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ยินดีตอ้นรบั 

ขอขอบคณุที่เลือกซ้ือเคร่ืองบนัทึกภาพของเรา 

นีคื่อคู่มือเร่ิมตน้ที่จะชว่ยใหค้ณุเขา้ใจวิธีการใชก้บัDVRของเราในเวลาท่ีสัน้ที่สดุ 

กอ่นเร่ิมการตดิตัง้ โปรดอ่านขอ้ระวงัและการป้องกนัดงัตอ่ไปนี้ 

ส่ิงส าคญัท่ีตอ้งป้องกนัและระมดัระวงั
1. ความปลอดภยัทางไฟฟ้า

การตดิตัง้และการด าเนนิงานในท่ีนี ่ทกุท่านควรปฏิบตัติามรหัสความปลอดภยัดา้นไฟฟ้าในพ้ืนท่ีของ

ท่าน เราจะไมช่ดใชห้รือรบัผิดชอบตอ่การเกิดเพลิงไหมห้รือไฟฟ้าลดัวงจรท่ีเกิดจากการปฏิบตักิาร

ตดิตัง้อย่างไมถ่กูตอ้ง 

2. การรกัษาความปลอดภยัดา้นการขนสง่

ความเครียดจากการสัน่สะเทือนอย่างรนุแรงหรือเปียกน า้ในระหว่างการขนสง่ การเก็บรกัษาหรือการ

ตดิตัง้ 

3. การติดตัง้

ตดิตัง้สงูขึน้ไป มือจบัดว้ยความระมดัระวัง หา้มจ่ายไฟฟ้ากบัเคร่ืองบนัทึกภาพกอ่นตดิตัง้เสร็จ หา้มวาง

วัตถบุนเคร่ืองบนัทึกภาพ 

4. ปรกึษาเจา้หนา้ท่ีทางเทคนิค

ทกุการตรวจสอบและซ่อมแซมงานท่ีควรกระท าโดยวิศวกรบริการท่ีมีคณุภาพเราจะไมร่บัผิดชอบตอ่

ปัญหาใดๆ ท่ีเกิดจากการปรบัเปลี่ยนโดยไมไ่ดร้บัอนญุาตหรือพยายามซ่อมแซมเอง 

5. สภาพแวดลอ้ม

เคร่ืองบนัทึกควรตดิตัง้ในท่ีแหง้และเย็นห่างจากแสงแดดโดยตรง วัตถไุวไฟ สารระเบิดและอ่ืนๆ 

6. อปุกรณเ์สรมิ

ตรวจสอบใหแ้นใ่จว่าการใชอ้ปุกรณเ์สริมท่ีแนะน าโดยผูผ้ลิต กอ่นการตดิตัง้โปรดตรวจสอบอปุกรณ์

ทัง้หมดในกลอ่งอปุกรณเ์สริม ตดิตอ่รา้นคา้ในพ้ืนท่ีหากอปุกรณส์ญูหาย 

7. Lithium battery

การใชง้านแบตเตอร่ีท่ีไมเ่หมาะสมอาจท าใหเ้กิดไฟไหมก้ารระเบิดหรือการบาดเจ็บ! 

เมื่อเปลี่ยนแบตเตอร่ีโปรดใหแ้นใ่จว่าคณุก าลงัใชร้ปูแบบเดียวกนั! 



1. การติดตัง้ฮารด์แวร ์(Hardware) และการเช่ือมต่อ

หมายเหต:ุ การติดตัง้และการด าเนินงานท่ีน่ีควรจะปฏิบติัตามทอ้งถ่ินของคณุ กฎความปลอดภยัทางไฟฟ้า 

1.1 ตรวจสอบกลอ่งบรรจภุณัฑ ์DVR 

เมือ่คณุไดก้ารบนัทึกภาพจากตวัแทน โปรดตรวจสอบว่ามกีารเสยีหายใดๆ วสัดทุี่ใชใ้นการป้องกนัของการ

บนัทึกภาพที่สามารถป้องกนัการปะทะกนัอบุตัเิหตมุากที่สดุในระหว่างการขนสง่จากนัน้คณุสามารถเปิดกลอ่งเพื่อ

ตรวจสอบอปุกรณเ์สริมใหเ้ป็นไปตามรายชือ่ที่ม(ีการควบคมุระยะไกล) สดุทา้ยคณุสามารถเอาฟิลม์ป้องกนัของเคร่ือง

บนัทึกภาพออกได ้

หมายเหต ุ: การควบคมุระยะไกลไมไ่ดเ้ป็นอปุกรณม์าตรฐานและจะไมร่วมอยู่ในถงุอปุกรณเ์สริม 

1.2 เกี่ยวกบัแผงดา้นหนา้และดา้นหลงั 

ส าหรับขอ้มลูรายละเอียดของปุ่มฟังกช์นัในแผงดา้นหนา้และพอรต์ในแผงหลงัโปรดดทูี่คู่มอืการใชง้านที่

รวมอยู่ในแผน่CD ป้ายก ากบัรปูแบบในแผงดา้นหนา้มคีวามส าคญัมากโปรดตรวจสอบเลขทีใ่บสัง่ซ้ือของท่าน ป้าย

ก ากบัในแผงดา้นหลงัเป็นสิง่ส าคญัเชน่กนั โดยปกตแิลว้จะใหค้ณุแสดงหมายเลข ในกรณีทีเ่ราใหบ้ริการหลงัการขาย 

1.3 After Remove the Chassis 

กรณุาตรวจสอบการเชือ่มตอ่สายเคเบิลขอ้มลู, สายไฟ, สาย COM และสายเคเบิล  mainboar มคีวามปลอดภยั

หรือไม ่

1.4 ติดตัง้ฮารด์ดิสก ์

คณุสามารถดคูู่มอืการใชง้านส าหรับแนะน าแบรนดฮ์ารด์ดสิก ์โปรดปฏิบตัติามค าแนะน าดา้นลา่ง ในการ

ตดิตัง้ฮารด์ดสิก ์นีเ่ป็นร ุ่น DVR ที่รองรับฮารด์ดสิก ์8 ลกู ควรใชฮ้ารด์ดสิกท์ี่มคีวามเร็วรอบ 7200 rpm ขึน้ไปหรือ

สงูสงูกว่าตวัเลขทัง้หมดที่ระบไุวด้า้นลา่งนีส้  าหรับการอา้งอิงเท่านัน้ ความแตกตา่งเล็กนอ้ยอาจจะพบไดบ้นแผง

ดา้นหนา้หรือดา้นหลงั 

      รปูท่ี 1.1 คลายสกรขูองฝาครอบดา้นบน  รปูท่ี 1.2ถอดโครงยึดฮารด์ดสิกด์า้นบน 

    รปูท่ี 1.3 ตอนนีค้ณุสามารถเห็นโครงใสด่า้นลา่ง     รปูท่ี 1.4 วางฮารด์ดสิกใ์หต้รงที่ยึดกบัสกร ู



    รปูท่ี 1.5ยึดฮารด์ดสิกก์บัโครงดว้ยสกร ู     รปูท่ี 1.6ประกอบสว่นบนโครงยึดฮารด์ดสิก ์

          รปูท่ี 1.7 เชือ่มสายไฟของฮารด์ดสิก ์          รปูท่ี 1.8ใชส้ายเคเบิลขอ้มลูพเิศษในการ 

         เชือ่มตอ่ฮารด์ดสิกแ์ละพอรต์ SATA ปิด 

         ตวัถงัและสกรแูกไ้ขเพื่อรักษาความ 

         ปลอดภยัอย่างแนน่หนา 

ส่ิงท่ีส าคญั 

- คณุสามารถเชือ่มตอ่สายเคเบิลขอ้มลู HDD และสายไฟกอ่นแลว้จึงแกไ้ข HDD ในอปุกรณ ์

- ควรสงัเกตที่ฝาครอบดา้นหนา้ มนัออกแบบใหเ้ลื่อนตามแนวตัง้ คณุตอ้งดนัสลกักอ่นแลว้จึงใส่ลงไป 

1.5 Rack Installation 

โปรดทราบโหมดการตดิตัง้นีส้  าหรับชดุผลติภณัฑข์นาด 1.5U / 2U ควรปฏิบตัติามขัน้ตอนที่ระบไุวด้า้นลา่ง 

- ใชส้กรเูบอร ์12 ในการแกไ้ขเคร่ือง 

- กรณุาตรวจสอบอณุหภมูใินร่มต า่กว่า 35°C (95°F) 

- กรณุาจดัพื้นทีร่อบอปุกรณท์ี่จะรับรองการระบายอากาศประมาณ15cm (6 นิว้) 

- กรณุาตดิตัง้จากดา้นลา่งไปดา้นบน 

- หากมอีปุกรณเ์พิ่มเตมิที่ทีเ่ชือ่มตอ่ในชัน้กรณุาใชม้าตรการป้องกนัไวก้่อน กรณีไฟฟ้าในชัน้วางเกินพิกดั 

1.6 แผงดา้นหนา้ 

ส าหรับรายละเอียดค าแนะน าการด าเนนิการโปรดดทูี่คู่มอืการใชง้านทีร่วมอยูใ่นแผน่ CD 



1.7 แผงดา้นหลงั 

โปรดทราบเนือ้หาตอ่ไปนีจ้ะขึน้อยู่กบัร ุ่น 960H ขนาด 2U ของเรา ส าหรับรายละเอียดค าแนะน าการด าเนนิการในของ

ผลติภณัฑช์ดุอืน่ ๆ โปรดดทูี่คู่มอืการใชง้านที่รวมอยู่ในแผน่ CD 

รปูที่ 1.9 แผงดา้นหลงั DVR 

โปรดดท่ีูแผ่นต่อไปน้ีส าหรบัขอ้มลูรายละเอียด 

เมือ่เชือ่มตอ่สญัญาณ Ethernet ควรใชส้ายสลบัเพื่อเชือ่มตอ่เคร่ืองคอมพวิเตอรแ์ละใชส้ายตรงเชือ่มตอ่กบัสวิตชห์รือเราวเตอร์ 



1.8 การเช่ือมต่อ 

โปรดดภูาพที่ 1.10 ส าหรับตวัอย่างการเชือ่มตอ่รปูตอ่ไปนีจ้ะขึน้อยู่กบั DVR 16 ชอ่ง 

รปูที่ 1.10 

1.9 การเช่ือมต่อการแจง้เตือน Input / Output 

ส่ิงท่ีส าคญั 

โปรดดรูายละเอยีดส าหรับจ านวนชอ่งสญัญาณแจง้เตอืน ไมเ่พียงแตจ่ านวนเขา้ปลกุและออกจ านวนชอ่งตามพอรต์ที่แผงดา้นหลงั 

1.9.1 รายละเอียดช่องสญัญาณแจง้เตือน เขา้/ออก 

ท่านสามารถดแูผน่ขอ้มลูตอ่ไปส าหรับการป้อนสญัญาณการแจง้เตอืนเขา้และออก ดงัรปูท่ี1.11 

รปูท่ี1.11 



1.9.2 Alarm Input Port 

โปรดดทูี่แผน่ตอ่ไปนีส้ าหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ 

- ประเภทสวิตชป์กตเิปิดและปกตปิิด 

- กรณุาเชือ่มตอ่ขนานปลายสายCOM และปลายสายGND ของตวัรับสญัญาณแจง้เตอืน (โปรดระบแุรงดนัไฟฟ้าเพื่อ

ตรวจจบัสญัญาณเตอืน) 

- ใชต้วัควบคมุไฟ +12V ตัง้ค่าใหมเ่ซ็นเซอรจ์บัควนัจากระยะไกล 

- กรณุาเชือ่มตอ่สายดนิทีต่วัรบัคลืน่สญัญาณเตอืนของเคร่ืองบนัทึกภาพ 

- กรณุาเชือ่มตอ่พอรต์ NC ของเซ็นเซอรแ์จง้เตอืนเขา้กบั DVR 

1.9.3 Alarm Output Port 

- จ่ายไฟไปยงัอปุกรณส์ญัญาณแจง้เตอืนภายนอก 

- RS485 A/B เป็นพอรต์ส าหรับควบคมุกลอ้ง PTZ 



2. ภาพรวมการท างานและการควบคมุ

ก่อนที่จะด าเนนิการโปรดตรวจสอบดงันี้ 

- คณุไดต้ดิตัง้ HDD อย่างถกูตอ้ง และทกุการเชือ่มตอ่ของสญัญาณ 

- ก าลงัไฟฟ้าท่ีจ่ายเขา้ DVR ถกูตอ้ง 

- เพื่อเพิม่ประสทิธิภาพ ควรใชเ้คร่ืองส ารองไฟฟ้า (UPS) 

2.1 การเปิดเครือ่งและปิดเครือ่ง 

2.1.1 การเปิดเครือ่ง 

กรณุาปฏิบตักิารเปิดเคร่ืองตามล าดบัดงันี ้

- เชือ่มตอ่จอภาพและเมาสค์วบคมุ 

- เชือ่มตอ่สายไฟฟ้า 

- กดปุ่มเปิดเคร่ืองที่แผงดา้นหนา้หรือดา้นหลงั หลงัจากเปิดเคร่ือง ระบบจะอยูใ่นการเร่ิมตน้การท างาน 

2.1.2 การปิดเครือ่ง 

หมายเหต:ุ  

- เมือ่คณุเห็นกลอ่งขอ้ความที่เกีย่วขอ้ง "ระบบก าลงัปิดลง" อยา่คลกิที่ปุ่มเปิดเปิดปิดโดยตรง 

- อย่าถอดปลัก๊สายไฟหรือกดปุ่มเปิดปิดเพือ่ปิดอปุกรณโ์ดยตรงเมือ่อปุกรณก์ าลงัท างานอยู ่(โดยเฉพาะอย่าง

ยิ่งเมือ่มกีารบนัทึก) 

การออกจากระบบมีอย ู ่3 วิธี คือ 

- เมนหูลกั(RECOMMENDED): เมนหูลกั> Operation->ปิด คลกิปิดปุ่ม คณุจะสามารถเห็นอปุกรณปิ์ดตวัลง 

- เมือ่เปิดปิดปุ่มบนแผงดา้นหนา้หรือการควบคมุระยะไกล (Remote) กดปุ่มไฟเปิดปิดปุ่มบนแผงดา้นหนา้เคร่ือง

บนัทึกภาพหรือการควบคมุระยะไกล ประมาณ 3 วินาทีเพื่อปิดอปุกรณ ์

- กดปุ่มเปิดปิดท่ีดา้นหลงัเคร่ือง 

2.1.3 ระบบ Auto Resume 

ระบบสามารถส ารองขอ้มลูวิดโีอโดยอตัโนมตัแิละสถานะการท างานก่อนหนา้นีห้ลงัจากที่ไฟฟ้าดบั 

2.1.4 การเปลี่ยนแบตเตอรีภ่ายในเครือ่ง 

กรณุาตรวจสอบรปูแบบของแบตเตอร่ีใหเ้ป็นแบบเดยีวกนัเราขอแนะน าใหเ้ปลีย่นแบตเตอร่ีอย่างสม า่เสมอ (อย่างนอ้ย 

1 ปี) เพื่อรับประกนัความถกูตอ้งเวลาของระบบ 

หมายเหต:ุ 

กอ่นที่จะเปลี่ยนโปรดบนัทึกการตัง้ค่าระบบมฉิะนัน้ขอ้มลูที่สมบรูณค์ณุอาจสญูเสียได!้ 



2.2 การเขา้ระบบ 

หลงัจากที่ระบบเร่ิมท างาน จะมรีะบบการตัง้ค่าแบบเรียงล าดบัการตัง้ค่าเร่ิมตน้ ดรูปูท่ี 2.1 กรณุาอ่านรายละเอียด

คู่มอืการใชง้านส าหรับระบบตัง้ค่าเร่ิมตน้ 

ขอ้แนะน า 

- ตรวจสอบท่ีปุ่ ม  ระบบน้ีจะไปเริ่มตน้ตวัช่วยสรา้งอีกครัง้เม่ือบทูข้ึนในครัง้ต่อไป 

- ปุ่ มยกเลิกการเริ่มตน้ ระบบการเขา้ส ู่ระบบโดยตรงเม่ือมนับทูข้ึนในครัง้ต่อไป 

รปูท่ี 2.1 

เมือ่ระบบเร่ิมการท างานจะมีหนา้ตา่งการเขา้ระบบดงัรปูท่ี 2.2 ซ่ึงบญัชผีูใ้ชม้ดีงันี ้

- Username: admin. Password: admin (ผูจ้ดัการระบบ, local and network) 

- Username: 888888. Password: 888888 (ผูจ้ดัการระบบ, local only) 

- Username: 666666. Password: 666666(ผูใ้ชร้ะบบเฉพาะสทิธิ,ดภูาพยอ้นหลงั,ส ารองขอ้มลูและอืน่ๆ) 

- Username: default. Password: default(ซ่อนผูใ้ช)้ 

คณุสามารถใชเ้มาส ์USB, แผงดา้นหนา้,การควบคมุระยะไกล(Remote) (ไมร่วมอปุกรณเ์สริมอยู่ในถงุ) หรือแป้นพิมพ ์

วิธีการป้อนขอ้มลู ใหก้ด สลบัเปลีย่นระหว่างเลขกบัตวัอกัษรภาษา องักฤษ(เล็ก/ใหญ่)และเคร่ืองหมาย 

หมายเหต ุ

- เพื่อความปลอดภยัโปรดแกไ้ขรหสัผา่นหลงัจากที่คณุใชง้านครั้งแรก 

- การเขา้ระบบลม้เหลว 3 ครั้งตดิตอ่กนั จะมกีารแจง้เตอืน และถา้เขา้ระบบ 6 ครั้งตดิตอ่กนั ระบบจะล็อกบญัชผีูใ้ชน้ัน้

รปูท่ี 2.2 



2.3 การแสดงภาพ 

หลงัจากเขา้สูร่ะบบแลว้ ระบบจะอยู่ในโหมดการดถู่ายทอดสด ท่านสามารถดวูนัที่ เวลาและชือ่ชอ่งสญัญาณ 

ถา้คณุตอ้งการที่จะเปลีย่นระบบวนัและเวลาท่ีคณุสามารถดกูารตัง้ค่าทัว่ไป (Main Menu->Setting->System->General) 

ดงัรปูท่ี 2.3 ถา้คณุตอ้งการทีจ่ะปรับเปลีย่นชือ่ชอ่งทางโปรดดทูี่การตัง้ค่าการแสดงผล (Main Menu->Setting-

>DISPLAY ->CAM Name) 

รปูท่ี 2.3 

ฟังกช์ัน่การควบคมุมีคณุสมบติัดงัต่อไปน้ี 

- รองรับการดภูาพยอ้นหลงัไดท้นัที 

 สามารถดภูาพยอ้นหลงัได ้5-60 นาทีก่อนหนา้ในชว่งเวลาปัจจบุนั กรณุาไปท่ีหนา้Main Menu->Setting-

>->System->General เพื่อตัง้ชว่งเวลาดภูาพยอ้นหลงั

 สามารถลากไอคอนฟังกช์ัน่ โดยใชเ้มาสค์วบคมุเพื่อเลอืกเวลาเร่ิมตน้

 สามารถหยดุและออกจากการดยูอ้นหลงัได้

- รองรับฟังกช์ัน่ซมูแบบดจิิตอล 

ใหเ้ลือ่นเมาสไ์ปที่ตรงกลางดา้นบนของชอ่งสญัญาณภาพ ท่านจะเห็นไอคอนแสดงขึน้มา ดงัรปูท่ี 2.4 หากหยดุเลือ่น

เมาสน์านกว่า 6 วินาที ไอคอนจะซ่อนโดยอตัโนมตั ิ



รปูท่ี 2.4 

จากตารางต่อไปน้ีเป็นรายละเอียดการท างานของฟังกช์ัน่

No. Name Function 

1. Real-time playback เป็นการดภูาพยอ้นหลงัได ้5-60 นาทีก่อนหนา้ในชว่งเวลาปัจจบุนั 

2. Digital zoom 

เป็นการซมูในโซนที่ก าหนดในชอ่งสญัญาณภาพปัจจบุนั จะสนบัสนนุการซมูในการ

ท างานของหลายชอ่งทาง เมือ่กด  ปุ่มจะโชว ์ ใหท้่านลากเมาสใ์นโซนที่

ตอ้งการจะซมู เมือ่คลกิเมาสซ์า้ยจะยกเลกิการซมู 

3. 
Real-time backup 

function 

การส ารองขอ้มลูวิดโีอของชอ่งสญัญาณภาพปัจจบุนัไปยงัอปุกรณ ์USB ระบบไม่

สามารถส ารองขอ้มลูวิดโีอของหลายชอ่งทางในเวลาเดยีวกนัคลกิที่ ระบบเร่ิม

บนัทึก คลกิอีกครั้งระบบหยดุการบนัทึก คณุสามารถหาไฟลท์ี่บนัทึกบนแฟลชไดรฟ์ 

4. Snapshot คลกิ ไฟลภ์าพจะถกูบนัทึกไวบ้นอปุกรณ ์USB หรือ HDD 

5. Mute 
คลกิที่นีเ่พือ่ปิดเสยีง คลกิอีกครั้งเพื่อเปิดใชง้านฟังกช์นัเสยีงเมือ่ภาพตวัอย่าง โปรด

ทราบฟังกช์ัน่นีส้  าหรับโหมดหนา้ตา่งเดยีวเท่านัน้ 

2.4 การก าหนดการบนัทึก 

หมายเหต:ุ 

ท่านจ าเป็นตอ้งก าหนดใหเ้หมาะสมในการด าเนนิการตอ่ไป กรณุาตรวจสอบใหแ้นใ่จ HDD ไดร้ับการตดิตัง้อย่างถกูตอ้ง ม ี3 วิธีที่ท่านจะ

ตัง้ค่าการบนัทึก 

- คลกิขวาที่เมาสแ์ลว้เลอืก Manual-> Record 

- ในเมนหูลกัใหเ้ลอืก Storage->Record 

- ในโหมดดภูาพสดคลกิปุ่มบนัทกึในแผงดา้นหนา้หรือบนัทึกในการควบคมุระยะไกล (Remote) 

2.4.1 Record Operation 

ระบบสามารถรองรับแบบ Main stream และ Sub stream จะม ี3 สถานะคือ schedule/manual/stop กรณุาเลอืกไอคอน 

“     ” ตามชอ่งสญัญาณท่ีตอ้งการ ดงัรปูท่ี 2.5 

- Manual: ล าดบัความส าคญัสงูสดุ หลงัจากที่การตัง้ค่าการใชง้านชอ่งทีเ่ลอืกทัง้หมดจะเร่ิมตน้การบนัทกึปกติ 

- Schedule: เป็นการบนัทึกชอ่งสญัญาณที่คณุไดต้ัง้ค่าในการตัง้ค่าการบนัทึกแบบก าหนดตารางเวลา (Main 

Menu->Setting->System->Schedule) 

- Stop: ชอ่งสญัญาณปัจจบุนัหยดุการบนัทึก 

- All: เป็นการก าหนดรปูแบบการบนัทึกเหมอืนกนัทกุชอ่งสญัญาณ 



รปูท่ี 2.5 

2.4.1 Snapshot Operation 

เช็คเคร่ืองหมายในชอ่งใหต้รงกนัเพือ่เปิด / ปิดการใชง้านฟังกช์ัน่การถ่ายภาพที่ก าหนดไว ้ดรูปูท่ี 2.6 

รปูท่ี 2.6 

ขอ้แนะน า 

คณุสามารถเลือกท่ีปุ่ มทัง้หมด (All) หลงัจากท่ีสถานะตรงกนัเพ่ือเปิด / ปิดการใชง้านฟังกช์ัน่การถ่ายภาพทกุช่องสญัญาณ 



2.5 Search & Playback 

ใหค้ลกิที่ ที่เมนหูลกัหรือคลกิซา้ยที่เมาสแ์ลว้เลอืก Search เมือ่ท่านเขา้สูร่ะบบการคน้หาจะเห็น ดงัในรปูท่ี 

2.7 ปกตจิะมไีฟลข์อ้อยู่ 3 ประเภทคือ 

- R : บนัทึกแบบปกต ิ

- A : บนัทึกแบบแจง้เตอืนจากอปุกรณภ์ายนอก 

- M : บนัทึกแบบจบัความเคลือ่นไหว 

รปูท่ี 2.7 

รายละเอียดการท างานของฟังกช์ัน่ต่างๆมีดงัน้ี 

No. Name Function 

1. Displaywindow - นีค่ือโหมดการแสดงภาพยอ้นหลงั 

- รองรับการแสดงผล 1/4/9/16 ชอ่งสญัญาณ 

2. Searchtype 

- ท่านสามารถเลอืกการคน้หาขอ้มลูแบบรปูภาพ หรือแบบวิดโีอ 

- ท่านสามารถคน้หาจาก HDD ในเคร่ือง( Internal) หรือจาก HDD ส ารอง(External) อ่ืน

ได ้

- ก่อนทีท่่านจะเลอืกที่จะคน้หาขอ้มลูจากHDDส ารอง(External) โปรดเชือ่มตอ่อปุกรณ์

ใหเ้รียบรอ้ย คณุสามารถดไูฟลบ์นัทึกทัง้หมดของไดเรกทอรีของ HDDส ารอง(External) 

คลกิปุ่มBrowse เพื่อเลอืกไฟลท์ี่ท่านตอ้งการ 

3. Calendar 
- สว่นที่เนน้เป็นสฟ้ีาทึบ หมายถึงมไีฟลข์อ้มลูและสว่นที่ไมเ่นน้ หมายถึงไมม่ไีฟลข์อ้มลู 

- ในการดไูฟลข์อ้มลู ใหค้ลกิวนัที่ที่ตอ้งการ ท่านจะเห็นแถบเวลาขึน้เป็นสเีขยีว 

4. 

Playbackmodeand 

Channelselection 

pane. 

- โหมดดภูาพยอ้นหลงั : 1/4/9/16 (อาจขึน้อยู่กบัร ุ่น DVR) 

- ท่านสามารถเลอืกชว่งเวลาท่ีแถบชว่งเวลาได ้ 



5. Cardnumbersearch 
เป็นฟังกช์ัน่การคน้หาหมายเลขบตัรเครดติ สามารถค่าตัง้เพือ่ดหูมายเลขบตัร สาขา 

6. Mark filelist button 
คณุสามารถดขูอ้มลูเคร่ืองหมายทกุชอ่งสญัญาณตามเวลาปัจจบุนัโปรดดบูทที่ 2.5.3 

ส าหรับขอ้มลูรายละเอียด 

7. File listswitchButton 

- มนัคณุสามารถดรูายชือ่ไฟลภ์าพ / บนัทึกของวนัที่ปัจจบุนั 

- รายชือ่ไฟลค์ือการแสดงชอ่งสญัญาณแรกของไฟลบ์นัทึก 

- ระบบสามารถแสดงผลสงูสดุ 128 ไฟลใ์นครัง้เดยีวสามารถใชเ้คร่ืองหมาย  กบั 

หรือเมาสเ์พื่อดไูฟลข์อ้มลู ใหเ้ลอืกรายการและจากนัน้คลกิ 2 ครั้งหรือคลกิที่ปุ่ม 

ENTER เพื่อเลน่ภาพยอ้นหลงั 

- ท่านสามารถใสช่ว่งเวลาท่ีตอ้งการคน้หาขอ้มลู

- ประเภทการบนัทึก : R=บนัทึกปกต ิ(Regular) ,A=บนัทึกจากสญัญาณเตอืนภายนอก

(External) ,M=บนัทึกจากภาพเคลือ่นไหว(Motion) 

- Lock file.คลกิที่ชือ่ไฟลท์ี่คณุตอ้งการล็อคและคลกิที่ปุ่ม เพื่อล็อคไฟลข์อ้มลูไฟล์

ที่ล็อกไวจ้ะไมถ่กูเขยีนทบั 

- Search locked file:คลกิที่ปุ่ม  เพื่อคน้หาไฟลท์ี่ถกูล็อค 

- Return:เมือ่คลกิที่ปุ่ม  ระบบจากกลบัสูโ่หมดการตัง้ค่าปฏิทินและชอ่ง สญัญาณ 

8. 

Playbackcontrolpane. 

เลน่/หยดุ 

ม ี3 วิธีที่ท่านจะท าการเลน่ภาพยอ้นหลงั 

- คลกิที่ปุ่มโดยตรง 

- ดบัเบิ้ลคลกิที่แถบเวลา 

- ดบัเบิ้ลคลกิที่ในรายการแฟ้ม 

หยดุ 

เลน่ยอ้นหลงั 

ในโหมดการเลน่ปกตซิา้ยคลกิที่ปุ่มแลว้ไฟลจ์ะเร่ิมตน้การเลน่ภาพยอ้นหลงั 

เมือ่คลกิอีกครั้งเป็นการหยดุการเลน่ปัจจบุนัในโหมดเลน่ยอ้นหลงั เมือ่

คลกิ เป็นการเลน่แบบปกต ิ

ในโหมดการดภูาพยอ้นหลงั ท่านสามารถคลกิเพื่อเลน่ภาพตอ่ไปหรือสว่น

ก่อนหนา้นีอ้ย่างตอ่เนือ่งเมือ่คณุก าลงัดไูฟลภ์าพจากชอ่งสญัญาณ

เดยีวกนั 

เลน่ภาพยอ้นหลงัอย่างชา้ๆ 

เลน่ภาพยอ้นหลงัแบบรวดเร็ว 

ปรับระดบัเสยีง 

รายละเอียดการท างานอยูใ่นหวัขอ้ 2.5.3 

Smart Search 

ระบบคน้หาอจัฉริยะ 

- เมือ่ระบบมกีารเลน่คณุสามารถเลอืกโซนในชอ่งสญัญาณ เพื่อเร่ิมตน้

การคน้หาอจัฉริยะ คลกิที่ปุ่มตรวจจบัการเคลือ่นไหวเพื่อเร่ิมการท างาน 

- เมือ่มกีารตรวจจบัการเคลือ่นไหวที่ตอ้งไดแ้ลว้ ใหค้ลกิที่ปุ่มอีกครั้งเพื่อ

หยดุการท างาน 

- ถา้คณุเลอืกที่จะเลน่ไฟลภ์าพอ่ืนๆ ในรายการแฟ้มระบบจะเปลีย่นการ

ตรวจจบัเคลือ่นไหวในไฟลท์ี่ท่านเปลีย่น 

- ในระหว่างขัน้ตอนการตรวจจบัการเคลือ่นไหว ท่านไมส่ามารถ

เปลีย่นแปลงที่แถบเวลาได ้

Snapshot 

เป็นการถ่ายภาพบนหนา้จอ ขณะที่ชอ่งสญัญาณแสดงภาพเต็มหนา้จอ 

(Full screen) คลกิ 1 ครั้งจะได ้1 ภาพ 

ระบบรองรับการบนัทึกแบบถ่ายภาพ (Snapshot) 



9. แถบเวลา (Time bar) 

- เป็นการแสดงประเภทการบนัทึกและชว่งเวลาเพื่อคน้หาขอ้มลูภาพยอ้นหลงั 

- ในการดภูาพแบบ 4 ชอ่ง จะมแีถบเวลาให ้4 แถว แตโ่หมดอื่นจะมแีถบเวลาเพียงแถว

เดยีว 

- ใชเ้มาสค์ลกิในแถบเวลาท่ีเป็นส ีระบบเร่ิมตน้การเลน่ภาพที่บนัทึกไว ้

10. Time barunit 
เป็นฟังกช์ัน่ขยายแถบชว่งเวลาใหเ้ห็นรายละเอียดการดภูาพยอ้นหลงัมากขึน้ สามารถ

ขยายได ้4 ระดบั คือ 24ชม./12ชม./1ชม. และ 30 นาท ี

11. Backup 

- เลอืกไฟลข์อ้มลูทีท่่านตอ้งการส ารองขอ้มลูจากรายการไฟลข์อ้มลู คณุสามารถ

ตรวจสอบจากรายชือ่จากนัน้คลกิทีปุ่่มส ารองขอ้มลู ระบบรองรับการตดิตัง้โดย

สามารถก าหนดเอง หลงัจากสรา้งโฟลเดอรใ์หมค่ลกิปุ่ม Stat เพื่อเร่ิมตน้การส ารอง

ขอ้มลู 

- ตรวจสอบไฟลอ์ีกครั้งคณุสามารถยกเลกิรายการทีเ่ลอืกในปัจจบุนั ระบบรองรับ

สงูสดุท่ีจะแสดง 32 ภาพจากชอ่ง 

- หลงัจากนัน้คลกิปุ่ม  เพื่อบนัทึกขอ้มลูส ารอง 

12. Clip 

เป็นฟังกช์ัน่การก าหนดเวลาท่ีตอ้งจะส ารองขอ้มลู โดยคลกิเลน่ภาพยอ้ยหลงัปกต ิ

จากนัน้คลกิที่ปุ่ม  แลว้ใสเ่วลาท่ี  แลว้คลกิที่ปุ่ม  

ท่านสามารถดไูฟลข์อ้มลูก่อนส ารองขอ้มลูลงในอปุกรณเ์สริมได ้จากนัน้คลกิ Start เพื่อ

เร่ิมการส ารองขอ้มลู 

13. ประเภทการบนัทึก 

เป็นการแสดงสถานการณบ์นัทึก 

- บนัทึกแบบปกต ิ

- บนัทึกเฉพาะการแจง้เตอืน 

- บนัทึกเฉพาะภาพเคลือ่นไหว 

- แสดงทกุสถานะ 

- เป็นฟังกช์ัน่ที่ใชไ้ดเ้ฉพาะการดภูาพแบบ 4 ชอ่งสญัญาณ โดยสามารถ

เลอืกเวลาท่ีแตกตา่งกนัของชอ่งสญัญาณแตล่ะชอ่ง 

 

หมายเหต:ุ 

ระบบการท างานทัง้หมดนี ้(เชน่ ความเร็วภาพยอ้นหลงั ,ชอ่งสญัญาณและเวลา) ขึน้อยู่กบัฮารด์แวรข์อง DVR บางร ุ่นอาจไมร่องรับกบั

ฟังกช์ัน่บางส่วนการท างาน 

 

 

 

2.5.1 Smart Search 

 ในระหว่างการเลน่ภาพยอ้นหลงัในโหมดหลายๆชอ่งสญัญาณ ใหด้บัเบิ้ลคลกิชอ่งสญัญาณใดชอ่งหนึง่ 

จากนัน้คลกิปุ่ม  เพื่อเร่ิมท างานของฟังกช์ัน่คน้หาแบบอจัฉริยะ(smart search) ใหค้ลกิซา้ยลากเพื่อก าหนดขอบเขตใน

ชอ่งสญัญาณ ดงัรปูท่ี 2.8 คลกิปุ่ม  เพื่อการท างานของฟังกช์ัน่ เมือ่คลกิอีกครั้งฟังกช์ัน่จะหยดุการท างาน 

 

ส่ิงส าคญั 

 - ระบบไม่รองรบัการเปลี่ยนแปลงขณะท่ีฟังกช์ัน่ก าลงัท างานอย ู ่

 - ในระหว่างท่ีดภูาพยอ้นหลงัหลายๆช่องสญัญาณ ระบบจะหยดุแสดงภาพในช่องสญัญาณท่ีเหลอื 
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2.5.2 การแสดงภาพยอ้นหลงัท่ีแม่นย า 

 ในท่านเลอืกวนัที่บนัทึก ท่านสามารถเลอืกไดจ้ากรายการที่หนา้ตา่ง ท่านสามารถใสท่ี่มนุบนขวา เพื่อคน้หา

การบนัทึกตามเวลา ดงัรปูท่ี 2.9 ตวัอย่างเชน่ ใสเ่วลา 11:00:00 และคลกิที่ปุ่ม  ท่านสามารถดไูฟลท์ัง้หมดท่ี

บนัทึกหลงัชว่งเวลาของ 11:00:00 (ล าดบัรวมถึงเวลาปัจจบุนั) 

หมายเหต ุ

 - หลงัจากท่ีท่านคน้หาไฟล ์ระบบการแสดงภาพท่ีถกูตอ้งเม่ือคณุคลิกเลน่เป็นครัง้แรก 

 - ระบบไม่รองรบัการเลน่ท่ีถกูตอ้งขอภาพ 

 - ระบบรองรบัการดภูาพแบบ sync และไม่ sync ได ้4 ช่องสญัญาณภาพ 
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2.5.2 Mark Playback 

 เมือ่ท่านมกีารบนัทึก ท่านสามารถท าการบนัทึกเมือ่มขีอ้มลูท่ีส าคญั หลงัจากที่แสดงภาพยอ้นหลงั ท่าน

สามารถใชเ้วลาหรือเคร่ืองหมายส าคญัในการคน้หาการบนัทกึที่เกี่ยวขอ้งแลว้ดขูอ้มลู เป็นฟังกช์ัน่ทีเ่ก็บและจดัการ

ไฟลข์อ้มลูท่ีส าคญั 

     - Add Mark : เมือ่ระบบแสดงภาพยอ้นหลงั ใหค้ลกิปุ่ม  ดงัรปูท่ี 2.10 
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     - Playback Mark : ในการดภูาพแบบ 1 ชอ่งสญัญาณ ใหค้ลกิปุ่ม  มารค์รายชือ่ไฟล ์แลว้ดบัเบิ้ลไฟลท์ี่มารค์ไว ้

ท่านสามารถเร่ิมตน้แสดงภาพยอ้นหลงัจากเวลาท่ีท าเคร่ืองหมายไว ้

     - Play before mark time : ในที่นีท่่านสามารถตัง้ค่าที่จะเร่ิมตน้เลน่ภาพยอ้นหลงัจากวินาทีก่อนหนา้นีย้งัเวลาทีท่ า

เคร่ืองหมายไว ้

     - Mark Manager : การจดัการในฟังกช์ัน่ ใหค้ลกิที่ปุ่ม  ท่านสามารถเขา้ไปจดัการไฟลข์อ้มลูท่ีมารค์ไว ้ดงัรปูท่ี 

2.11 ระบบสามารถจดัการขอ้มลูบนัทึกที่ท าเคร่ืองหมายของชอ่งสญัญาณปัจจบุนัโดยเป็นคา่เริ่มตน้ 

 

รปูท่ี 2.11 

 

     - Modify : ดบัเบิลคลกิที่รายการขอ้มลูทีท่ าเคร่ืองหมาย ทา่นจะเห็นรายการไฟลข์อ้มลูจะปรากฏขึน้ คณุสามารถ

เปลีย่นชือ่ท าเคร่ืองหมายไดท้ี่นี ่

     - Delete : ในทีน่ีท่่านสามารถตรวจสอบรายการขอ้มลูทีท่ าเคร่ืองหมายท่ีท่านตอ้งการลบได ้

 

 

 



2.6 ตารางเวลา 

หมายเหต ุ คณุจ าเป็นตอ้งมีสิทธ์ิในการด าเนินการ กรณุาตรวจสอบฮารด์ดิสกท่ี์ไดร้บัการติดตัง้อยา่งถกูตอ้ง 

  หลงัจากท่ีระบบรีบตูเสร็จแลว้ ระบบจะอย ูท่ี่ค่าเริ่มตน้ ท่านสามารถตัง้ค่ารปูแบบการบนัทึกและเวลาเป็น

แบบตารางเวลาได(้Schedule)  

เร่ิมตน้ใหไ้ปที ่main menu->Setting->System->General->Holiday เพื่อตัง้ค่ารปูแบบตารางเวลา(Schedule) กรณุาปฏิบตัิ

ขัน้ตอนตอ่ไปนี ้ 

     - Channel : โปรดเลอืกชอ่งสญัญาณหรือเลอืกแบบ "All" ถา้คณุตอ้งการที่จะตัง้ค่าทกุชอ่งสญัญาณ  

     - Sync : ในการตัง้ค่าใหส้อ่งคลอ้งกนัหลายๆชอ่งสญัญาณ ใหค้ลกิที่ไอคอน  แลว้ไอคอนจะเปลีย่น 

จากนัน้ท่านสามารถคลกิแถบสกี าหนดชว่งเวลาการบนัทึก ไอคอนจะเปลีย่นเป็น  

      - Delete : คลกิไอคอน  เป็นการลบค่าท่ีก าหนดไว ้

      - Record Type : กรณุาตรวจสอบการตัง้ค่าเพื่อเลอืกชนดิบนัทึกที่เกี่ยวขอ้ง ม ี4 ประเภทคือ: ปกต/ิ MD(จบั

เคลือ่นไหว)/ แจง้เตอืน/ MD & ปลกุ 

      - Week day : สามารถก าหนดแบบทกุหรือเฉพาะวนัใดวนัหนึง่ 

      - Holiday : นัน้เป็นการตัง้ค่าวนัหยดุ โปรดทราบว่า ท่านตอ้งไปที่ (หลกัเมน>ู System-> ทัว่ไป) เพื่อเพิม่วนัหยดุ

ครั้งแรก มฉิะนัน้คณุไมส่ามารถดรูายการนีไ้ด ้

      - Pre-record : ระบบสามารถก าหนดการบนัทึกก่อนมเีหตกุารณเ์กินขึน้เป็นไฟลข์อ้มลู  

      - Redundancy : ระบบรองรับท างานการส ารองขอ้มลูซ า้ ท่านสามารถเนน้ทีปุ่่ม เพื่อเปิดใชง้านฟังกช์ัน่นี้ โปรด

ทราบก่อนที่จะเปิดใชง้านฟังกช์นันีโ้ปรดตัง้ค่า HDD อย่างนอ้ย 1 ลกูเป็นโหมดส ารองขอ้มลูซ า้ 

      - Period setup : คลกิที่ปุ่ม  หลงัจากก าหนดเวลาแลว้ ท่านสามารถตัง้ค่าการบนัทึกแบบละเอียดได ้ 

กรณุาปฏิบตัติามขัน้ตอนดงันี ้

1. เลอืกชอ่งสญัญาณที่คณุตอ้งการตัง้ค่า  
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2. เลอืกประเภทการบนัทึก 
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3. กรณุาคลกิชว่งเวลาใหเ้ป็นแถบสีเพื่อก าหนดระยะเวลาการบนัทึก  

 

รปูท่ี 2.14 



กรณุาเนน้ไอคอน  เพื่อเลอืกฟังกช์ัน่ที่เกี่ยวขอ้ง หลงัจากเสร็จสิน้การตัง้ค่าทัง้หมดโปรดคลกิที่ปุ่มบนัทึกระบบไป

กลบัไปเมนกู่อนหนา้ มแีถบสสี าหรับการอา้งอิงรปูแบบการบนัทึก สเีขยีวหมายถึงการบนัทึกปกติ, สเีหลอืงหมายถึง

การตรวจจบัการเคลือ่นไหวและสแีดงหมายถึงการบนัทึกการแจง้เตอืน  สขีาวหมายถึง MD และบนัทึกการเตอืนภยั

ใชไ้ด ้เมือ่คณุไดต้ัง้บนัทึก เมือ่สญัญาณ MD และสญัญาณแจง้เตอืนเกิดขึน้ ระบบจะไมบ่นัทึกการเคลือ่นไหวไม่

ตรวจสอบเกิดขึน้หรือสญัญาณเตอืนภยัเกิดขึน้ 
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2.6.1 Quick Setup 

 ฟังกช์ัน่คดัลอก เป็นตวัชว่ยใหท้่านสามารถตัง้ค่าไดอ้ย่างรวดเร็ว โดยที่ตัง้ค่าชอ่งสญัญาณท่ี 1 เสร็จแลว้คลกิ

ปุ่มคดัลอกดงัรปูท่ี 2.17 ท่านจะเห็นชือ่ชอ่งสญัญาณในปัจจบุนัเป็นสเีทาดงักลา่วเป็นชอ่งสญัญาณที่ 1 ตอนนีท้่าน

สามารถเลอืกชอ่งสญัญาณทีท่า่นตอ้งการเพื่อวางการตัง้ค่า ถา้ท่านตอ้งการที่จะบนัทึกการตัง้ค่าปัจจบุนัของ

ชอ่งสญัญาณที่ 1 ถึงทกุๆชอ่ง ท่านสามารถเลอืกการตัง้ค่าแบบ “All” เสร็จกด “OK” และ “SAVE”  
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2.6.2 บนัทึกซ ้า (Redundancy) 

 ฟังกช์ัน่บนัทึกซ า้ ชว่ยใหท้่านสามารถจดจ าบนัทกึไฟลต์า่งๆในดสิก ์เมือ่เกิดการเสยีหายของขอ้มลูใน

ฮารด์ดสิคท์ี ่1 แตย่งัมฮีารด์ดสิคอ์ีกลกูเก็บขอ้มลูไว ้(ฮารด์ดสิค ์2 ลกูขึน้ไป) 

      - ในเมนหูลกัจากการตัง้คา่> จดัเก็บ> ตารางเวลา ท่านสามารถคลกิปุ่มเพื่อเปิดใชง้านฟังกช์ัน่นี ้

      - ในเมนหูลกัจากเมนหูลกั> ตัง้ค่า> จดัเก็บ> HDD Manager ท่านสามารถเลอืกจากรายการแบบเลือ่นลง ระบบจะ

เขยีนทบัไฟลเ์ก่าอตัโนมตัเิมือ่ฮารด์ดสิกเ์ต็ม 

หมายเหต ุ

 การอ่าน/การเขียน  หรือ การอ่านอยา่งเดียว สามารถส ารองขอ้มลูและรองรบัการคน้หาฟังกช์ัน่ ดงันัน้คณุ

จ าเป็นตอ้งตัง้ค่าอยา่งนอ้ยฮารด์ดิสค ์1 ลกูเป็นอ่านเขียนดิสก ์มิฉะนัน้คณุไม่สามารถบนัทึกวิดีโอได ้

เกี่ยวกบัการตดิตัง้ 

      - ถา้ชอ่งสญัญาณปัจจบุนัไมบ่นัทกึ การตัง้ค่าปัจจบุนัจะเปิดใชง้าน เมือ่ชอ่งสญัญาณเร่ิมตน้การบนัทึกในครั้ง

ตอ่ไป  

      - ถา้ชอ่งสญัญาณในปัจจบุนัก าลงับนัทึก การตัง้ค่าปัจจบุนัจะถกูเปิดใชง้านทนัที ไฟลปั์จจบุนัจะเป็นชดุและรปูแบบ

ไฟล ์จากนัน้ระบบเร่ิมบนัทึกตามที่ท่านตัง้ค่าไว ้

หลงัจากที่ตัง้ค่าทัง้หมดโปรดคลกิที่ปุ่มบนัทึกระบบจะกลบัไปที่เมนกูอ่นหนา้ 

การดภูาพยอ้นหลงัหรือการคน้หาในฮารด์ดสิค ์(Redundancy) 

      - ตัง้ค่าฮารด์ดสิกส์ ารองเป็นแบบอ่าน/เขยีน หรืออ่านอย่างเดยีว (หลกัเมน>ู การตัง้คา่> จดัเก็บ> HDD Manager) 

ระบบจะตอ้งรีบตูเคร่ืองรับการตัง้ค่าเปิดใชง้าน ท่านจะสามารถคน้หาไฟลใ์นฮารด์ดสิกส์ ารองได ้

      - ถอดฮารด์ดสิกแ์ละเลน่ไดใ้นเคร่ืองคอมพิวเตอรอ์ืน่ 

 

 

 



2.7 Snapshot 

2.7.1 Schedule Snapshot 

      - ใหค้ลกิเมาสข์วาแลว้เลอืก Manual-> บนัทึกหรือในเมนหูลกัจากการตัง้ค่า> จดัเก็บ> บนัทึก แลว้ตรวจสอบ

เคร่ืองหมายเพื่อเปิดใชง้านฟังกช์ัน่ภาพ Snapshot จากหนา้ชอ่งสญัญาณท่ีเกี่ยวขอ้ง ดงัรปูท่ี 2.18 

      - ในเมนหูลกัจากการตัง้คา่> กลอ้ง> Encode->Snapshot ท่านสามารถเลอืกโหมด Snapshot ทีม่คีณุภาพและ

ความถีป่กต ิดงัรปูท่ี 2.19 

      - ในเมนหูลกัจากการตัง้คา่> กลอ้ง> Encode->Schedule กรณุาเปิดใชง้านฟังกช์นั Snapshot ดรูปูท่ี 2.20 
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2.7.2 Trigger Snapshot 

หลงัจากที่ท่านเปิดใชง้านฟังกช์ัน่ ระบบสามารถจบัภาพ Snapshot เมือ่มสีญัญาณแจง้เตอืนเกดิขึน้ 

     - ในเมนหูลกัจากการตัง้ค่า> กลอ้ง> Encode-> Snapshot ท่านสามารถเลอืกขนาดคณุภาพและความถี่ของโหมด

การถ่ายภาพแบบ Trigger ดงัรปูท่ี 2.21 

     - ในเมนหูลกัจากการตัง้ค่า ->Event->Detect กรณุาเปิดใชง้านฟังกช์นั Snapshot ส าหรับชอ่งสญัญาณทีร่ะบไุว ้ดงั

รปูท่ี 2.22 และรปูท่ี 2.23 
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2.7.3 Priority 

 โปรดทราบการเปิดใชง้าน Snapshot มคีวามส าคญักว่าการก าหนดชว่งเวลา Snapshot ถา้คณุไดเ้ปิดใชง้านทัง้

สองประเภทในเวลาเดยีวกนั ระบบสามารถเรียกใชฟั้งกช์ัน่ Snapshot เมือ่มสีญัญาณแจง้เตอืนเกิดขึน้ 

2.7.4 Image FTP 

 ในเมนหูลกัจากการตัง้ค่า ->Network-> FTP ท่านสามารถตัง้ค่าขอ้มลูเซิรฟ์เวอร ์FTP กรณุาเปิดใชง้าน

ฟังกช์ัน่ FTP และจากนัน้คลกิทีปุ่่ม SAVE ดงัรปูท่ี 2.24 โดยตัง้ค่าระหว่าง DVR และเซิรฟ์เวอร ์FTP ใหต้รงกนั จากนัน้

เปิดใชง้านฟังกช์ัน่ Snapshot ที่ก าหนดชว่งเวลาไว ้(จากหัวขอ้ 2.7.1) หรือฟังกช์ัน่ Snapshot (จากหัวขอ้ 2.7.2) เพื่อใช ้

ระบบการสง่ไฟลภ์าพ(Image) ไปยงัเซิรฟ์เวอร ์FTP  

 

 



 

รปูท่ี 2.24 

2.8 Pan/Tilt/Zoom 

2.8.1 PTZ Setup 

 ในเมนหูลกัจากการตัง้ค่า -> System ->PTZ ท่านสามารถตัง้ค่าการควบคมุกลอ้ง Speed Dome(รปูท่ี 2.25) 

โดยผา่นการเชือ่มตอ่ชอ่งสญัญาณ A/B (พอรต์ RS485) ของเคร่ืองบนัทกึ การตัง้ค่ามดีงันี ้

 - Protocol : เลอืกโปรโตคอลกลอ้งPTZ ใหต้รงกนัเชน่ PELCOD 

 - Address : ใสเ่ลขที่ของตวักลอ้งPTZ 

 - Baud rate : ก าหนดอตัราค่าสง่สญัญาณควบคมุกลอ้งPTZ (สามารถดรูายละเอียดคู่มอืของกลอ้งPTZ) 

 - Data bit : ก าหนดบิตการสง่สญัญาณ (ค่าเร่ิมตน้ = 8) 

 - Stop bit : ก าหนดขอบเขตการสง่สญัญาณ (ค่าเร่ิมตน้ = 1) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

รปูท่ี 2.25 

หลงัจากเสร็จสิน้การตัง้ค่าทัง้หมดโปรดคลกิที่ปุ่มบนัทกึแลว้กลบัไปเมนหูลกั 

กรณุาใสข่อ้มลูใหต้รงกนั   

ถา้ท่านจะสง่ขอ้มลูไปยงั 

เซิรฟ์เวอร ์FTP 



2.8.2 PTZ Operation 

 ในโหมดการแสดงผลการควบคมุกลอ้งPTZ ใหค้ลกิเมาสข์วา (คลกิ "Fn" ปุ่มในแผงดา้นหนา้เคร่ืองบนัทึกหรือ

คลกิที่ "Fn" ในการควบคมุระยะไกล) ดงัรปูท่ี 2.26 

 

รปูท่ี 2.26 

คลกิที่ฟังกช์ัน่ PTZ (Pan/Tilt/Zoom) จะมแีป้นควบคมุกลอ้งPTZ ดงัรปูท่ี 2.27 ในโหมดการควบคมุกลอ้งPTZ แบบ

อิสระ ใหท้่านคลกิปุ่ม “SIT” และก าหนดความเร็วในการเคลือ่นไหวของกลอ้งPTZ โดยปรับที่ฟังกช์ัน่ “Speed” 

 

 

 

 

รปูท่ี 2.27 

รายละเอียดการท างานของฟังกช์ัน่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.9 Network 

ในการตัง้ค่าระบบเครือขา่ย เคร่ืองบนัทึกมกีารตัง้ค่า 2 โหมดคือ single network และ dual network ดงัรปูท่ี 

2.28 และรปูท่ี 2.29 รายละเอยีดการตัง้ค่ามดีงันี ้

 IP Version : ท่านสามารถเลอืกเชือ่มตอ่ได ้2 แบบคือ IPv4 กบั IPv6

 MAC address : เปรียบเสมอืนเลขที่เคร่ืองบนัทึก ซ่ึงสามารถใชง้านโดยอา้งอิงกบัเคร่ืองบนัทกึในระบบ Internet

  IP address : การก าหนด IP ในเคร่ืองบนัทกึใหส้อดคลอ้งกบัตวัจ่ายสญัญาณ Internet (Router)

 Subnet prefix : ใสค่่าชว่งจาก 0 ถึง 128 เป็นคือการท าเคร่ืองหมาย MAC address  เครือขา่ยที่ระบไุว ้ปกติ

แลว้มนัจะรวมถึงการจดัการหลายระดบั

 DHCP : เป็นสุม่ IP address จากตวัจ่ายสญัญาณ Internet  (Router) ใหก้บัเคร่ืองบนัทึก โดยคลกิที่ไอคอน 

 แลว้คลกิ “SAVE” เพื่อใหต้วัจ่ายสญัญาณ Internet แจก IP ที่ไมไ่ดใ้ชง้านกบัเคร่ืองบนัทึก จากนัน้ให้

คลกิ  เพื่อเคร่ืองบนัทึกจ าค่า IP นัน้ไว ้

 Default gateway : เป็นจดุตอ่เชือ่มของเครือขา่ยท าหนา้ท่ีเป็นทางเขา้สูร่ะบบเครือขา่ยตา่งๆ บนอินเตอรเ์น็ต

 MTU : ค่าท่ีก าหนดปริมาณการรับสง่ขอ้มลูระหว่างเคร่ืองบนัทึกกบัผูใ้หบ้ริการอินเตอรเ์น็ต (ISP) การตัง้ค่า

ของระบบเครือขา่ยจะอยูใ่นจากชว่ง 1280-7200 ไบต ์การตัง้ค่าเร่ิมตน้คือ 1,500 ไบต ์ซ่ึงการใชง้าน

ฟังกช์ัน่นีอ้าจมผีลตอ่ตวัจ่ายสญัญาณ Internet ของท่าน   ระบบจะใหท้่านยืนยนัการตัง้ค่าเมือ่ท่านตอ้งการ

เปลีย่นการตัง้ค่า MTU คลกิปุ่ม OK เพื่อยนืยนัการรีบตูเคร่ืองบนัทึกหรือคลกิที่ปุ่มยกเลกิทีจ่ะยตุกิารแกไ้ขใน

ปัจจบุนั ก่อนที่จะปรับเปลีย่นทา่นสามารถตรวจสอบ MTU ของ gateway ตวัจ่ายสญัญาณ Internet ของท่าน 

ดว้ยวิธีนีส้ามารถเพิม่ประสทิธภิาพการสง่ผา่นเครือขา่ย

   - 1500: เป็นค่าเร่ิมตน้ เมือ่ไมม่ ีPPPoE หรือ VPN ซ่ึงเป็นตัง้ค่าเร่ิมตน้ของบางเราเตอรส์วิตช ์

   - 1492: ค่าส าหรับ PPPoE 

   - 1468: แนะน าค่าส าหรับ DHCP 

 Preferred DNS server : ที่อยู่ IP ของเซิรฟ์เวอร ์DNS

 Alternate DNS server : ที่อยู่เซิรฟ์เวอร ์DNS ส ารอง

 LAN download : ระบบสามารถประมวลผลขอ้มลูท่ีดาวนโ์หลดมาก่อน ถา้ท่านเปิดใชง้านฟังกช์ัน่นี้ ความเร็วใน

การดาวนโ์หลดเป็น 1.5X หรือ 2.0X ของความเร็วปกติ

 Dual network adapters mode 

   - Multiple-address mode : eth0 และ eth1 การท างานจะแยกกนั ท่านสามารถใชบ้ริการเชน่ HTTP, บริการ 

RTP ผา่น eth0 หรือ eth1 โดยปกตแิลว้คณุจ าเป็นตอ้งตัง้ค่าการด์เร่ิมตน้หนึง่ (ตัง้ค่าเร่ิมตน้เป็น eth0) เพื่อขอ

บริการเครือขา่ยอตัโนมตัอิปุกรณเ์ชน่ DHCP, อีเมล,์ FTP และอื่นๆ ในโหมด multiple-address สถานะของ

เครือขา่ยระบบจะแสดงเป็นออฟไลนอ์กีครั้ง 

   - Network fault-tolerance : ในโหมดนีอ้ปุกรณจ์ะใช ้bond0 การสือ่สารกบัอปุกรณภ์ายนอก ระบบสามารถ

เปิดใชง้านการด์ส ารองเมือ่การด์หลกัมอีาการผดิปกต ิโดยทีก่ารด์ทัง้สองจะตอ้งอยู่ใน LAN เดยีวกนั  



รปูท่ี 2.28 

รปูท่ี 2.29 



3 Web Operation 

3.1 Network Connection 

 เชือ่มตอ่ Internet เขา้กบัเคร่ืองบนัทึก

 ตดิตัง้เคร่ืองบนัทึกภาพและเครือขา่ยคอมพิวเตอร ์โปรดดทูี่การตัง้ค่าเครือขา่ย (หลกัเมน>ู ตัง้ค่า>

เครือขา่ย)

 ใชค้ าสัง่ ping. ***. ***. *** *** (* ที่อยู่ IP DVR) เพื่อตรวจสอบการเชือ่มตอ่เป็นปกตหิรือไม ่โดย

ปกตคิ่า TTL ไมค่วรเกิน 255

 อปุกรณเ์คร่ืองบนัทึกเบราวเ์ซอรต์า่งๆเชน่ Safari ,fire fox และ Google อปุกรณส์ามารถรองรับการ

ควบคมุฟังกช์ัน่ PTZ และตัง้ค่าเคร่ืองบนัทกึบน Apple PC

3.2 Login 

เปิดเว็บเบราเซอร ์และใสท่ี่อยู่ IP ของเคร่ืองบนัทึกภาพใน URL ของเว็บบราวเซอร ์ ตวัอย่างเชน่ถา้ DVR ของ

ท่านเป็น 10.10.3.16 ใหใ้ส ่http: // 10.10.3.16 ใน URL ของเว็บเบราเซอร ์ระบบจะใหท้่านตดิตัง้ตวัควบคมุเคร่ือง

บนัทึกในหนา้เว็บเบราเซอร ์ ดงัรปูท่ี 3.1 

รปูท่ี 3.1 

หลงัจากตดิตัง้เรียบรอ้ยใหใ้สข่อ้มลูเร่ิมตน้ดงันี ้

Username :  admin 

Password  :  admin 

รปูท่ี 3.2 



 

รปูท่ี 3.3 

 

     




