ่บันทกึแลว้ออก หรอื

กดปุ่ ม "Cancel" ออกโดยไม่บนัทกึ 

 

3.8.2.4 ตัง้คา่ PTZ 

เลอืกเมนู “PTZ detection” เพือ่เขา้หนา้ตา่งแสดงเมนูย่อย 

Choose channel：เลอืกกลอ้งทีต่อ้งการ  

Speed: เลอืกอัตราเร็วสง่ขอ้มูลใหต้รงกบักลอ้งทีต่อ่อยู่ 

Data bits: เลอืกจ านวนบติขอ้มูลใหต้รงกบักลอ้งทีต่อ่อยู่ 

Stop bits: เลอืกจ านวนstop bits ใหต้รงกบักลอ้งทีต่อ่อยู่ 

Calibration: เลอืก calibration ใหต้รงกบักลอ้งทีต่อ่อยู่ 

Flow control: เลอืก flow control ใหต้รงกบักลอ้งทีต่อ่อยู่ 

Protocol type: เลอืก protocol ใหต้รงกบักลอ้งทีต่อ่อยู่ 

Decoders address: ระบุหมายเลขประจ าตวัของกลอ้ง(Address) 

Setup Preset point: ใชต้ัง้ต าแหน่ง,focus, zoom และเลนสไ์วใ้น

หน่วยความจ า โดยใชต้วัเลขเป็นตวับ่งชี ้

Add Preset point：ใสห่มายเลข preset point ลงในชอ่ง

(1-128),จากนัน้ใชปุ้่ มทศิทางเพือ่ปรับกลอ้งไปยังต าแหน่งทีต่อ้งการ  

Delete preset point: ใสห่มายเลข preset point ลงในชอ่ง 

จากนัน้คลกิ "delete". 

 Cruise path setup: Cruise path คอืความเร็วทีแ่น่นอนของกลอ้ง, 

เสน้ทางเดนิเป็นล าดบัมากขึน้, แตล่ะเสน้ทางเดนิ (cruise) 

ประกอบดว้ยต าแหน่ง preset และคาบเวลาจอด, ดงันัน้แตล่ะชดุ

ประกอบดว้บเสน้ทางเดนิ, cruise, เวลาหยุดและคา่preset เชน่

ความเร็วเคลือ่นทีข่องแตล่ะเสน้ทีห่นา้เมนู"Settings" เครือ่งนี้รองรับ

ได1้6เสน้ทางเคลือ่นที ่(cruise) 
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Tracking setup: รอยทางเคลือ่นที่ๆ ไม่แน่นอนโดยสามารถบันทกึไว ้

ลว่งหนา้ เขา้ไปก าหนดทีเ่มนู "Settings"  

Copy to：ดา้นขวามอืของปุ่ ม copy to,ใหเ้ลอืกหมายเลขกลอ้งทีจ่ะใช ้

คา่เดยีวกนั คลกิปุ่ ม “Copy to” ระบบจะใชค้า่เดยีวกนัไปยัง

กลอ้งทีเ่ลอืก 

หากตัง้คา่หนา้นี้เสร็จแลว้ใหก้ดปุ่ ม "Enter" เพือ่บันทกึแลว้ออก หรอื

กดปุ่ ม "Cancel" ออกโดยไม่บนัทกึ 

 

3.8.2.5 การวเิคราะหภ์าพ 

เลอืกเขา้เมนู “video detection” เพือ่เขา้เมนูยอ่ย 

Choose channel：เลอืกกลอ้งทีต่อ้งการตัง้คา่  

Type：เลอืกไดร้ะหว่าง motion detection กบั video lost 

Alarm output：เลอืกจ านวนของรเีลยเ์มือ่มอีุปกรณแ์จง้เตอืนกระตุน้

เขา้มา 

Buzzer：เลอืกวา่จะใหบ้ซัเซอรด์งัหรอืไม.่ “√” ดงั，“□” ไม่ดงั 

Time delaying：คาบเวลาหน่วงนับหลงัจากจบตรวจจบัสญัญาณ

สิน้สดุลง 

Area：ตัง้พืน้ทีต่รวจจับการเคลือ่นไหว วธิตีัง้คา่โปรดดบูทที่ 3.8.2.3. 

Sensitivity: เลอืกความไวในการตรวจจับการเคลือ่นไหว ถา้เลอืก

เป็น "Don't test" การตัง้คา่ขา้งตน้จะไม่เป็นผล  

Video Channel เลอืกหมายเลขภาพทีจ่ะท างานเมือ่เกดิมอีุปกรณ์

แจง้เตอืนกระตุน้เขา้มาฃ 

Copy to：ดา้นขวามอืของปุ่ ม copy to,ใหเ้ลอืกหมายเลขกลอ้งทีจ่ะใช ้

คา่เดยีวกนั คลกิปุ่ ม “Copy to” ระบบจะใชค้า่เดยีวกนัไปยัง

กลอ้งทีเ่ลอืก 

หากตัง้คา่หนา้นี้เสร็จแลว้ใหก้ดปุ่ ม "Enter" เพือ่บันทกึแลว้ออก หรอื

กดปุ่ ม "Cancel" ออกโดยไม่บนัทกึ 

 

 

3.9 บันทกึฉุกเฉนิ 
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โปรดอ่านบทที ่3.6 บันทกึฉุกเฉนิ. 

3.10 Manual playback 

โปรดอ่านบทที ่3.5 playback. 

3.11 ขอ้มลูรายการLOG 

เลอืกเมนู “LOG search” เพือ่เขา้สูเ่มนูย่อย 

Main type：เลอืกชนดิของไฟล ์LOG  

Time setup：ระบุชว่งเวลาทีส่อดคลอ้งกนั ขอ้มูลรายการLOG ทีจ่ะ

แสดงในดา้นลา่งรายการ LOG ใสห่มายเลขหนา้ทีต่อ้งการจะ

กระโดดไปแลว้กดปุ่ ม "enter " sหรอืใชล้กูกลิง้เมาสเ์ลือ่น

หนา้ไดเ้ชน่กนั 

3.12 ตัง้คา่เครอืขา่ยคอมพวิเตอร ์

ในเมนูตัง้คา่ระบบเลอืก "network setup" เพือ่เขา้สูเ่มนูย่อย ไดแ้ก ่" 

Ethernet, PPPOE ,DDNS" 

 
Ethernet configuration: ในหนา้ตา่งnetwork configuration 

เลอืก"Ethernet configuration"เพือ่เขา้เมนูย่อย 

Physical address: แสดงหมายเลขmac  

Port number：หมายเลขพอรท์ตอ้งมากกว่าหรอืเทา่กบั 2000 

 IP address：หมายเลขIP ตอ้งไม่ซ ้ากบัอุปกรณ์อืน่ 

Subnet mask: ใชร้ะบ ุmolecular segments 

The default gateway: ขึน้อยู่กบัแตล่ะระบบเครอืขา่ย จ าเป็น

จะตอ้งตัง้คา่ใหถ้กูตอ้ง 
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DNS address：หากใชฟั้งคช์ัน่ PPPoE จะไดd้ynamic IP address 

DHCP：เลอืกว่าจะใช ้DHCP (รับIPโดยอัตโนมัต)ิหรอืไม ่

http port：หมายเลขพอรท์หนา้เว็บIE, คา่เร ิม่ตน้คอื80. 

หากตัง้คา่หนา้นี้เสร็จแลว้ใหก้ดปุ่ ม "Enter" เพือ่บันทกึแลว้ออก หรอื

กดปุ่ ม "Cancel" ออกโดยไม่บนัทกึ 

Port1: ส าหรับสง่ขอ้มูล(ดจูากคอมพวิเตอรท์างอนิเตอรเ์น็ท) 

Port2: ส าหรับดจูากโทรศพัทม์อืถอื 

 

PPPOE configuration: ในหนา้ network configuration, เลอืก 

"PPPOE configuration" เพือ่เขา้สูเ่มนูย่อย 

Start: "√" คอืเลอืกใหใ้ชง้าน PPPoE dial-up Internet protocol," □ 

" คอืไม่ใชง้าน PPPoE 

User name and password: ในชอ่งตวัอักษร ระบ ุuser name 

และ password ทีผู่ใ้หบ้รกิารอนิเตอรเ์น็ทใหม้า โปรดดบูทที ่

to 3.3.2 (4). 

หากตัง้คา่หนา้นี้เสร็จแลว้ใหก้ดปุ่ ม "Enter" เพือ่บันทกึแลว้ออก หรอื

กดปุ่ ม "Cancel" ออกโดยไม่บนัทกึ 

DDNS configuration: ในเมนู network configuration เลอืก 

"DDNS configuration" เพือ่เขา้เมนูย่อย 

Start: "√"  คอืเลอืกใชง้าน DNNS, " □ " คอืไม่ใชง้าน DNNS. 

Service provider：เลอืกผูใ้หบ้รกิารDDNS 

User name,password and domain：ใสu่ser name,password 

และ domain ทีไ่ดส้มัครไวก้อ่นหนา้นี้ วธิกีารใสต่วัอักษรโปรดดบูทที ่3.3.2

（4）. 

หากตัง้คา่หนา้นี้เสร็จแลว้ใหก้ดปุ่ ม "Enter" เพือ่บันทกึแลว้ออก หรอื

กดปุ่ ม "Cancel" ออกโดยไม่บนัทกึ 

 

3.13 ตัง้คา่การบันทกึ 

ในหนา้ตัง้คา่ระบบ เลอืก "record setup" เพือ่เขา้สูเ่มนูย่อย 
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Channel choose：เลอืกหมายเลขกลอ้งทีต่อ้งการตัง้คา่ทลีะกลอ้ง 

Streaming: เลอืก streaming ทีต่อ้งการจะตัง้คา่ ซึง่

ม"ีMainstream" และ "sub-stream " 

Streaming types：เลอืกชนดิของ video streaming , " video 

streaming " คอืเขา้รหัสเฉพาะภาพ;"Composite stream" 

คอืเขา้รหัสทัง้ภาพและเสยีง 

Bit rate type: ผูใ้ชง้านสามารถตัง้คา่เป็น "fixed bitrate" 

หรอื"variable bit rate", "fixed bitrate" ระบบจะเขา้รหัส

ดว้ยอัตราบทิคงทีเ่ลอืกไว ้;"Variable bitrate," ระบบจะ

เขา้รหัสดว้ยอตัราบทิตามคณุภาพของภาพและความเร็ว

บันทกึภาพโดยระบบจะปรับอัตราบทิใหโ้ดยอัตโนมัตติาม

ภาพวดีโีอ 

Bit rate cap：ผูใ้ชง้านเลอืกบทิเรดตามทีต่อ้งการ บทิเรดทีส่งูภาพยิง่

ชดัแตใ่ชเ้นื้อทีเ่ก็บในฮารด์ดสิคม์ากกวา่ 

Video frames：ผูใ้ชง้านเลอืกความเร็วเฟรมบันทกึภาพตามตอ้งการ 

ความเร็วเฟรมยิง่สงูภาพยิง่ไม่กระตกุแตใ่ชเ้นื้อทีเ่ก็บใน

ฮารด์ดสิคม์ากกวา่ 

Copy to：ดา้นขวามอืของปุ่ ม copy to, ใหเ้ลอืกหมายเลขกลอ้งทีจ่ะใช ้

คา่เดยีวกนั คลกิปุ่ ม “Copy to” ระบบจะใชค้า่เดยีวกนัไปยัง

กลอ้งทีเ่ลอืก 

หากตัง้คา่หนา้นี้เสร็จแลว้ใหก้ดปุ่ ม "Enter" เพือ่บันทกึแลว้ออก หรอื

กดปุ่ ม "Cancel" ออกโดยไม่บนัทกึ 

 

3.14 Close System 

ในหนา้เมนูหลกัเลอืก "close system" เพือ่เขา้เมนูย่อย 

Cancellation of users: เมือ่เลอืกยกเลกิผูใ้ชง้านแลว้ ตอ้งการใช ้

งานเครือ่งจะตอ้งลงทะเบยีนเขา้ใชง้านใหม่อกีครัง้ 

Reboot: เร ิม่การท างานใหม่ หลงัจากยนืยนัเครือ่งจะเริม่กาท างาน

ทนัท ี

Close system: หากตอ้งการปิดเครือ่ง ท าโดยการถอดปลั๊ก 
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การใชง้านโปรแกรม Client 

เมือ่ตอ้งการเรยีกดผูา่น PC, ใหต้ัง้คา่ดงันี:้ 

1 .ตัง้คา่โปรแกรมIE: ถา้ทา่นเรยีกดDูVRเป็นครัง้แรก, และไมส่ามารถ

โหลดโปรแกรมทา่นตอ้งตัง้คา่โปรแกรมIEดังนี:้ เมนูtools —＞  Internet 

options —＞security - Internet—＞ User-defined level —＞เลอืก “ENABLE” 

ActiveX and plug-in ทกุรายการยอ่ย,แลว้กด[Enter] 

Login: เปิดหนา้IEและพมิพห์มายเลข IP addressของDVR (คา่เริม่ตน้ IP 

address ของDVR คอื http://192.168.1.23), เขา้หนา้ login ดังรปูดา้นลา่ง. ใส ่

user name และ password 
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1. หนา้จอหลกัของการเฝ้าดภูาพ  

หลงัจากเขา้ใชง้านไดแ้ลว้, หนา้หลกัจะมภีาพสด, PTZ control, 

preview mode, streaming selection, channels open, interphone open, configuration, 

playback, user cancellation. ดังรปู 1-1. 

 

Open the preview: ในชอ่งแสดงภาพสด,คลกิซา้ยเพือ่เลอืกกลอ้งที่

ตอ้งการ (ชอ่งทีเ่ลอืกจะมกีรอบสแีดง),ดบัเบิล้คลกิชือ่กลอ้ง,สามารถ

เปิด/ปิดภาพวดีโีอได,้      แปลวา่เปิด,    

แปลวา่ปิด.   

ในชอ่งภาพสด: คลกิไอคอน  หรอืดับเบิล้คลกิ

หนา้ตา่งทีแ่สดงภาพเพือ่เลอืกระหวา่งภาพเดีย่วหรอืหลายภาพ  

 

1.2 ตวัเลอืกอัตราสง่ขอ้มลู     

   เครือ่ง DVR นี้รองรบั dual stream, เลอืกชนดิสตรมีของภาพสดไดท้ี ่

streaming box 
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1.3 การควบคมุ PTZ 

A.    ปุ่ มทศิทางPTZ, สามารถควบคมุ PTZ ขึน้ ลง ซา้ย ขวา 

B.   ควบคมุรรูับ เพิม่ ลด ได ้

C.  ปุ่ มโฟกสั,สามารถควบคมุโฟกสัใหใ้กลห้รอืไกล 

D.  ปุ่ มปรับซมูสามารถควบคมุกลอ้งPTZ โดยซมูขา้หรอื

ออก 

1.4 หนา้ตา่งตัง้คา่ขัน้สงู 

เมือ่เปิดแสดงภาพสดแลว้ คลกิขวาทีภ่าพนน้เพือ่เรยีกเมนูเพิม่เตมิ: 

Open/close voice: เปิด ปิด เสยีงของกลอ้งนัน้ 

Screenshots: ถา่ยภาพนิง่ของกลอ้งนัน้และบันทกึเป็นไฟลร์ปูภาพ 

โปรดอ่านบทที ่1.5.5เรือ่งdirectory saving setup. 

Record: บันทกึวดีโีอของภาพของกลอ้งนัน้ลงเครือ่งโปรดอ่านบทที่ 

1.5.5เรือ่งdirectory saving setup. 

PTZ setup：ตัง้คา่preset point, cruise path, track. โปรดดบูทที ่

3.8.2.8 ตัง้คา่PTZ. 

OSD setup：ตัง้ตวัอักษรบนภาพและต าแหน่งเวลาโดยการคลกิเมาส์

และบนัทกึ 

The motion detection: ตัง้พืน้ทีต่รวจจบัการเคลือ่นไหว: อย่าง

แรก, เลอืก“√” เลอืก "Add area" ลากเมาสค์า้งไวบ้นภาพ 

จากนัน้จะมกีรอบสขีาวปรากฎหมายถงึบรเิวณทีต่อ้งการ

ตรวจจับ;เลอืก "clear area", คลกิเมาสซ์า้ยคา้งไวแ้ลว้ลาก

บนภาพเพือ่ลบกรอบสขีาว.เลอืกความไว และ เวลาหน่วง

เป็นอันเสร็จส ิน้ 

Screen adjusting: ปรับความสวา่ง, ความเขม้, เฉดส ีและความอิม่

สขีองภาพ, คลกิซา้ยแลว้ลากเพือ่ปรับ เมือ่ออกจากเมนูจะ

บันทกึอัตโนมตั ิ
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1.5 ควบคมุการพูดตอบโต ้

 

เปิดเสยีงและเริม่สนทนาไดท้ันท ี

 

1.6 การก าหนดคา่ 

1.6.1 ตัวแปรของ Server 

 

ในหนา้ตา่ง setup, ตัง้คา่ตวัแปรทีเ่กีย่วขอ้ง ดงัแสดงในรูป 1-6-1. ตัง้
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คา่ตวัแปรของเครือ่งDVR,  โปรดอา้งองิจากตวัแปรของระบบ, การตัง้คา่

ระบบเครอืขา่ย 

 

1.6.2 ต ัง้คา่ตวัแปรของแตล่ะภาพ 

 

ในหนา้ตา่งตัง้คา่, ใหต้ัง้คา่ตวัแปรทีเ่กีย่วกบัDVR ดงัรูปที ่1-6-2.  ดรููป

เมนู system images setup, recording setup, PTZ setup. 
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1.6.3 ตัง้คา่ตัวแปรของแตล่ะผูใ้ชง้าน 

 

 

ตัง้คา่ชือ่ผูใ้ชง้านของเครือ่ง DVR โปรดอา้งองิจากตวัแปรของระบบ 

การจดัการผูใ้ชง้าน  
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1.6.4 อืน่ๆ 

 

ในหนา้ตา่งตัง้คา่, ใหต้ัง้คา่ตวัแปรทีเ่กีย่วกบัDVR ดงัรูป 1-5-5. โปรด

อ่านวธิ ี บันทกึฉุกเฉนิ, วันทีแ่ละเวลา,การจัดการHDD,ลบการแจง้

เตอืน,LOG search,software update, เรยีกคา่โรงงาน 

ตัง้คา่โฟลเ์ดอรส์ าหรบัเก็บวดีโีอ 
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1.7 ดภูาพยอ้นหลังจากระยะไกล 

 

เลอืกหมายเลขกลอ้งทีต่อ้งการดภูาพยอ้นหลงั, ชนดิการบันทกึ, 

และชว่งเวลาจากนัน้คลกิปุ่ ม search , หนา้ตา่งดา้นซา้ยจะแสดงผลลัพธ ์

สามารถเลอืกกระโดดไปยงัหนา้ทีต่อ้งการ (หนึง่หนา้ม ี 20 ไฟลแ์ละ

รองรบัทัง้หมด 4,000 บรรทัด) 

Files playback: เลอืกไฟลท์ีต่อ้งการในรายการ,แลว้คบัเบิล้คลกิไฟล์

เพือ่เลน่ภาพหรอืกดปุ่ ม“file playback” ,จะมภีาพเลน่ทางขวาเครือ่งมอืเลน่

ภาพจะเหมอืนทีห่นา้เครือ่งDVR. 

Time playback: คลกิปุ่ ม"time playback" , หนา้ตา่งเลน่ภาพจะเริม่ตน้ตาม

เวลาทีร่ะบไุว.้ 

Files download: คลกิปุ่ ม“files download” ดังรายการทีแ่สดงในหนา้ตา่ง

ซา้ยมอื, หลงัจากบันทกึโฟลเดอรป์ลายทางและเริม่โหลดไฟลท์ันท,ี จะ

มแีถบสถานะดาวน์โหลดทีด่า้นลา่ง 
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               วธิกีารอพัเกรดซอรฟ์แวร ์

1.1 อัพเกรดซอรฟ์แวรจ์าก USB ? 

หากทา่นตอ้งการอัพเดทซอรฟ์แวรใ์นเครือ่ง ทา่นตอ้งใส ่USB disk ในชอ่ง

USB port, ตัง้คา่ดงันี:้ Menu ToolsUpgrade(Fig.1)OK (Fig.2) 

Fig.1 ： 

 

 

Fig.2 ： 

 

หมายเหต:ุ ขณะเครือ่งท างานบันทกึจะไม่สามารถอัพเดทได ้  
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1.2 อัพเกรดซอรฟ์แวรผ์า่นเครอืขา่ยคอมพวิเตอร?์ 

หากทา่นตอ้งการอัพเดทซอรฟ์แวรผ์่านระบบเครอืขา่ย? เปิดหนา้IE, และตัง้

คา่ดงัตอ่ไปนี:้ Configure others(Fig.1)Update(Fig.2)Browse  

(โหลดไฟลท์ีต่อ้งการอัพเกรด)Start  

 

Fig.1 :  
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Fig.2 :     

 

หมายเหต:ุ  

A. ตอ้งรอประมาณ 3 นาทขีณะเครือ่งท าการอพัเกรด   

B. หา้มตดัไฟระหว่างอัพเกรดเด็ดขาด 

 

 

 

 

การเปลีย่นแปลงเนือ้หาใดๆในคูม่อืฉบับนีไ้มจ่ าเป็นตอ้งแจง้ให ้

ทราบลว่งหนา้ 


