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Standalone DVR Quick Start
Guide
คมู่ ือฉบับภาษาไทย

ยินดีตอ้ นรับ
ขอขอบคุณที่เลือกซื้อเครื่องบันทึกภาพของเรา
นีค่ ือคู่มือเริ่มต้นที่จะช่วยให้คณ
ุ เข้าใจวิธีการใช้กบั DVRของเราในเวลาที่สนั้ ที่สดุ
ก่อนเริ่มการติดตัง้ โปรดอ่านข้อระวังและการป้องกันดังต่อไปนี้

สิ่งสาคัญที่ตอ้ งป้องกันและระมัดระวัง
1. ความปลอดภัยทางไฟฟ้า
การติดตัง้ และการดาเนินงานในที่นี่ ทุกท่านควรปฏิบตั ติ ามรหัสความปลอดภัยด้านไฟฟ้ าในพื้นที่ของ
ท่าน เราจะไม่ชดใช้หรือรับผิดชอบต่อการเกิดเพลิงไหม้หรือไฟฟ้ าลัดวงจรที่เกิดจากการปฏิบตั กิ าร
ติดตัง้ อย่างไม่ถกู ต้อง

2. การรักษาความปลอดภัยด้านการขนส่ง
ความเครียดจากการสัน่ สะเทือนอย่างรุนแรงหรือเปี ยกนา้ ในระหว่างการขนส่ง การเก็บรักษาหรือการ
ติดตัง้
3. การติดตัง้
ติดตัง้ สูงขึน้ ไป มือจับด้วยความระมัดระวัง ห้ามจ่ายไฟฟ้ ากับเครื่องบันทึกภาพก่อนติดตัง้ เสร็จ ห้ามวาง
วัตถุบนเครื่องบันทึกภาพ
4. ปรึกษาเจ้าหน้าที่ทางเทคนิค
ทุกการตรวจสอบและซ่อมแซมงานที่ควรกระทาโดยวิศวกรบริการที่มีคณ
ุ ภาพเราจะไม่รบั ผิดชอบต่อ
ปั ญหาใดๆ ที่เกิดจากการปรับเปลี่ยนโดยไม่ได้รบั อนุญาตหรือพยายามซ่อมแซมเอง
5. สภาพแวดล้อม
เครื่องบันทึกควรติดตัง้ ในที่แห้งและเย็นห่างจากแสงแดดโดยตรง วัตถุไวไฟ สารระเบิดและอื่นๆ
6. อ ุปกรณ์เสริม
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการใช้อปุ กรณ์เสริมที่แนะนาโดยผูผ้ ลิต ก่อนการติดตัง้ โปรดตรวจสอบอุปกรณ์
ทัง้ หมดในกล่องอุปกรณ์เสริม ติดต่อร้านค้าในพื้นที่หากอุปกรณ์สญ
ู หาย
7. Lithium battery
การใช้งานแบตเตอรี่ที่ไม่เหมาะสมอาจทาให้เกิดไฟไหม้การระเบิดหรือการบาดเจ็บ!
เมื่อเปลี่ยนแบตเตอรี่โปรดให้แน่ใจว่าคุณกาลังใช้รปู แบบเดียวกัน!

1. การติดตัง้ ฮาร์ดแวร์ (Hardware) และการเชื่อมต่อ
หมายเหต ุ: การติดตัง้ และการดาเนินงานที่นี่ควรจะปฏิบตั ิตามท้องถิ่นของค ุณ กฎความปลอดภัยทางไฟฟ้า

1.1 ตรวจสอบกล่องบรรจุภณ
ั ฑ์ DVR
เมือ่ คุณได้การบันทึกภาพจากตัวแทน โปรดตรวจสอบว่ามีการเสียหายใดๆ วัสดุที่ใช้ในการป้องกันของการ
บันทึกภาพที่สามารถป้องกันการปะทะกันอุบตั เิ หตุมากที่สดุ ในระหว่างการขนส่งจากนัน้ คุณสามารถเปิ ดกล่องเพื่อ
ตรวจสอบอุปกรณ์เสริมให้เป็ นไปตามรายชือ่ ที่ม(ี การควบคุมระยะไกล) สุดท้ายคุณสามารถเอาฟิ ล์มป้องกันของเครื่อง
บันทึกภาพออกได้
หมายเหตุ : การควบคุมระยะไกลไม่ได้เป็ นอุปกรณ์มาตรฐานและจะไม่รวมอยู่ในถุงอุปกรณ์เสริม

1.2 เกี่ยวกับแผงด้านหน้าและด้านหลัง
สาหรับข้อมูลรายละเอียดของปุ่ มฟั งก์ชนั ในแผงด้านหน้าและพอร์ตในแผงหลังโปรดดูที่ค่มู อื การใช้งานที่
รวมอยู่ในแผ่นCD ป้ายกากับรูปแบบในแผงด้านหน้ามีความสาคัญมากโปรดตรวจสอบเลขทีใ่ บสัง่ ซื้อของท่าน ป้าย
กากับในแผงด้านหลังเป็ นสิง่ สาคัญเช่นกัน โดยปกติแล้วจะให้คณ
ุ แสดงหมายเลข ในกรณีทเี่ ราให้บริการหลังการขาย

1.3 After Remove the Chassis
กรุณาตรวจสอบการเชือ่ มต่อสายเคเบิลข้อมูล, สายไฟ, สาย COM และสายเคเบิล mainboar มีความปลอดภัย
หรือไม่

1.4 ติดตัง้ ฮาร์ดดิสก์
คุณสามารถดูค่มู อื การใช้งานสาหรับแนะนาแบรนด์ฮาร์ดดิสก์ โปรดปฏิบตั ติ ามคาแนะนาด้านล่าง ในการ
ติดตัง้ ฮาร์ดดิสก์ นีเ่ ป็ นรุ่น DVR ที่รองรับฮาร์ดดิสก์ 8 ลูก ควรใช้ฮาร์ดดิสก์ที่มคี วามเร็วรอบ 7200 rpm ขึน้ ไปหรือ
สูงสูงกว่าตัวเลขทัง้ หมดที่ระบุไว้ดา้ นล่างนีส้ าหรับการอ้างอิงเท่านัน้ ความแตกต่างเล็กน้อยอาจจะพบได้บนแผง
ด้านหน้าหรือด้านหลัง

รูปที่ 1.1 คลายสกรูของฝาครอบด้านบน

รูปที่ 1.3 ตอนนีค้ ณ
ุ สามารถเห็นโครงใส่ดา้ นล่าง

รูปที่ 1.2ถอดโครงยึดฮาร์ดดิสก์ดา้ นบน

รูปที่ 1.4 วางฮาร์ดดิสก์ให้ตรงที่ยึดกับสกรู

รูปที่ 1.5ยึดฮาร์ดดิสก์กบั โครงด้วยสกรู

รูปที่ 1.7 เชือ่ มสายไฟของฮาร์ดดิสก์

รูปที่ 1.6ประกอบส่วนบนโครงยึดฮาร์ดดิสก์

รูปที่ 1.8ใช้สายเคเบิลข้อมูลพิเศษในการ
เชือ่ มต่อฮาร์ดดิสก์และพอร์ต SATA ปิ ด
ตัวถังและสกรูแก้ไขเพื่อรักษาความ
ปลอดภัยอย่างแน่นหนา

สิ่งที่สาคัญ
-

คุณสามารถเชือ่ มต่อสายเคเบิลข้อมูล HDD และสายไฟก่อนแล้วจึงแก้ไข HDD ในอุปกรณ์

-

ควรสังเกตที่ฝาครอบด้านหน้า มันออกแบบให้เลื่อนตามแนวตัง้ คุณต้องดันสลักก่อนแล้วจึงใส่ลงไป

1.5 Rack Installation
โปรดทราบโหมดการติดตัง้ นีส้ าหรับชุดผลิตภัณฑ์ขนาด 1.5U / 2U ควรปฏิบตั ติ ามขัน้ ตอนที่ระบุไว้ดา้ นล่าง
- ใช้สกรูเบอร์ 12 ในการแก้ไขเครื่อง
- กรุณาตรวจสอบอุณหภูมใิ นร่มตา่ กว่า 35°C (95°F)
- กรุณาจัดพื้นทีร่ อบอุปกรณ์ที่จะรับรองการระบายอากาศประมาณ15cm (6 นิว้ )
- กรุณาติดตัง้ จากด้านล่างไปด้านบน
- หากมีอปุ กรณ์เพิ่มเติมที่ทเี่ ชือ่ มต่อในชัน้ กรุณาใช้มาตรการป้องกันไว้ก่อน กรณีไฟฟ้าในชัน้ วางเกินพิกดั

1.6 แผงด้านหน้า
สาหรับรายละเอียดคาแนะนาการดาเนินการโปรดดูที่ค่มู อื การใช้งานทีร่ วมอยูใ่ นแผ่น CD

1.7 แผงด้านหลัง
โปรดทราบเนือ้ หาต่อไปนีจ้ ะขึน้ อยู่กบั รุ่น 960H ขนาด 2U ของเรา สาหรับรายละเอียดคาแนะนาการดาเนินการในของ
ผลิตภัณฑ์ชดุ อืน่ ๆ โปรดดูที่ค่มู อื การใช้งานที่รวมอยู่ในแผ่น CD

รูปที่ 1.9 แผงด้านหลัง DVR
โปรดด ูที่แผ่นต่อไปนี้สาหรับข้อมูลรายละเอียด

เมือ่ เชือ่ มต่อสัญญาณ Ethernet ควรใช้สายสลับเพื่อเชือ่ มต่อเครื่องคอมพิวเตอร์และใช้สายตรงเชือ่ มต่อกับสวิตช์หรือเราวเตอร์

1.8 การเชื่อมต่อ
โปรดดูภาพที่ 1.10 สาหรับตัวอย่างการเชือ่ มต่อรูปต่อไปนีจ้ ะขึน้ อยู่กบั DVR 16 ช่อง

รูปที่ 1.10

1.9 การเชื่อมต่อการแจ้งเตือน Input / Output
สิ่งที่สาคัญ
โปรดดูรายละเอียดสาหรับจานวนช่องสัญญาณแจ้งเตือน ไม่เพียงแต่จานวนเข้าปลุกและออกจานวนช่องตามพอร์ตที่แผงด้านหลัง

1.9.1 รายละเอียดช่องสัญญาณแจ้งเตือน เข้า/ออก
ท่านสามารถดูแผ่นข้อมูลต่อไปสาหรับการป้อนสัญญาณการแจ้งเตือนเข้าและออก ดังรูปที1่ .11

รูปที่1.11

1.9.2 Alarm Input Port
โปรดดูที่แผ่นต่อไปนีส้ าหรับข้อมูลเพิม่ เติม
- ประเภทสวิตช์ปกติเปิ ดและปกติปิด
- กรุณาเชือ่ มต่อขนานปลายสายCOM และปลายสายGND ของตัวรับสัญญาณแจ้งเตือน (โปรดระบุแรงดันไฟฟ้าเพื่อ
ตรวจจับสัญญาณเตือน)
- ใช้ตวั ควบคุมไฟ +12V ตัง้ ค่าใหม่เซ็นเซอร์จบั ควันจากระยะไกล
- กรุณาเชือ่ มต่อสายดินทีต่ วั รับคลืน่ สัญญาณเตือนของเครื่องบันทึกภาพ
- กรุณาเชือ่ มต่อพอร์ต NC ของเซ็นเซอร์แจ้งเตือนเข้ากับ DVR

1.9.3 Alarm Output Port
- จ่ายไฟไปยังอุปกรณ์สญ
ั ญาณแจ้งเตือนภายนอก
- RS485 A/B เป็ นพอร์ตสาหรับควบคุมกล้อง PTZ

2. ภาพรวมการทางานและการควบค ุม
ก่อนที่จะดาเนินการโปรดตรวจสอบดังนี้
- คุณได้ตดิ ตัง้ HDD อย่างถูกต้อง และทุกการเชือ่ มต่อของสัญญาณ
- กาลังไฟฟ้าที่จ่ายเข้า DVR ถูกต้อง
- เพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพ ควรใช้เครื่องสารองไฟฟ้า (UPS)

2.1 การเปิดเครือ่ งและปิดเครือ่ ง
2.1.1 การเปิดเครือ่ ง
กรุณาปฏิบตั กิ ารเปิ ดเครื่องตามลาดับดังนี้
- เชือ่ มต่อจอภาพและเมาส์ควบคุม
- เชือ่ มต่อสายไฟฟ้า
- กดปุ่ มเปิ ดเครื่องที่แผงด้านหน้าหรือด้านหลัง หลังจากเปิ ดเครื่อง ระบบจะอยูใ่ นการเริ่มต้นการทางาน
2.1.2 การปิดเครือ่ ง
หมายเหต ุ:
- เมือ่ คุณเห็นกล่องข้อความที่เกีย่ วข้อง "ระบบกาลังปิ ดลง" อย่าคลิกที่ปุ่มเปิ ดเปิ ดปิ ดโดยตรง
- อย่าถอดปลัก๊ สายไฟหรือกดปุ่ มเปิ ดปิ ดเพือ่ ปิ ดอุปกรณ์โดยตรงเมือ่ อุปกรณ์กาลังทางานอยู่ (โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งเมือ่ มีการบันทึก)
การออกจากระบบมีอยู่ 3 วิธี คือ
- เมนูหลัก(RECOMMENDED): เมนูหลัก> Operation->ปิ ด คลิกปิ ดปุ่ ม คุณจะสามารถเห็นอุปกรณ์ปิดตัวลง
- เมือ่ เปิ ดปิ ดปุ่ มบนแผงด้านหน้าหรือการควบคุมระยะไกล (Remote) กดปุ่ มไฟเปิ ดปิ ดปุ่ มบนแผงด้านหน้าเครื่อง
บันทึกภาพหรือการควบคุมระยะไกล ประมาณ 3 วินาทีเพื่อปิ ดอุปกรณ์
- กดปุ่ มเปิ ดปิ ดที่ดา้ นหลังเครื่อง
2.1.3 ระบบ Auto Resume
ระบบสามารถสารองข้อมูลวิดโี อโดยอัตโนมัตแิ ละสถานะการทางานก่อนหน้านีห้ ลังจากที่ไฟฟ้าดับ
2.1.4 การเปลี่ยนแบตเตอรีภ่ ายในเครือ่ ง
กรุณาตรวจสอบรูปแบบของแบตเตอรี่ให้เป็ นแบบเดียวกันเราขอแนะนาให้เปลีย่ นแบตเตอรี่อย่างสมา่ เสมอ (อย่างน้อย
1 ปี ) เพื่อรับประกันความถูกต้องเวลาของระบบ
หมายเหต ุ:
ก่อนที่จะเปลี่ยนโปรดบันทึกการตัง้ ค่าระบบมิฉะนัน้ ข้อมูลที่สมบูรณ์คณ
ุ อาจสูญเสียได้!

2.2 การเข้าระบบ
หลังจากที่ระบบเริ่มทางาน จะมีระบบการตัง้ ค่าแบบเรียงลาดับการตัง้ ค่าเริ่มต้น ดูรปู ที่ 2.1 กรุณาอ่านรายละเอียด
คู่มอื การใช้งานสาหรับระบบตัง้ ค่าเริ่มต้น
ข้อแนะนา
-

ตรวจสอบที่ป่ มุ

-

ปุ่มยกเลิกการเริ่มต้น ระบบการเข้าส่รู ะบบโดยตรงเมื่อมันบูทขึ้นในครัง้ ต่อไป

ระบบนี้จะไปเริ่มต้นตัวช่วยสร้างอีกครัง้ เมื่อบูทขึ้นในครัง้ ต่อไป

รูปที่ 2.1
เมือ่ ระบบเริ่มการทางานจะมีหน้าต่างการเข้าระบบดังรูปที่ 2.2 ซึ่งบัญชีผใู้ ช้มดี งั นี้
- Username: admin. Password: admin (ผูจ้ ดั การระบบ, local and network)
- Username: 888888. Password: 888888 (ผูจ้ ดั การระบบ, local only)
- Username: 666666. Password: 666666(ผูใ้ ช้ระบบเฉพาะสิทธิ,ดูภาพย้อนหลัง,สารองข้อมูลและอืน่ ๆ)
- Username: default. Password: default(ซ่อนผูใ้ ช้)
คุณสามารถใช้เมาส์ USB, แผงด้านหน้า,การควบคุมระยะไกล(Remote) (ไม่รวมอุปกรณ์เสริมอยู่ในถุง) หรือแป้นพิมพ์
วิธีการป้อนข้อมูล ให้กด

สลับเปลีย่ นระหว่างเลขกับตัวอักษรภาษา อังกฤษ(เล็ก/ใหญ่)และเครื่องหมาย

หมายเหต ุ
-

เพื่อความปลอดภัยโปรดแก้ไขรหัสผ่านหลังจากที่คณ
ุ ใช้งานครั้งแรก

-

การเข้าระบบล้มเหลว 3 ครั้งติดต่อกัน จะมีการแจ้งเตือน และถ้าเข้าระบบ 6 ครั้งติดต่อกัน ระบบจะล็อกบัญชีผใู้ ช้นนั้

รูปที่ 2.2

2.3 การแสดงภาพ
หลังจากเข้าสูร่ ะบบแล้ว ระบบจะอยู่ในโหมดการดูถ่ายทอดสด ท่านสามารถดูวนั ที่ เวลาและชือ่ ช่องสัญญาณ
ถ้าคุณต้องการที่จะเปลีย่ นระบบวันและเวลาที่คณ
ุ สามารถดูการตัง้ ค่าทัว่ ไป (Main Menu->Setting->System->General)
ดังรูปที่ 2.3 ถ้าคุณต้องการทีจ่ ะปรับเปลีย่ นชือ่ ช่องทางโปรดดูที่การตัง้ ค่าการแสดงผล (Main Menu->Setting>DISPLAY ->CAM Name)

รูปที่ 2.3
ฟังก์ชนั่ การควบค ุมมีค ุณสมบัติดงั ต่อไปนี้
- รองรับการดูภาพย้อนหลังได้ทนั ที
 สามารถดูภาพย้อนหลังได้ 5-60 นาทีก่อนหน้าในช่วงเวลาปัจจุบนั กรุณาไปที่หน้าMain Menu->Setting>->System->General เพื่อตัง้ ช่วงเวลาดูภาพย้อนหลัง
 สามารถลากไอคอนฟั งก์ชนั ่ โดยใช้เมาส์ควบคุมเพื่อเลือกเวลาเริ่มต้น
 สามารถหยุดและออกจากการดูยอ้ นหลังได้
- รองรับฟั งก์ชนั ่ ซูมแบบดิจิตอล
ให้เลือ่ นเมาส์ไปที่ตรงกลางด้านบนของช่องสัญญาณภาพ ท่านจะเห็นไอคอนแสดงขึน้ มา ดังรูปที่ 2.4 หากหยุดเลือ่ น
เมาส์นานกว่า 6 วินาที ไอคอนจะซ่อนโดยอัตโนมัติ

รูปที่ 2.4
จากตารางต่อไปนี้เป็นรายละเอียดการทางานของฟังก์ชนั่
No.
Name

Function

1.

Real-time playback

เป็ นการดูภาพย้อนหลังได้ 5-60 นาทีก่อนหน้าในช่วงเวลาปั จจุบนั
เป็ นการซูมในโซนที่กาหนดในช่องสัญญาณภาพปั จจุบนั จะสนับสนุนการซูมในการ

2.

Digital zoom

ทางานของหลายช่องทาง เมือ่ กด
ปุ่ มจะโชว์
ให้ท่านลากเมาส์ในโซนที่
ต้องการจะซูม เมือ่ คลิกเมาส์ซา้ ยจะยกเลิกการซูม
การสารองข้อมูลวิดโี อของช่องสัญญาณภาพปั จจุบนั ไปยังอุปกรณ์ USB ระบบไม่

3.

Real-time backup
function

4.

Snapshot

คลิก

5.

Mute

คลิกที่นเี่ พือ่ ปิ ดเสียง คลิกอีกครั้งเพื่อเปิ ดใช้งานฟั งก์ชนั เสียงเมือ่ ภาพตัวอย่าง โปรด
ทราบฟั งก์ชนั ่ นีส้ าหรับโหมดหน้าต่างเดียวเท่านัน้

สามารถสารองข้อมูลวิดโี อของหลายช่องทางในเวลาเดียวกันคลิกที่
ระบบเริ่ม
บันทึก คลิกอีกครั้งระบบหยุดการบันทึก คุณสามารถหาไฟล์ที่บนั ทึกบนแฟลชไดร์ฟ
ไฟล์ภาพจะถูกบันทึกไว้บนอุปกรณ์ USB หรือ HDD

2.4 การกาหนดการบันทึก
หมายเหต ุ:
ท่านจาเป็ นต้องกาหนดให้เหมาะสมในการดาเนินการต่อไป กรุณาตรวจสอบให้แน่ใจ HDD ได้รับการติดตัง้ อย่างถูกต้อง มี 3 วิธีที่ท่านจะ
ตัง้ ค่าการบันทึก

- คลิกขวาที่เมาส์แล้วเลือก Manual-> Record
- ในเมนูหลักให้เลือก Storage->Record
- ในโหมดดูภาพสดคลิกปุ่ มบันทึกในแผงด้านหน้าหรือบันทึกในการควบคุมระยะไกล (Remote)
2.4.1 Record Operation
ระบบสามารถรองรับแบบ Main stream และ Sub stream จะมี 3 สถานะคือ schedule/manual/stop กรุณาเลือกไอคอน
“ ” ตามช่องสัญญาณที่ตอ้ งการ ดังรูปที่ 2.5
- Manual: ลาดับความสาคัญสูงสุด หลังจากที่การตัง้ ค่าการใช้งานช่องทีเ่ ลือกทัง้ หมดจะเริ่มต้นการบันทึกปกติ
- Schedule: เป็ นการบันทึกช่องสัญญาณที่คณ
ุ ได้ตงั้ ค่าในการตัง้ ค่าการบันทึกแบบกาหนดตารางเวลา (Main
Menu->Setting->System->Schedule)
- Stop: ช่องสัญญาณปั จจุบนั หยุดการบันทึก
- All: เป็ นการกาหนดรูปแบบการบันทึกเหมือนกันทุกช่องสัญญาณ

รูปที่ 2.5
2.4.1 Snapshot Operation
เช็คเครื่องหมายในช่องให้ตรงกันเพือ่ เปิ ด / ปิ ดการใช้งานฟั งก์ชนั ่ การถ่ายภาพที่กาหนดไว้ ดูรปู ที่ 2.6

รูปที่ 2.6

ข้อแนะนา
ค ุณสามารถเลือกที่ป่ มทั
ุ ง้ หมด (All) หลังจากที่สถานะตรงกันเพื่อเปิด / ปิดการใช้งานฟังก์ชนั่ การถ่ายภาพท ุกช่องสัญญาณ

2.5 Search & Playback
ให้คลิกที่
ที่เมนูหลักหรือคลิกซ้ายที่เมาส์แล้วเลือก Search เมือ่ ท่านเข้าสูร่ ะบบการค้นหาจะเห็น ดังในรูปที่
2.7 ปกติจะมีไฟล์ขอ้ อยู่ 3 ประเภทคือ
- R : บันทึกแบบปกติ
- A : บันทึกแบบแจ้งเตือนจากอุปกรณ์ภายนอก
- M : บันทึกแบบจับความเคลือ่ นไหว

รูปที่ 2.7
รายละเอียดการทางานของฟังก์ชนั่ ต่างๆมีดงั นี้
No.
Name

Function

- นีค่ ือโหมดการแสดงภาพย้อนหลัง
- รองรับการแสดงผล 1/4/9/16 ช่องสัญญาณ
- ท่านสามารถเลือกการค้นหาข้อมูลแบบรูปภาพ หรือแบบวิดโี อ
- ท่านสามารถค้นหาจาก HDD ในเครื่อง( Internal) หรือจาก HDD สารอง(External) อืน่
ได้
- ก่อนทีท่ ่านจะเลือกที่จะค้นหาข้อมูลจากHDDสารอง(External) โปรดเชือ่ มต่ออุปกรณ์
ให้เรียบร้อย คุณสามารถดูไฟล์บนั ทึกทัง้ หมดของไดเรกทอรีของ HDDสารอง(External)
คลิกปุ่ มBrowse เพื่อเลือกไฟล์ที่ท่านต้องการ

1.

Displaywindow

2.

Searchtype

3.

Calendar

- ส่วนที่เน้นเป็ นสีฟ้าทึบ หมายถึงมีไฟล์ขอ้ มูลและส่วนที่ไม่เน้น หมายถึงไม่มไี ฟล์ขอ้ มูล
- ในการดูไฟล์ขอ้ มูล ให้คลิกวันที่ที่ตอ้ งการ ท่านจะเห็นแถบเวลาขึน้ เป็ นสีเขียว

4.

Playbackmodeand
Channelselection
pane.

- โหมดดูภาพย้อนหลัง : 1/4/9/16 (อาจขึน้ อยู่กบั รุ่น DVR)
- ท่านสามารถเลือกช่วงเวลาที่แถบช่วงเวลาได้

เป็ นฟังก์ชนั ่ การค้นหาหมายเลขบัตรเครดิต สามารถค่าตัง้ เพือ่ ดูหมายเลขบัตร สาขา
5.

Cardnumbersearch

6.

Mark filelist button

7.

File listswitchButton

Playbackcontrolpane.

8.

Smart Search

Snapshot

คุณสามารถดูขอ้ มูลเครื่องหมายทุกช่องสัญญาณตามเวลาปั จจุบนั โปรดดูบทที่ 2.5.3
สาหรับข้อมูลรายละเอียด
- มันคุณสามารถดูรายชือ่ ไฟล์ภาพ / บันทึกของวันที่ปัจจุบนั
- รายชือ่ ไฟล์คือการแสดงช่องสัญญาณแรกของไฟล์บนั ทึก
- ระบบสามารถแสดงผลสูงสุด 128 ไฟล์ในครัง้ เดียวสามารถใช้เครื่องหมาย กับ
หรือเมาส์เพื่อดูไฟล์ขอ้ มูล ให้เลือกรายการและจากนัน้ คลิก 2 ครั้งหรือคลิกที่ปุ่ม
ENTER เพื่อเล่นภาพย้อนหลัง
- ท่านสามารถใส่ชว่ งเวลาที่ตอ้ งการค้นหาข้อมูล
- ประเภทการบันทึก : R=บันทึกปกติ (Regular) ,A=บันทึกจากสัญญาณเตือนภายนอก
(External) ,M=บันทึกจากภาพเคลือ่ นไหว(Motion)
- Lock file.คลิกที่ชอื่ ไฟล์ที่คณ
ุ ต้องการล็อคและคลิกที่ปุ่ม
เพื่อล็อคไฟล์ขอ้ มูลไฟล์
ที่ล็อกไว้จะไม่ถกู เขียนทับ
- Search locked file:คลิกที่ปุ่ม
เพื่อค้นหาไฟล์ที่ถกู ล็อค
- Return:เมือ่ คลิกที่ปุ่ม
ระบบจากกลับสูโ่ หมดการตัง้ ค่าปฏิทินและช่อง สัญญาณ
เล่น/หยุด
มี 3 วิธีที่ท่านจะทาการเล่นภาพย้อนหลัง
- คลิกที่ปุ่มโดยตรง
- ดับเบิ้ลคลิกที่แถบเวลา
- ดับเบิ้ลคลิกที่ในรายการแฟ้ม
หยุด
เล่นย้อนหลัง
ในโหมดการเล่นปกติซา้ ยคลิกที่ปุ่มแล้วไฟล์จะเริ่มต้นการเล่นภาพย้อนหลัง
เมือ่ คลิกอีกครั้งเป็ นการหยุดการเล่นปั จจุบนั ในโหมดเล่นย้อนหลัง เมือ่
คลิก
เป็ นการเล่นแบบปกติ
ในโหมดการดูภาพย้อนหลัง ท่านสามารถคลิกเพื่อเล่นภาพต่อไปหรือส่วน
ก่อนหน้านีอ้ ย่างต่อเนือ่ งเมือ่ คุณกาลังดูไฟล์ภาพจากช่องสัญญาณ
เดียวกัน
เล่นภาพย้อนหลังอย่างช้าๆ
เล่นภาพย้อนหลังแบบรวดเร็ว
ปรับระดับเสียง
รายละเอียดการทางานอยูใ่ นหัวข้อ 2.5.3
ระบบค้นหาอัจฉริยะ
- เมือ่ ระบบมีการเล่นคุณสามารถเลือกโซนในช่องสัญญาณ เพื่อเริ่มต้น
การค้นหาอัจฉริยะ คลิกที่ปุ่มตรวจจับการเคลือ่ นไหวเพื่อเริ่มการทางาน
- เมือ่ มีการตรวจจับการเคลือ่ นไหวที่ตอ้ งได้แล้ว ให้คลิกที่ปุ่มอีกครั้งเพื่อ
หยุดการทางาน
- ถ้าคุณเลือกที่จะเล่นไฟล์ภาพอืน่ ๆ ในรายการแฟ้มระบบจะเปลีย่ นการ
ตรวจจับเคลือ่ นไหวในไฟล์ที่ท่านเปลีย่ น
- ในระหว่างขัน้ ตอนการตรวจจับการเคลือ่ นไหว ท่านไม่สามารถ
เปลีย่ นแปลงที่แถบเวลาได้
เป็ นการถ่ายภาพบนหน้าจอ ขณะที่ชอ่ งสัญญาณแสดงภาพเต็มหน้าจอ
(Full screen) คลิก 1 ครั้งจะได้ 1 ภาพ
ระบบรองรับการบันทึกแบบถ่ายภาพ (Snapshot)

9.

10.

11.

12.

13.

- เป็ นการแสดงประเภทการบันทึกและช่วงเวลาเพื่อค้นหาข้อมูลภาพย้อนหลัง
- ในการดูภาพแบบ 4 ช่อง จะมีแถบเวลาให้ 4 แถว แต่โหมดอื่นจะมีแถบเวลาเพียงแถว
แถบเวลา (Time bar)
เดียว
- ใช้เมาส์คลิกในแถบเวลาที่เป็ นสี ระบบเริ่มต้นการเล่นภาพที่บนั ทึกไว้
เป็ นฟังก์ชนั ่ ขยายแถบช่วงเวลาให้เห็นรายละเอียดการดูภาพย้อนหลังมากขึน้ สามารถ
Time barunit
ขยายได้ 4 ระดับ คือ 24ชม./12ชม./1ชม. และ 30 นาที
- เลือกไฟล์ขอ้ มูลทีท่ ่านต้องการสารองข้อมูลจากรายการไฟล์ขอ้ มูล คุณสามารถ
ตรวจสอบจากรายชือ่ จากนัน้ คลิกทีป่ ุ่ มสารองข้อมูล ระบบรองรับการติดตัง้ โดย
สามารถกาหนดเอง หลังจากสร้างโฟลเดอร์ใหม่คลิกปุ่ ม Stat เพื่อเริ่มต้นการสารอง
ข้อมูล
Backup
- ตรวจสอบไฟล์อีกครั้งคุณสามารถยกเลิกรายการทีเ่ ลือกในปั จจุบนั ระบบรองรับ
สูงสุดที่จะแสดง 32 ภาพจากช่อง
- หลังจากนัน้ คลิกปุ่ ม
เพื่อบันทึกข้อมูลสารอง
เป็ นฟังก์ชนั ่ การกาหนดเวลาทีต่ อ้ งจะสารองข้อมูล โดยคลิกเล่นภาพย้อยหลังปกติ
จากนัน้ คลิกที่ปุ่ม
แล้วใส่เวลาที่
แล้วคลิกที่ปุ่ม
Clip
ท่านสามารถดูไฟล์ขอ้ มูลก่อนสารองข้อมูลลงในอุปกรณ์เสริมได้ จากนัน้ คลิก Start เพื่อ
เริ่มการสารองข้อมูล
เป็ นการแสดงสถานการณ์บนั ทึก
บันทึกแบบปกติ
บันทึกเฉพาะการแจ้งเตือน
ประเภทการบันทึก บันทึกเฉพาะภาพเคลือ่ นไหว
แสดงทุกสถานะ
เป็ นฟั งก์ชนั ่ ที่ใช้ได้เฉพาะการดูภาพแบบ 4 ช่องสัญญาณ โดยสามารถ
เลือกเวลาที่แตกต่างกันของช่องสัญญาณแต่ละช่อง

หมายเหต ุ:
ระบบการทางานทัง้ หมดนี้ (เช่น ความเร็วภาพย้อนหลัง ,ช่องสัญญาณและเวลา) ขึน้ อยู่กบั ฮาร์ดแวร์ของ DVR บางรุ่นอาจไม่รองรับกับ
ฟังก์ชนั ่ บางส่วนการทางาน

2.5.1 Smart Search
ในระหว่างการเล่นภาพย้อนหลังในโหมดหลายๆช่องสัญญาณ ให้ดบั เบิ้ลคลิกช่องสัญญาณใดช่องหนึง่
จากนัน้ คลิกปุ่ ม

เพื่อเริ่มทางานของฟังก์ชนั ่ ค้นหาแบบอัจฉริยะ(smart search) ให้คลิกซ้ายลากเพื่อกาหนดขอบเขตใน

ช่องสัญญาณ ดังรูปที่ 2.8 คลิกปุ่ ม

เพื่อการทางานของฟั งก์ชนั ่ เมือ่ คลิกอีกครั้งฟั งก์ชนั ่ จะหยุดการทางาน

สิ่งสาคัญ
- ระบบไม่รองรับการเปลี่ยนแปลงขณะที่ฟังก์ชนั่ กาลังทางานอยู่
- ในระหว่างที่ด ูภาพย้อนหลังหลายๆช่องสัญญาณ ระบบจะหย ุดแสดงภาพในช่องสัญญาณที่เหลือ

รูปที่ 2.8
2.5.2 การแสดงภาพย้อนหลังที่แม่นยา
ในท่านเลือกวันที่บนั ทึก ท่านสามารถเลือกได้จากรายการที่หน้าต่าง ท่านสามารถใส่ที่มนุ บนขวา เพื่อค้นหา
การบันทึกตามเวลา ดังรูปที่ 2.9 ตัวอย่างเช่น ใส่เวลา 11:00:00 และคลิกที่ปุ่ม
บันทึกหลังช่วงเวลาของ 11:00:00 (ลาดับรวมถึงเวลาปั จจุบนั )

ท่านสามารถดูไฟล์ทงั้ หมดที่

หมายเหต ุ
- หลังจากที่ท่านค้นหาไฟล์ ระบบการแสดงภาพที่ถ ูกต้องเมื่อค ุณคลิกเล่นเป็นครัง้ แรก
- ระบบไม่รองรับการเล่นที่ถ ูกต้องขอภาพ
- ระบบรองรับการด ูภาพแบบ sync และไม่ sync ได้ 4 ช่องสัญญาณภาพ

รูปที่ 2.9

2.5.2 Mark Playback
เมือ่ ท่านมีการบันทึก ท่านสามารถทาการบันทึกเมือ่ มีขอ้ มูลทีส่ าคัญ หลังจากที่แสดงภาพย้อนหลัง ท่าน
สามารถใช้เวลาหรือเครื่องหมายสาคัญในการค้นหาการบันทึกที่เกี่ยวข้องแล้วดูขอ้ มูล เป็ นฟังก์ชนั ่ ทีเ่ ก็บและจัดการ
ไฟล์ขอ้ มูลที่สาคัญ
- Add Mark : เมือ่ ระบบแสดงภาพย้อนหลัง ให้คลิกปุ่ ม

ดังรูปที่ 2.10

รูปที่ 2.10
- Playback Mark : ในการดูภาพแบบ 1 ช่องสัญญาณ ให้คลิกปุ่ ม
มาร์ครายชือ่ ไฟล์ แล้วดับเบิ้ลไฟล์ที่มาร์คไว้
ท่านสามารถเริ่มต้นแสดงภาพย้อนหลังจากเวลาที่ทาเครื่องหมายไว้
- Play before mark time : ในที่นที่ ่านสามารถตัง้ ค่าที่จะเริ่มต้นเล่นภาพย้อนหลังจากวินาทีก่อนหน้านีย้ งั เวลาทีท่ า
เครื่องหมายไว้
- Mark Manager : การจัดการในฟั งก์ชนั ่ ให้คลิกที่ปุ่ม
ท่านสามารถเข้าไปจัดการไฟล์ขอ้ มูลที่มาร์คไว้ ดังรูปที่
2.11 ระบบสามารถจัดการข้อมูลบันทึกที่ทาเครื่องหมายของช่องสัญญาณปั จจุบนั โดยเป็ นค่าเริ่มต้น

รูปที่ 2.11
- Modify : ดับเบิลคลิกที่รายการข้อมูลทีท่ าเครื่องหมาย ท่านจะเห็นรายการไฟล์ขอ้ มูลจะปรากฏขึน้ คุณสามารถ
เปลีย่ นชือ่ ทาเครื่องหมายได้ที่นี่
- Delete : ในทีน่ ที่ ่านสามารถตรวจสอบรายการข้อมูลทีท่ าเครื่องหมายที่ท่านต้องการลบได้

2.6 ตารางเวลา
ค ุณจาเป็นต้องมีสิทธิ์ในการดาเนินการ กร ุณาตรวจสอบฮาร์ดดิสก์ที่ได้รบั การติดตัง้ อย่างถ ูกต้อง
หลังจากที่ระบบรีบตู เสร็จแล้ว ระบบจะอยูท่ ี่ค่าเริ่มต้น ท่านสามารถตัง้ ค่าร ูปแบบการบันทึกและเวลาเป็น
แบบตารางเวลาได้(Schedule)

หมายเหต ุ

เริ่มต้นให้ไปที่ main menu->Setting->System->General->Holiday เพื่อตัง้ ค่ารูปแบบตารางเวลา(Schedule) กรุณาปฏิบตั ิ
ขัน้ ตอนต่อไปนี้
- Channel : โปรดเลือกช่องสัญญาณหรือเลือกแบบ "All" ถ้าคุณต้องการที่จะตัง้ ค่าทุกช่องสัญญาณ
- Sync : ในการตัง้ ค่าให้สอ่ งคล้องกันหลายๆช่องสัญญาณ ให้คลิกที่ไอคอน
แล้วไอคอนจะเปลีย่ น
จากนัน้ ท่านสามารถคลิกแถบสีกาหนดช่วงเวลาการบันทึก ไอคอนจะเปลีย่ นเป็ น
- Delete : คลิกไอคอน เป็ นการลบค่าที่กาหนดไว้
- Record Type : กรุณาตรวจสอบการตัง้ ค่าเพื่อเลือกชนิดบันทึกที่เกี่ยวข้อง มี 4 ประเภทคือ: ปกติ/ MD(จับ
เคลือ่ นไหว)/ แจ้งเตือน/ MD & ปลุก
- Week day : สามารถกาหนดแบบทุกหรือเฉพาะวันใดวันหนึง่
- Holiday : นัน้ เป็ นการตัง้ ค่าวันหยุด โปรดทราบว่า ท่านต้องไปที่ (หลักเมนู> System-> ทัว่ ไป) เพื่อเพิม่ วันหยุด
ครั้งแรก มิฉะนัน้ คุณไม่สามารถดูรายการนีไ้ ด้
- Pre-record : ระบบสามารถกาหนดการบันทึกก่อนมีเหตุการณ์เกินขึน้ เป็ นไฟล์ขอ้ มูล
- Redundancy : ระบบรองรับทางานการสารองข้อมูลซา้ ท่านสามารถเน้นทีป่ ุ่ ม เพื่อเปิ ดใช้งานฟั งก์ชนั ่ นี้ โปรด
ทราบก่อนที่จะเปิ ดใช้งานฟั งก์ชนั นีโ้ ปรดตัง้ ค่า HDD อย่างน้อย 1 ลูกเป็ นโหมดสารองข้อมูลซา้
- Period setup : คลิกที่ปุ่ม หลังจากกาหนดเวลาแล้ว ท่านสามารถตัง้ ค่าการบันทึกแบบละเอียดได้
กรุณาปฏิบตั ติ ามขัน้ ตอนดังนี้
1. เลือกช่องสัญญาณที่คณ
ุ ต้องการตัง้ ค่า
รูปที่ 2.12
2. เลือกประเภทการบันทึก
รูปที่ 2.13
3. กรุณาคลิกช่วงเวลาให้เป็ นแถบสีเพื่อกาหนดระยะเวลาการบันทึก

รูปที่ 2.14

กรุณาเน้นไอคอน
เพื่อเลือกฟั งก์ชนั ่ ที่เกี่ยวข้อง หลังจากเสร็จสิน้ การตัง้ ค่าทัง้ หมดโปรดคลิกที่ปุ่มบันทึกระบบไป
กลับไปเมนูก่อนหน้า มีแถบสีสาหรับการอ้างอิงรูปแบบการบันทึก สีเขียวหมายถึงการบันทึกปกติ, สีเหลืองหมายถึง
การตรวจจับการเคลือ่ นไหวและสีแดงหมายถึงการบันทึกการแจ้งเตือน สีขาวหมายถึง MD และบันทึกการเตือนภัย
ใช้ได้ เมือ่ คุณได้ตงั้ บันทึก เมือ่ สัญญาณ MD และสัญญาณแจ้งเตือนเกิดขึน้ ระบบจะไม่บนั ทึกการเคลือ่ นไหวไม่
ตรวจสอบเกิดขึน้ หรือสัญญาณเตือนภัยเกิดขึน้

รูปที่ 2.15

รูปที่ 2.16

2.6.1 Quick Setup
ฟั งก์ชนั ่ คัดลอก เป็ นตัวช่วยให้ท่านสามารถตัง้ ค่าได้อย่างรวดเร็ว โดยที่ตงั้ ค่าช่องสัญญาณที่ 1 เสร็จแล้วคลิก
ปุ่ มคัดลอกดังรูปที่ 2.17 ท่านจะเห็นชือ่ ช่องสัญญาณในปั จจุบนั เป็ นสีเทาดังกล่าวเป็ นช่องสัญญาณที่ 1 ตอนนีท้ ่าน
สามารถเลือกช่องสัญญาณทีท่ า่ นต้องการเพื่อวางการตัง้ ค่า ถ้าท่านต้องการที่จะบันทึกการตัง้ ค่าปั จจุบนั ของ
ช่องสัญญาณที่ 1 ถึงทุกๆช่อง ท่านสามารถเลือกการตัง้ ค่าแบบ “All” เสร็จกด “OK” และ “SAVE”

รูปที่ 2.17
2.6.2 บันทึกซ้า (Redundancy)
ฟั งก์ชนั ่ บันทึกซา้ ช่วยให้ท่านสามารถจดจาบันทึกไฟล์ตา่ งๆในดิสก์ เมือ่ เกิดการเสียหายของข้อมูลใน
ฮาร์ดดิสค์ที่ 1 แต่ยงั มีฮาร์ดดิสค์อีกลูกเก็บข้อมูลไว้ (ฮาร์ดดิสค์ 2 ลูกขึน้ ไป)
- ในเมนูหลักจากการตัง้ ค่า> จัดเก็บ> ตารางเวลา ท่านสามารถคลิกปุ่ มเพื่อเปิ ดใช้งานฟังก์ชนั ่ นี้
- ในเมนูหลักจากเมนูหลัก> ตัง้ ค่า> จัดเก็บ> HDD Manager ท่านสามารถเลือกจากรายการแบบเลือ่ นลง ระบบจะ
เขียนทับไฟล์เก่าอัตโนมัตเิ มือ่ ฮาร์ดดิสก์เต็ม
หมายเหต ุ
การอ่าน/การเขียน หรือ การอ่านอย่างเดียว สามารถสารองข้อมูลและรองรับการค้นหาฟังก์ชนั่ ดังนัน้ ค ุณ
จาเป็นต้องตัง้ ค่าอย่างน้อยฮาร์ดดิสค์ 1 ล ูกเป็นอ่านเขียนดิสก์ มิฉะนัน้ ค ุณไม่สามารถบันทึกวิดีโอได้

เกี่ยวกับการติดตัง้
- ถ้าช่องสัญญาณปั จจุบนั ไม่บนั ทึก การตัง้ ค่าปั จจุบนั จะเปิ ดใช้งาน เมือ่ ช่องสัญญาณเริ่มต้นการบันทึกในครั้ง
ต่อไป
- ถ้าช่องสัญญาณในปั จจุบนั กาลังบันทึก การตัง้ ค่าปั จจุบนั จะถูกเปิ ดใช้งานทันที ไฟล์ปัจจุบนั จะเป็ นชุดและรูปแบบ
ไฟล์ จากนัน้ ระบบเริ่มบันทึกตามที่ท่านตัง้ ค่าไว้
หลังจากที่ตงั้ ค่าทัง้ หมดโปรดคลิกที่ปุ่มบันทึกระบบจะกลับไปที่เมนูกอ่ นหน้า
การดูภาพย้อนหลังหรือการค้นหาในฮาร์ดดิสค์ (Redundancy)
- ตัง้ ค่าฮาร์ดดิสก์สารองเป็ นแบบอ่าน/เขียน หรืออ่านอย่างเดียว (หลักเมนู> การตัง้ ค่า> จัดเก็บ> HDD Manager)
ระบบจะต้องรีบตู เครื่องรับการตัง้ ค่าเปิ ดใช้งาน ท่านจะสามารถค้นหาไฟล์ในฮาร์ดดิสก์สารองได้
- ถอดฮาร์ดดิสก์และเล่นได้ในเครื่องคอมพิวเตอร์อนื่

2.7 Snapshot
2.7.1 Schedule Snapshot
- ให้คลิกเมาส์ขวาแล้วเลือก Manual-> บันทึกหรือในเมนูหลักจากการตัง้ ค่า> จัดเก็บ> บันทึก แล้วตรวจสอบ
เครื่องหมายเพื่อเปิ ดใช้งานฟั งก์ชนั ่ ภาพ Snapshot จากหน้าช่องสัญญาณทีเ่ กี่ยวข้อง ดังรูปที่ 2.18
- ในเมนูหลักจากการตัง้ ค่า> กล้อง> Encode->Snapshot ท่านสามารถเลือกโหมด Snapshot ทีม่ คี ณ
ุ ภาพและ
ความถีป่ กติ ดังรูปที่ 2.19
- ในเมนูหลักจากการตัง้ ค่า> กล้อง> Encode->Schedule กรุณาเปิ ดใช้งานฟั งก์ชนั Snapshot ดูรปู ที่ 2.20

รูปที่ 2.18

รูปที่ 2.19

รูปที่ 2.20
2.7.2 Trigger Snapshot
หลังจากที่ท่านเปิ ดใช้งานฟั งก์ชนั ่ ระบบสามารถจับภาพ Snapshot เมือ่ มีสญ
ั ญาณแจ้งเตือนเกิดขึน้
- ในเมนูหลักจากการตัง้ ค่า> กล้อง> Encode-> Snapshot ท่านสามารถเลือกขนาดคุณภาพและความถี่ของโหมด
การถ่ายภาพแบบ Trigger ดังรูปที่ 2.21
- ในเมนูหลักจากการตัง้ ค่า ->Event->Detect กรุณาเปิ ดใช้งานฟั งก์ชนั Snapshot สาหรับช่องสัญญาณทีร่ ะบุไว้ ดัง
รูปที่ 2.22 และรูปที่ 2.23

รูปที่ 2.21

รูปที่ 2.22

รูปที่ 2.23
2.7.3 Priority
โปรดทราบการเปิ ดใช้งาน Snapshot มีความสาคัญกว่าการกาหนดช่วงเวลา Snapshot ถ้าคุณได้เปิ ดใช้งานทัง้
สองประเภทในเวลาเดียวกัน ระบบสามารถเรียกใช้ฟังก์ชนั ่ Snapshot เมือ่ มีสญ
ั ญาณแจ้งเตือนเกิดขึน้
2.7.4 Image FTP
ในเมนูหลักจากการตัง้ ค่า ->Network-> FTP ท่านสามารถตัง้ ค่าข้อมูลเซิรฟ์ เวอร์ FTP กรุณาเปิ ดใช้งาน
ฟั งก์ชนั ่ FTP และจากนัน้ คลิกทีป่ ุ่ ม SAVE ดังรูปที่ 2.24 โดยตัง้ ค่าระหว่าง DVR และเซิรฟ์ เวอร์ FTP ให้ตรงกัน จากนัน้
เปิ ดใช้งานฟั งก์ชนั ่ Snapshot ที่กาหนดช่วงเวลาไว้ (จากหัวข้อ 2.7.1) หรือฟั งก์ชนั ่ Snapshot (จากหัวข้อ 2.7.2) เพื่อใช้
ระบบการส่งไฟล์ภาพ(Image) ไปยังเซิรฟ์ เวอร์ FTP

กรุณาใส่ขอ้ มูลให้ตรงกัน
ถ้าท่านจะส่งข้อมูลไปยัง
เซิรฟ์ เวอร์ FTP

รูปที่ 2.24

2.8 Pan/Tilt/Zoom
2.8.1 PTZ Setup
ในเมนูหลักจากการตัง้ ค่า -> System ->PTZ ท่านสามารถตัง้ ค่าการควบคุมกล้อง Speed Dome(รูปที่ 2.25)
โดยผ่านการเชือ่ มต่อช่องสัญญาณ A/B (พอร์ต RS485) ของเครื่องบันทึก การตัง้ ค่ามีดงั นี้
- Protocol : เลือกโปรโตคอลกล้องPTZ ให้ตรงกันเช่น PELCOD
- Address : ใส่เลขที่ของตัวกล้องPTZ
- Baud rate : กาหนดอัตราค่าส่งสัญญาณควบคุมกล้องPTZ (สามารถดูรายละเอียดคู่มอื ของกล้องPTZ)
- Data bit : กาหนดบิตการส่งสัญญาณ (ค่าเริ่มต้น = 8)
- Stop bit : กาหนดขอบเขตการส่งสัญญาณ (ค่าเริ่มต้น = 1)

รูปที่ 2.25
หลังจากเสร็จสิน้ การตัง้ ค่าทัง้ หมดโปรดคลิกที่ปุ่มบันทึกแล้วกลับไปเมนูหลัก

2.8.2 PTZ Operation
ในโหมดการแสดงผลการควบคุมกล้องPTZ ให้คลิกเมาส์ขวา (คลิก "Fn" ปุ่ มในแผงด้านหน้าเครื่องบันทึกหรือ
คลิกที่ "Fn" ในการควบคุมระยะไกล) ดังรูปที่ 2.26

รูปที่ 2.26
คลิกที่ฟังก์ชนั ่ PTZ (Pan/Tilt/Zoom) จะมีแป้นควบคุมกล้องPTZ ดังรูปที่ 2.27 ในโหมดการควบคุมกล้องPTZ แบบ
อิสระ ให้ท่านคลิกปุ่ ม “SIT” และกาหนดความเร็วในการเคลือ่ นไหวของกล้องPTZ โดยปรับที่ฟังก์ชนั ่ “Speed”

รูปที่ 2.27
รายละเอียดการทางานของฟังก์ชนั่

2.9 Network
ในการตัง้ ค่าระบบเครือข่าย เครื่องบันทึกมีการตัง้ ค่า 2 โหมดคือ single network และ dual network ดังรูปที่
2.28 และรูปที่ 2.29 รายละเอียดการตัง้ ค่ามีดงั นี้
 IP Version : ท่านสามารถเลือกเชือ่ มต่อได้ 2 แบบคือ IPv4 กับ IPv6
 MAC address : เปรียบเสมือนเลขที่เครื่องบันทึก ซึ่งสามารถใช้งานโดยอ้างอิงกับเครื่องบันทึกในระบบ Internet
 IP address : การกาหนด IP ในเครื่องบันทึกให้สอดคล้องกับตัวจ่ายสัญญาณ Internet (Router)
 Subnet prefix : ใส่ค่าช่วงจาก 0 ถึง 128 เป็ นคือการทาเครื่องหมาย MAC address เครือข่ายที่ระบุไว้ ปกติ
แล้วมันจะรวมถึงการจัดการหลายระดับ
 DHCP : เป็ นสุม่ IP address จากตัวจ่ายสัญญาณ Internet (Router) ให้กบั เครื่องบันทึก โดยคลิกที่ไอคอน
แล้วคลิก “SAVE” เพื่อให้ตวั จ่ายสัญญาณ Internet แจก IP ที่ไม่ได้ใช้งานกับเครื่องบันทึก จากนัน้ ให้
คลิก
เพื่อเครื่องบันทึกจาค่า IP นัน้ ไว้
 Default gateway : เป็ นจุดต่อเชือ่ มของเครือข่ายทาหน้าที่เป็ นทางเข้าสูร่ ะบบเครือข่ายต่างๆ บนอินเตอร์เน็ต

 MTU : ค่าที่กาหนดปริมาณการรับส่งข้อมูลระหว่างเครื่องบันทึกกับผูใ้ ห้บริการอินเตอร์เน็ต (ISP) การตัง้ ค่า






ของระบบเครือข่ายจะอยูใ่ นจากช่วง 1280-7200 ไบต์ การตัง้ ค่าเริ่มต้นคือ 1,500 ไบต์ ซึ่งการใช้งาน
ฟั งก์ชนั ่ นีอ้ าจมีผลต่อตัวจ่ายสัญญาณ Internet ของท่าน ระบบจะให้ท่านยืนยันการตัง้ ค่าเมือ่ ท่านต้องการ
เปลีย่ นการตัง้ ค่า MTU คลิกปุ่ ม OK เพื่อยืนยันการรีบตู เครื่องบันทึกหรือคลิกที่ปุ่มยกเลิกทีจ่ ะยุตกิ ารแก้ไขใน
ปั จจุบนั ก่อนที่จะปรับเปลีย่ นท่านสามารถตรวจสอบ MTU ของ gateway ตัวจ่ายสัญญาณ Internet ของท่าน
ด้วยวิธีนสี้ ามารถเพิม่ ประสิทธิภาพการส่งผ่านเครือข่าย
- 1500: เป็ นค่าเริ่มต้น เมือ่ ไม่มี PPPoE หรือ VPN ซึ่งเป็ นตัง้ ค่าเริ่มต้นของบางเราเตอร์สวิตช์
- 1492: ค่าสาหรับ PPPoE
- 1468: แนะนาค่าสาหรับ DHCP
Preferred DNS server : ที่อยู่ IP ของเซิรฟ์ เวอร์ DNS
Alternate DNS server : ที่อยู่เซิรฟ์ เวอร์ DNS สารอง
LAN download : ระบบสามารถประมวลผลข้อมูลที่ดาวน์โหลดมาก่อน ถ้าท่านเปิ ดใช้งานฟังก์ชนั ่ นี้ ความเร็วใน
การดาวน์โหลดเป็ น 1.5X หรือ 2.0X ของความเร็วปกติ
Dual network adapters mode
- Multiple-address mode : eth0 และ eth1 การทางานจะแยกกัน ท่านสามารถใช้บริการเช่น HTTP, บริการ
RTP ผ่าน eth0 หรือ eth1 โดยปกติแล้วคุณจาเป็ นต้องตัง้ ค่าการ์ดเริ่มต้นหนึง่ (ตัง้ ค่าเริ่มต้นเป็ น eth0) เพื่อขอ
บริการเครือข่ายอัตโนมัตอิ ปุ กรณ์เช่น DHCP, อีเมล์, FTP และอื่นๆ ในโหมด multiple-address สถานะของ
เครือข่ายระบบจะแสดงเป็ นออฟไลน์อกี ครั้ง
- Network fault-tolerance : ในโหมดนีอ้ ปุ กรณ์จะใช้ bond0 การสือ่ สารกับอุปกรณ์ภายนอก ระบบสามารถ
เปิ ดใช้งานการ์ดสารองเมือ่ การ์ดหลักมีอาการผิดปกติ โดยทีก่ าร์ดทัง้ สองจะต้องอยู่ใน LAN เดียวกัน

รูปที่ 2.28

รูปที่ 2.29

3 Web Operation
3.1 Network Connection
 เชือ่ มต่อ Internet เข้ากับเครื่องบันทึก
 ติดตัง้ เครื่องบันทึกภาพและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โปรดดูที่การตัง้ ค่าเครือข่าย (หลักเมนู> ตัง้ ค่า>
เครือข่าย)
 ใช้คาสัง่ ping. ***. ***. *** *** (* ที่อยู่ IP DVR) เพื่อตรวจสอบการเชือ่ มต่อเป็ นปกติหรือไม่ โดย
ปกติค่า TTL ไม่ควรเกิน 255
 อุปกรณ์เครื่องบันทึกเบราว์เซอร์ตา่ งๆเช่น Safari ,fire fox และ Google อุปกรณ์สามารถรองรับการ
ควบคุมฟั งก์ชนั ่ PTZ และตัง้ ค่าเครื่องบันทึกบน Apple PC

3.2 Login
เปิ ดเว็บเบราเซอร์ และใส่ที่อยู่ IP ของเครื่องบันทึกภาพใน URL ของเว็บบราวเซอร์ ตัวอย่างเช่นถ้า DVR ของ
ท่านเป็ น 10.10.3.16 ให้ใส่ http: // 10.10.3.16 ใน URL ของเว็บเบราเซอร์ ระบบจะให้ท่านติดตัง้ ตัวควบคุมเครื่อง
บันทึกในหน้าเว็บเบราเซอร์ ดังรูปที่ 3.1

รูปที่ 3.1
หลังจากติดตัง้ เรียบร้อยให้ใส่ขอ้ มูลเริ่มต้นดังนี้

Username : admin
Password : admin

รูปที่ 3.2

รูปที่ 3.3

