1.2 คุณสมบัติ ฟังก์ชนั่ พื้นฐาน
การเข้าถึงอุปกรณ์เครื อข่ายการสนับสนุนรวมทั้ง IP / กล้องโดมและบุคคลที่สามกล้อง IP
บางคนสนับสนุนการสตรี มวิดีโอ H.265 เข้ารหัสล่าสุ ดและใส่ ส่วนผสมของ H.265
และกล้อง H.264 IP
การสนับสนุนโปรโตคอลมาตรฐาน ONVIF
สนับสนุนการบันทึกกระแสของกล้องแต่ละตัว (ไม่เกิน 5 ล้านพิกเซลความละเอียด)
กล้อง IP สนับสนุนให้มีการเพิ่มอย่างรวดเร็ วหรื อด้วยตนเอง
การสนับสนุนชุดเดียวหรื อการกาหนดค่าของ OSD กล้อง 'พารามิเตอร์วดิ ีโอหน้ากาก
การเคลื่อนไหวและอื่น ๆ
สนับสนุนสู งสุ ดในกลุ่มผูใ้ ช้ที่ได้รับอนุญาต 8 ห้องรวมถึงผูด้ ูแลระบบขั้นสู งและ
สามัญซึ่ งเป็ นกลุ่มที่ได้รับอนุญาตเริ่ มต้นของระบบ
สนับสนุนสู งสุ ดของผูใ้ ช้ 16 คนที่จะสร้างลูกค้าหลายเว็บเข้าสู่ ระบบโดยใช้หนึ่ง
ชื่อผูใ้ ช้ในเวลาเดียวกันและการควบคุมของผูใ้ ช้ที่ได้รับอนุญาตที่จะเปิ ดหรื อปิ ด
สนับสนุนสู งสุ ดของลูกค้า 10 เว็บเข้าสู่ ระบบในเวลาเดียวกัน
ตัวอย่างแบบสด
การสนับสนุน 4K / 2K / 1920 × 1080/1280 × 1024 HDMI และ 1920 × 1080/1280 × 1024 VGA
โหมดการสนับสนุนหลายหน้าจอเช่น 1/4/6/8/9/16/25/36
การปรับอัตโนมัติสนับสนุนจากสัดส่ วนการแสดงผลภาพของกล้อง
การตรวจสอบเสี ยงสนับสนุนของกล้องที่จะเปิ ดหรื อปิ ด
สนับสนุนคู่มือ snap ของกล้องแสดงตัวอย่าง
สนับสนุนลาดับของกล้องแสดงตัวอย่างที่จะปรับ
โหมดการแสดงผลการสนับสนุนให้มีการเพิ่มและบันทึกและโหมดบันทึกไว้สามารถเรี ยกโดยตรง
สนับสนุนการดาเนินงานแถบเครื่ องมืออย่างรวดเร็ วของหน้าต่างแสดงตัวอย่าง
กลุ่มสนับสนุนมุมมองของกล้องและมุมมองโครงการในลาดับลาดับมุมมองที่รวดเร็ วและอาศัยอยู่

การตั้งค่าเวลา
ตรวจจับการเคลื่อนไหวสนับสนุนและหน้ากากวิดีโอ
สนับสนุนหลาย P.T.Z. นิยม โปรโตคอลการควบคุมและการตั้งค่าของที่ต้ งั ไว้และล่องเรื อ
สนับสนุนการควบคุมเมาส์โดยตรงของโดม IP รวมทั้งการหมุน, ซูม, มุ่งเน้นและอื่น ๆ
ภาพการสนับสนุนกล้องเดียวที่จะซูมโดยการเลื่อนล้อเลื่อนของเมาส์
การสนับสนุนพื้นที่ของภาพใด ๆ ที่จะซูมสู งสุ ดถึง 16 เท่าของปั จจุบนั ที่
ขนาด
ภาพการสนับสนุนและการปรับเลนส์ (ใช้ได้เฉพาะสาหรับกล้องบางส่ วน)
การสนับสนุนกล้องอย่างรวดเร็ วเพิม่ ในหน้าต่างกล้องของอินเตอร์ เฟซตัวอย่างสด
การจัดการดิสก์
กับกรณี 2U ที่สามารถเพิ่มได้สูงสุ ด 8 ฮาร์ ดดิสก์ SATA นั้น ได้สูงสุ ด 4
ฮาร์ ดดิสก์ SATA กับกรณี 1.5U ได้สูงสุ ด 2 ฮาร์ ดดิสก์ SATA กับกรณี 1U และ
สู งสุ ด 1 SATA HDD กับกรณี 1U ขนาดเล็ก
แต่ละอินเตอร์ เฟซ SATA ของ NVR สนับสนุนฮาร์ ดดิสก์ไดรฟ์ ที่มีความจุสูงสุ ด 6TB
บางส่ วนของบันทึกการสนับสนุน NVRs ที่จะสารองโดย e-SATA HDD
การกาหนดค่ากลุ่มดิ สก์การสนับสนุ นและการบริ หารจัดการและกล้องแต่ละตัวสามารถเพิ่มเข้าไป
ใน
กลุ่มดิสก์ที่แตกต่างกับความจุที่แตกต่างกัน
ข้อมูลดิสก์สนับสนุนและสถานะการทางานของดิสก์การรับชม
การจัดรู ปแบบการสนับสนุนชุดของดิสก์
การกาหนดค่าการบันทึก
การสนับสนุนกระแสหลักและการบันทึกกระแสย่อยในเวลาเดียวกันและชุดเดียวหรื อ
การกาหนดค่าของกระแสการบันทึก
คู่มือการสนับสนุนและโหมดบันทึกอัตโนมัติ
การบันทึกตารางการสนับสนุนบันทึกการเตือนภัยและเซ็นเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหวการบันทึก
การบันทึกตารางการสนับสนุนและการบันทึกเหตุการณ์ที่มีการบันทึกการตั้งค่าลาธารที่แตกต่างกัน
การตั้งค่าการสนับสนุนการบันทึกตารางเวลาและรี ไซเคิลบันทึก
รองรับการบันทึกไว้ล่วงหน้าและการบันทึกการตั้งค่าความล่าช้าของการบันทึกเหตุการณ์

การเล่นบันทึก
การดาเนินงานสนับสนุนเวลาในระดับการเล่นที่รวดเร็ วและวันที่การเล่นและสามารถตั้งเวลาได้
สุ่ มโดยการเลื่อนเมาส์ ช่วงเวลาของขนาดเวลาที่สามารถซูม
บันทึกการสนับสนุนการค้นหาตามเวลาชิ้น / ครั้ง / เหตุการณ์ / แท็ก
มุมมองเวลาการสนับสนุนและมุมมองของกล้องในการค้นหาโดยโหมดชิ้นเวลา
เวลาการสนับสนุนชิ้นการค้นหาโดยเดือนโดยวันรายชัว่ โมงและนาทีและเวลาจะเป็ นชิ้น
แสดงภาพขนาดย่อกล้อง
สนับสนุนสู งสุ ด 16 กล้องที่จะค้นหาตามเวลา
จัดกิจกรรมสนับสนุนการค้นหาตามคู่มือ / โมชัน่ / กิจกรรมเซ็นเซอร์
สนับสนุนแท็กค้นหาตามคู่มือการเพิ่มแท็ก
การสนับสนุนการเล่นทันทีของกล้องที่เลือกในอินเตอร์ เฟซตัวอย่างสด
สนับสนุนสู งสุ ด 16 กล้องเล่นซิ งโคร
การเร่ งการสนับสนุน (ไม่เกิน 32 เท่าของความเร็ วปกติ) ชะลอตัว (ขั้นต่า
1/32 เท่าของความเร็ วปกติ) และนอกจาก 30s 'หรื อลดเวลาในการเล่นปั จจุบนั
การสารองข้ อมูลบันทึก
บันทึกการสนับสนุนที่จะสารองผ่าน USB (ดิสก์ U, HDD มือถือ) หรื อ e-SATA อินเตอร์เฟซ
บันทึกการสนับสนุนที่จะสารองตามเวลา / เหตุการณ์ / ภาพการค้นหา
การสนับสนุนการบันทึกตัดสาหรับการสารองเมื่อเล่นกลับ
สนับสนุนสู งสุ ด 10 งานสารองในพื้นหลังและการดูสถานะการสารองข้อมูล
การจัดการการเตือน
การสนับสนุนการตั้งค่าตารางเวลาปลุก
การสนับ สนุ น การเปิ ดหรื อ ปิ ดการใช้ง านของการตรวจสอบการเคลื่ อ นไหวเข้า ปลุ ก เซ็ น เซอร์
ภายนอกและ สัญญาณเตือนภัยรวมทั้งยกเว้นการเตือนภัยที่อยู่ IP ขัดแย้ง IO ดิสก์เตือนภัยผิดพลาดดิสก์ปลุกเต็ม
ไม่มี ปลุกดิสก์ปลุกเข้าถึงที่ผดิ กฎหมายปลุกขาดการเชื่อมต่อเครื อข่ายแบบออฟไลน์ IPC เตือนภัยและอื่น ๆ
การกาหนดค่าเรี ยกปลุกค้ า
การสนับสนุนการกาหนดค่า IPC ออฟไลน์เรี ยกปลุกของ PTZ จังวิดีโอป๊ อปอัพ ฯลฯ
โหมดการสนับสนุนการแจ้งเตือนเหตุการณ์ของการปลุกออกวิดีโอป๊ อปอัพ , ป๊ อปอัพกล่องข้อความ
กริ่ ง,

E-mail และอื่น ๆ
ภาพ snapped สามารถแนบลงใน E-mail เมื่อการเชื่อมโยงสัญญาณเตือนภัยจะถูกเรี ยก
ดู ส ถานะปลุ ก สนับ สนุ นการเตื อนภัย ในการปลุ ก ออกตรวจจับการเคลื่ อ นไหวและการเตื อนภัย
ข้อยกเว้น
ปลุกสนับสนุนที่จะถูกเรี ยกและล้างด้วยตนเอง
การสนับสนุนการรี บูตระบบอัตโนมัติเมื่อข้อยกเว้นเกิดขึ้น
ฟังก์ชนั่ เครื อข่าย
การสนับสนุน TCP / IP และ PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, UPnP, NTP, โปรโตคอล SMTP และ
อื่น ๆ
การสนับสนุ นอนุ ญาตและรายการบล็อกฟั งก์ชนั่ และการอนุ ญาตและการบล็อก IP ส่ วนที่อยู่ / IP /
MAC
ที่อยูท่ ี่สามารถตั้งค่า
การสนับสนุนเบราว์เซอร์ หลายแห่งรวมถึง IE8 / 9/10/11, Firefox, Opera, Chrome (ใช้ได้เฉพาะ
สาหรับรุ่ นต่ากว่า 45) และ Safari ในระบบ MAC
การสนับสนุนความสาเร็ จระยะไกล, การตั้งค่า, นาเข้าและส่ งออกของพารามิเตอร์ และ NVR
การดาเนินงานบารุ งรักษาระบบอื่น ๆ รวมทั้งการอัพเกรดระยะไกลและระบบการเริ่ มต้นใหม่
สนับสนุนการกาหนดค่ากล้องจากระยะไกลของ NVR รวมทั้งพารามิเตอร์ วดิ ีโอรู ปภาพ
ที่มีคุณภาพและอื่น ๆ
การสนับสนุนระยะไกลการค้นหา, การเล่นและการสารองข้อมูลของ NVR
คู่มือสนับสนุนการเตือนภัยที่จะถูกเรี ยกและเคลียร์ จากระยะไกล
สนับสนุนหรื อซอฟต์แวร์ การจัดการแพลตฟอร์ มอื่น ๆ เพื่อเข้าถึง NVR และจัดการกับมัน
ได้
ฟังก์ชนั่ การสนับสนุน NAT และ QRCode สแกนจากโทรศัพท์มือถือและพันธมิตรฯ
การสนับสนุนการเฝ้ าระวังมือถือโทรศัพท์หรื อแผ่นที่มี iOS หรื อ Android OS
การสนับสนุน NVR ที่จะเข้าถึงระยะไกลผ่านทาง Telnet และฟังก์ชนั่ Telnet สามารถ เปิ ดหรื อปิ ด
ฟังก์ชนั่ อื่น ๆ
ที่สามารถควบคุมและดาเนินการโดยปุ่ มบนแผงด้านหน้าระยะไกล ควบคุมและเมาส์

2 คู่มือการดาเนินงานขั้นพืน้ ฐาน
2.1 การเริ่มต้ นและปิ ดเครื่อง
โปรดตรวจสอบการเชื่อมต่อทั้งหมดที่มีการทาอย่างถูกต้องก่อนที่คุณจะใช้พลังงานในหน่วย เหมาะสม
เริ่ มต้นและปิ ดมีความสาคัญต่อการใช้จ่ายในชีวติ ของอุปกรณ์ของคุณ
2.1.1 การเริ่ มต้น
①เชื่อมต่ออุปกรณ์แสดงผลออกไปที่อินเตอร์ เฟซ VGA / HDMI ของ NVR
②เชื่อมต่อกับเมาส์และอานาจ อุปกรณ์ที่จะบูตและไฟ LED จะเปิ ด
สี น้ าเงิน.
③หน้าต่าง Wizard จะปรากฏขึ้น (คุณควรเลือกภาษาที่แสดงครั้งแรกที่คุณ
ใช้ NVR) อ้างถึงการเริ่ มต้น 3.1 ตัวช่วยสร้างเพื่อดูรายละเอียด
2.1.2 การปิ ดระบบ
คุณสามารถปิ ดเครื่ องอุปกรณ์โดยใช้การควบคุมระยะไกลหรื อเมาส์
โดยการควบคุมระยะไกล:
ปุ่ มกดปุ่ ม Power
① ซึ่ งจะนาคุณไปยังหน้าต่างปิ ด หน่วยจะปิ ด
หลังจากที่ในขณะโดยคลิกที่ปุ่ม "OK"
②ถอดอานาจ
โดยใช้เมาส์:
①คลิก
จะปรากฏขึ้นหน้าต่างปิ ดระบบ เลือก "ปิ ดเครื่ อง" ใน
หน้าต่าง. หน่วยจะปิ ดหลังจากที่ในขณะโดยคลิกที่ปุ่ม "OK"
②ถอดอานาจ
2.2 ควบคุมระยะไกล
①มันใช้สองแบตเตอรี่ ขนาด AAA
②เปิ ดฝาครอบแบตเตอรี่ ของการควบคุมระยะไกล
③แบตเตอรี่ เพลส กรุ ณาดูแลขั้ว (+ และ -)
④ใส่ ฝาครอบแบตเตอรี่
จุดสาคัญในการตรวจสอบในกรณี ที่รีโมทไม่ทางาน
1. ตรวจสอบขั้วแบตเตอรี่
2. ตรวจสอบค่าใช้จ่ายที่เหลืออยูใ่ นแบตเตอรี่

3. ตรวจสอบเซ็นเซอร์ควบคุม IR สาหรับกาบังใด ๆ
ถ้ามันยังไม่ทางานกรุ ณาเปลี่ยนการควบคุมระยะไกลใหม่เพื่อลองหรื อติดต่อตัวแทนจาหน่ายของคุณ
คุณก็สามารถเปิ ดเซ็นเซอร์อินฟราเรดของรี โมทคอนโทรลเข้าหาตัวรับสัญญาณ IR ของ NVR ไป
ควบคุมมันเมื่อคุณสามารถควบคุมอุปกรณ์หลายโดยการควบคุมระยะไกล
มีสองชนิดของตัวควบคุมระยะไกล อินเตอร์ เฟซของการควบคุมระยะไกลจะแสดงดังต่อไปนี้

2.2 ควบคุมระยะไกล
①มันใช้สองแบตเตอรี่ ขนาด AAA
②เปิ ดฝาครอบแบตเตอรี่ ของการควบคุมระยะไกล
③แบตเตอรี่ เพลส กรุ ณาดูแลขั้ว (+ และ -)
④ใส่ ฝาครอบแบตเตอรี่
จุดสาคัญในการตรวจสอบในกรณี ที่รีโมทไม่ทางาน
1. ตรวจสอบขั้วแบตเตอรี่
2. ตรวจสอบค่าใช้จ่ายที่เหลืออยูใ่ นแบตเตอรี่
3. ตรวจสอบเซ็นเซอร์ควบคุม IR สาหรับกาบังใด ๆ
ถ้ามันยังไม่ทางานกรุ ณาเปลี่ยนการควบคุมระยะไกลใหม่เพื่อลองหรื อติดต่อตัวแทนจาหน่ายของคุณ
คุณก็สามารถเปิ ดเซ็นเซอร์ อินฟราเรดของรี โมทคอนโทรลเข้าหาตัวรับสัญญาณ IR ของ NVR ไป
ควบคุมมันเมื่อคุณสามารถควบคุมอุปกรณ์หลายโดยการควบคุมระยะไกล
มีสองชนิดของตัวควบคุมระยะไกล อินเตอร์ เฟซของการควบคุมระยะไกลจะแสดงดังต่อไปนี้

2.3 การควบคุมเมาส์
การควบคุมเมาส์ในการแสดงตัวอย่างแบบสดและการเล่นอินเตอร์ เฟซ
ในการดูตวั อย่างและเล่นอินเตอร์ เฟซสด, ดับเบิลคลิกที่หน้าต่างกล้องใด ๆ ที่จะแสดง
หน้าต่างในโหมดหน้าจอเดียว; ดับเบิลคลิกที่หน้าต่างอีกครั้งเพื่อเรี ยกคืนได้ขนาดก่อนหน้านี้
ในการดูตวั อย่างและเล่นอินเตอร์ เฟซที่สดถ้าการเชื่ อมต่อแสดงผลเต็มหน้าจอย้าย
เมาส์ไปที่ดา้ นล่างของอินเตอร์ เฟซที่จะปรากฏขึ้นแถบเครื่ องมือ แถบเครื่ องมือที่จะหายไป
โดยอัตโนมัติหลังจากที่คุณเลื่อนเมาส์ ออกไปจากมันบางครั้ง; เลื่อนเมาส์ไปที่
ด้านขวาของอินเตอร์ เฟซที่จะปรากฏขึ้นที่แผงและแผงจะหายไปโดยอัตโนมัติหลังจากที่คุณ
เลื่อนเมาส์ออกไปจากมัน

3. ตัวช่ วยสร้ างและอินเตอร์ เฟซหลัก
3.1 ตัวช่วยสร้างการเริ่ มต้น
ไอคอนดิสก์จะแสดงอยูด่ า้ นบนของอินเตอร์ เฟซการเริ่ มต้นระบบ คุณสามารถดูจานวนและ
สถานะของแต่ละดิสก์อย่างรวดเร็ วและสะดวกผ่านไอคอนเหล่านี้ (: ดิสก์ไม่มี: ไม่พร้อมใช้งาน
ดิสก์; : RW ดิสก์ที่ใช้ได้)
คุณสามารถกาหนดค่า NVR โดย Setup Wizard เพื่อให้การทางาน NVR ปกติ เธอ
ต้องกาหนดค่าตัวช่วยสร้างถ้าคุณเริ่ มต้น NVR เป็ นครั้งแรก (หรื อคลิก "ข้าม" เพื่อยกเลิก
ตัวช่วยสร้างในครั้งต่อไป)

คลิก "Setup Wizard" เพือ่ เริ่มต้ นตัวช่ วยสร้ าง ขั้นตอนการตั้งค่ าดังต่ อไปนี้
① ระบบเข้าสู่ ระบบ ตั้งค่ารหัสผ่านของคุณเองหรื อใช้ค่าเริ่ มต้นเมื่อคุณใช้ตวั ช่วยสาหรับ ครั้งแรก
(ชื่อผูใ้ ช้เริ่ มต้นของระบบเป็ นผูด้ ูแลระบบและรหัสผ่านเริ่ มต้นของผูด้ ูแลระบบคือ 123456)

Username : admin
Password : 123456
Confirm Password : 123456

②วันและเวลาการกาหนดค่า วันที่และเวลาที่จาเป็ นต้องมีระบบที่จะตั้งค่าถ้าคุณ ใช้ตวั ช่วยเป็ นครั้งแรก โปรด
ดูรูปต่อไปนี้ ตั้งเวลาเขตเวลาระบบ รู ปแบบวันที่และรู ปแบบเวลา DST จะเปิ ดใช้งานโดยค่าเริ่ มต้นถ้าโซนเวลาที่
เลือก รวมถึงการปรับเวลาตามฤดูกาล จากนั้นคลิก "Next" เพื่อดาเนินการต่อ
เลือกโซนเวลาเป็ น GMT +07 (Bangkok)
ตังค่
้ า วันที่ / เวลา ให้ ถกู ต้ อง
เลือกประเภทการแสดงวันที่ วดป,ปดว
รูปแบบการแสดงเวลา 24H , 12H

③ ตั้งค่าเครื อข่าย การตั้งค่าทาได้ 2 แบบ คือ "รับที่อยู่ IP โดยอัตโนมัติ" โดย ฟังก์ชนั่ DHCP ของเราเตอร์
หรื อกาหนด IP Address ด้วยตนเองในกรณี ตอ้ งการกาหนด วงแลน หรื อ เลขไอพีเครื่ อง เช่น 192.168.xxx.xxx
จากนั้น คลิก "Next" เพื่อดาเนินการต่อ
กาหนด IP อัติโนมัติ
หรื อ กาหนด IP ด้ วยตัวเอง

Port เครื่ องบันทึก ที่ต้อนาไป
Forward ที่ Router

④ QR Code คุณสามารถสแกน QR Code ผ่านแอปพลิเคชัน่ Superlive Plus ที่ติดตั้งในโทรศัพท์มือถือ
เพื่อใช้การดูออนไลน์ ผ่านโทรศัพท์ จากนั้น คลิก "Next" เพื่อดาเนินการต่อ

แสกน Qr Code บนมือถือ เพืด่ อู นไลน์
ผ่าน แอป Superlive Plus

⑤ เพิ่มกล้อง คลิก "Refresh" เพื่อรี เฟรชรายการของกล้อง IP ออนไลน์ที่อยูใ่ น เครื อข่ายท้องถิ่นเช่นเดียวกัน
กับ NVR แล้วคลิกเพื่อเพิ่มกล้องสื บค้น คลิก "เพิ่ม ทั้งหมด "เพื่อเพิ่มกล้องทั้งหมดในรายการ คลิกเพื่อลบกล้อง
เพิ่ม คลิก "ลบ ทั้งหมด "เพื่อลบกล้องทั้งหมดเพิ่ม

คลิกเพื่อแก้ไขกล้อง IP ค้นหาตามที่แสดงบนด้านล่างซ้าย การป้ อนข้อมูลที่อยู่ IP ใหม่
ซับเน็ตเกตเวย์ชื่อผูใ้ ช้และรหัสผ่านของกล้อง คลิก "OK" เพื่อบันทึก
การตั้งค่า
คลิกเพื่อแก้ไขกล้องเพิ่มตามที่แสดงบนขวาดังกล่าวข้างต้น ป้ อนข้อมูลชื่อกล้องใหม่
ที่อยู่ IP พอร์ ตชื่อผูใ้ ช้และรหัสผ่านของกล้อง คุณสามารถคลิก "ทดสอบ" เพื่อทดสอบ
ประสิ ทธิผลของข้อมูลการป้ อนข้อมูล คลิก "OK" เพื่อบันทึกการตั้งค่า คุณสามารถเปลี่ยน IP
ชื่อกล้องเฉพาะเมื่อมีการเพิ่มกล้องเป็ นแบบออนไลน์ คลิก "Next" เพื่อดาเนินการต่อ

⑦ การตั้งค่าระเบียน สองโหมดการบันทึกที่มีอยู:่ อัตโนมัติและคู่มือ
อัตโนมัติ: เลือกโหมดอัตโนมัติหนึ่งในอินเตอร์ เฟซที่แสดงด้านล่างแล้วคลิกปุ่ ม "OK" เพื่อบันทึก
การตั้งค่า ดู 7.1.1 การกาหนดค่าโหมดสาหรับรายละเอียด

คู่มือการใช้งาน: ตั้ง "เซนเซอร์ บนั ทึก", "การเคลื่อนไหวบันทึก" และ "ตารางเวลา" ของกล้องแต่ละตัว
คลิก "OK" เพื่อบันทึกการตั้งค่า ดู 7.1.1 การกาหนดค่าโหมดสาหรับรายละเอียด

3.2 อินเตอร์ เฟซหลัก
3.2.1 หน้าหลักอินเตอร์ เฟซ

ชุดเครื่ องมือ Button
และคาสั่งต่างๆ
แถบใช้ งานเมนู

พื้นที่ ① ปุ่ มในพื้นที่ได้ถูกนาเสนอในตารางด้านล่าง

พื้นที่ ② ปุ่ มแสดงสถานะการทางาน

พื้นที่ ③ เมนู แบ่งออกเป็ นหัวข้อย่อย

1. หัวข้อ
แสดงสถานะของผูเ้ ข้าสู่ ระบบ แจ้งเพื่อทราบการเข้าสู่ ระบบมาใช้งานของ
ผูใ้ ช้งานนั้นๆ
2. หัวข้อ
คลิกเข้าไปเพื่อใช้เมนูด้านใน ค้นหาข้อมูล วันที่ / เวลา ในเครื่ องบันทึก ที่มี
การบันทึกข้อมูลไว้
3. หัวข้อ
คลิกเข้าไปเพื่อดูภาพย้อนหลัง ผูใ้ ช้สามารถเลือกเพิม่ กล้องเข้ามาตามจานวนที่
ต้องการดูได้และเลือกเวลาที่ตอ้ งการดูได้ ตามข้อมูลในเครื่ องบันทึก ที่มีการบันทึกข้อมูลไว้
4. หัวข้อ
คลิ กเข้าไปเพื่อใช้เมนู ด้านใน เพื่อสารองข้อมูลเก็บไว้ ผูใ้ ช้ตอ้ งทราบข้อมูล
ปี / เดือน / วันที่ / เวลา เพื่อนามาค้นหาข้อมูล ในการสารอง
5. หัวข้อ
คลิกเข้าไปเพื่อใช้เมนู ตั้งค่าเครื่ อง NVR ให้ตรงกับการใช้งานของผูใ้ ช้งาน
6. หัวข้อ
คลิกเพื่อใช้เมนูออกจากระบบ
7. หัวข้อ
คลิกเข้าไปใช้เมนูดา้ นใน เลือก “ออกจากระบบ” , “รี สตาร์ส” , “ปิ ดเครื่ อง”

แผงติดตั้ง
คลิก Start >> Settings จะมี เมนูการตั้งค่าขึ้นมา ที่แสดงด้านล่าง

เมนูต้งั ค่า
จะแสดงรายการฟั งก์ชนั่ ของเมนูต่างๆขึ้นมา และมีเมนูยอ่ ยที่เชื่อมโยงกับมนูหลัก สาหรับอานวยความ
สะดวกการใช้งานให้กบั ผูใ้ ช้งานได้เร็ วมากยิง่ ขึ้น
ตัวอย่าง “เมนูกล้อง”มีการเชื่อมโยงเมนู ยอ่ ย เช่น "เพิ่มกล้อง", "แก้ไขกล้อง", "การตั้งค่าภาพ", "การ
เคลื่อนไหว" และ "PTZ" ผูใ้ ช้งานสามารถคลิกที่ “กล้อง” เพื่อเข้าไปที่เมนูการจัดการกล้องที่แสดงด้านล่าง หรื อ
คลิกเข้าที่เมนูยอ่ ยด้านลางได้โดยตรง

Add Camera

ความสะดวกในการใช้

ฟั งก์ชนั่ เพิม่ กล้ อง

ฟั งก์ชนั่ หลัก ลัดไปเมนูอื่นๆ

Camera
ฟั งก์ชนั่ เพิ่มกล้อง ผูใ้ ช้งานสามารถเลื อกการจัดการกล้องโดยคลิ กที่ แต่ละเมนู ที่จะใช้งาน เช่ นคลิ ก
"เพิ่มกล้อง" จะมีหน้าต่างที่แสดงด้านล่าง
การเพิม่ กล้ องแบบ ง่าย ระบบจะค้ นหา ไอพีของ
กล้ องที่เชื่อมต่อถึงกันทังหมดให้
้
อัตโนมัติ
เลือกคลิกถูกเพื่อเพิ่มกล้ อง

เลือกการเพิ่มกล้ องด้ วยตนเอง โดยการ
กาหนด ไอพีของกล้ องเข้ าไปด้ วยตนเอง

คลิกเครื่ องหมาย + เพื่อเขาเมนู ลัด
ในการเพิ่มกล้ อง

Live Preview
แถบเครื่ องมือใช้ต้ งั ค่ากล้อง เมื่อผูใ้ ช้งานคลิกที่กล้อง จะมีแถบเครื่ องมือนี้ข้ ึนมา

แถบเครื่ องมือตังค่
้ ากล้ อง (เล่นย้ อนหลัง
เร่งดวน , ปิ ด-เปิ ดเสียง , ถ่ายภาพ , ควบคุมส
ปี ดโดม , ซูมภาพ , ปรับภาพกล้ อง

ดูภาพสด 4 ช่อง

แถบเครื่ องมือ
งาน

การใช้ แถบเครื่ องมือซูมภาพ
- คลิกที่กล้ องที่ต้องการ ซูมภาพ
- กดเข้ าที่เครื่ องมือรูปแว่นขยาย
- เลือ่ น สกอร์ เม้ าส์ เข้ า-ออก เพื่อดูภาพ

5.3 การกาหนดค่าการแสดงตัวอย่ างภาพ
5.3.1 การตั้งค่ า OSD
คลิกการตั้งค่า
จะไปอินเตอร์ เฟซที่แสดงด้านล่าง เลื อกกล้องใส่ ชื่อ
กล้อง (หรื อดับเบิลคลิกที่ชื่อกล้องในรายการกล้องจะเปลี่ยนชื่อกล้อง), เปิ ดหรื อปิ ดชื่อและเวลา OSDs (ถ้าเปิ ด
ใช้งานลากชื่อสี แดงและเวลา OSDs โดยตรงในมุมมองภาพ พื้นที่ในการเปลี่ยนตาแหน่งการแสดงผล OSDs ')
และเลือกวันที่และเวลารู ปแบบ คลิกที่ "สมัคร" เพื่อบันทึกการตั้งค่า
คลิกย้ ายไปยัง
ตาแหน่งทีต่ ้ องการ

สามารถเลือกคาสัง่ ปิ ด-เปิ ด
ชื่อกล้ อง หรื อ วันที่และเวลาที่
ตัวกล้ อง

5.3.2 การตั้งค่ าภาพ
คลิกการตั้งค่า
ไปที่อินเตอร์ เฟซที่ดงั ต่อไปนี้ เลือกกล้องและจากนั้น
ตั้งค่าความสว่างคมชัดความอิ่มตัวและเว้ของกล้อง คุณสามารถคลิกปุ่ ม "เริ่ มต้น" เพื่อเรี ยกคืนการตั้งค่าภาพการ
ตั้งค่าเริ่ มต้นจากโรงงาน

เลือกปรับค่า สี และ
ความสหว่างกล้ อง
ตามพื ้นที่หน้ างานได้

5.3.4 การปรับภาพ
ไปอาศัยอินเตอร์ เฟซที่แสดงตัวอย่างและจากนั้นคลิก
อินเตอร์เฟซการปรับภาพ

ปุ่ มบนแถบเครื่ อ งมื อ ภายใต้ห น้ า ต่ า งกล้อ งไปที่

ตังค่
้ าภาพเพ่อความคมชัด
และได้ ภาพที่สวยงาม
คลิกถูกเพื่อเปิ ดการทางาน
การย้ อนแสงของภาพ

5.3.3 โหมดปิ ดปังภาพ
พื้นที่บางส่ วนของภาพสามารถปิ ดบังภาพเพื่อความเป็ นส่ วนตัว และการปิ ดบังภาพ สามารถตั้งค่าสาหรับกล้อง
แต่ละตัว โดยคลิ ก ตั้งค่า Start
จะไปอิ นเตอร์ เฟซที่ แสดงด้า นล่ าง เลื อก
กล้องและเปิ ดใช้งาน”ปิ ดภาพ” คลิ กที่ปุ่ม "วาด" และจากนั้นลากเมาส์ บนพื้นที่ภาพเพื่อกาหนดพื้นที่ปิดภาพ;
คลิกที่ปุ่ม "ลบ" เพื่อลบพื้นที่ปิดภาพ; คลิกที่ "Apply" เพื่อบันทึกการตั้งค่า

Playback & Backup (การเล่นย้ อนหลังและการสารองข้ อมูล)
คลิกที่

แถบเครื่ อ งมื อ ด้า นล่ า งของหน้า ต่ า งแสดงตัว อย่า งกล้องจะกลับ ไปเล่ น การบันทึ ก (คลิ ก ที่
แถบเครื่ องมื อที่ ด้า นล่ า งของอิ นเตอร์ เฟซตัวอย่า งสดในการตั้ง เวลาการเล่ นเริ่ ม ต้น) โปรดดู ที่ ภาพ
ด้านล่ าง ลากแถบความคืบหน้าการเล่นการเปลี่ ยนเวลาการเล่ น นอกจากนี้ คุณยังสามารถคลิกที่เมนู คลิ กขวา
"เริ่ มการเล่น" ในหน้าต่างกล้องและจากนั้นตั้งค่าเวลาการเล่นได้ทนั ทีเพื่อเล่นบันทึก
สัญญาลักษณ์
- เหตุการณ์
- บันทึก
- การเคลือ่ นไหว
- อะลาร์ ม

แถบเครื่ องมือ
- ค้ นหา
- สารองข้ อมูล

ข้ อมูลการบันทึก

- ดูภาพสด

- คลิกเพื่อดูภาพย้ อนหลัง

ชื่อและการใช้ งานของแถบเครืองมือ ต่ างๆ

8.3 บันทึกการค้ นหาและการเล่นย้ อนหลัง
8.3.1 การค้ นหาภาพและการเล่นย้อนหลังโดยการแบ่ งภาพ
①คลิกStart
Time-sliced Image เพื่อไปที่ "แท็บเวลาแบ่งภาพ" จะมีมุมมอง 2 โหมด คือ
1. ตามเวลา ในโหมดดูเวลาได้สูงสุ ด 64 ภาพขนาดเล็กกล้องสามารถแสดงให้เห็นว่า ถ้าจานวนกล้องแสดง
ภาพย่อเป็ นมากกว่า 64 กล้อง
2. ตามชื่อกล้อง ในโหมดชื่อกล้องแสดงภาพย่อ สู งสุ ดไม่เกิน 196 กล้อง

②เลือกหนึ่งกล้องในอินเตอร์ เฟซและจากนั้นคลิกปุ่ ม "Open"
③คลิ กที่ช่องภาพการเล่นการบันทึกในกล่องเล็ก ๆ เล่นทางด้านซ้ายของอินเตอร์ เฟซ (กล่องที่มีภาพภายใน
บ่งชี้วา่ ข้อมูลที่บนั ทึกอยู)่
④หากต้องการบันทึก ให้ลากเมาส์ คลุมพื้นที่ ในช่วงวันที่และเวลาที่ตอ้ งการ และจากนั้นคลิ กที่ปุ่ม "สารอง"
จะปรากฏขึ้ นหน้าต่าง; เลื อกอุปกรณ์ ที่ตอ้ งการสารองข้อมูล และรู ปแบบการสารองข้อมูลในหน้าต่างและ
จากนั้นคลิกที่ปุ่ม "สารอง" เพื่อเริ่ มการสารองข้อมูล
⑤คลิก "การเล่น" เพื่อเล่นภาพดูยอ้ นหลัง ในอินเตอร์ เฟซการเล่นภาพย้อนหลัง

8.3.2 การค้ นหาและการเล่นโดยใช้ เวลา
①คลิกStart
Time จะไป "ตามแท็บเวลา" ที่แสดงด้านล่าง
②คลิกที่
ด้านล่างของอินเตอร์ เฟซในการเพิ่มกล้องเล่น สู งสุ ดไม่เกิน 16 กล้องที่สามารถเพิ่มสาหรับการ
เล่น คลิก "Modufy" ที่มุมขวาบนของหน้าต่างกล้องที่จะเปลี่ยนกล้องและคลิกที่ "Clear" ที่จะปิ ดกล้อง
③คลิก
ในหน้า ต่ างด้านล่ า งเพื่ อเลื อกกล้องที่ จะดู ภาพย้อนหลัง และทางด้านซ้ายของหน้า ต่ าง คุ ณ
สามารถ “ตั้งค่าวันที่” ด้านบนซ้ายของหน้าต่างให้กาหนดวันที่ของเหตุการณ์ ที่ตอ้ งการในตารางปฎิทิน และ
กาหนดเวลา
ในหน้าต่าง จากนั้นกล้องจะเล่นการบันทึกตามเวลาและเหตุการณ์ที่เลือกไว้
④ลากเมาส์คลุมในส่ วนที่ตอ้ งการบันทึกข้อมูล และจากนั้นคลิกที่ปุ่ม "สารอง" เพื่อสารองข้อมูล

กด + เพื่อเพิ่มกล้ อง
ดูภาพย้ อนหลัง
เล่นภาพ ที่เลือก

8.3.3 การค้ นหาและการเล่นโดยเหตุการณ์
①คลิกStart
Event จะไป "แท็บเหตุการณ์" ที่แสดงด้านล่าง
②ตรวจสอบประเภทของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอินเตอร์ เฟซได้ตามความจาเป็ น
③คลิก
เพื่อกาหนดเวลาเริ่ มต้นและสิ้ นสุ ดเวลาที่มุมบนซ้ายของอินเตอร์ เฟซ
④ตรวจสอบกล้องที่ดา้ นซ้ายของอินเตอร์ เฟซและคลิก
เพื่อค้นหาข้อมูลการบันทึก รายการค้นหา
ปรากฏในรายการ

⑤คลิก
ในรายการที่ จะเล่ นภาพย้อนหลัง หรื อบันทึก ไฟล์ในหน้าต่ างป๊ อปอัพ ให้เลื อกไฟล์ในการ
บันทึกข้อมูลในรายการและจากนั้นคลิกที่ปุ่ม "สารอง" สาหรับบันทึกการสารองข้อมูล
⑥เลือกหนึ่ งในการบันทึกข้อมูลในรายการและจากนั้นคลิก "การเล่น" เพื่อเล่นการบันทึกในอินเตอร์ เฟซการ
เล่น

8.4 การสารองข้ อมูล
บันทึกข้อมูลและภาพ snapped สามารถสารองข้อมูลผ่านเครื อข่าย, USB (U ดิสก์หรื อ USB มือถือ
HDD) หรื อ e-SATA (ใช้ได้เฉพาะบางรุ่ น) ระบบไฟล์ของอุปกรณ์สารองข้อมูลที่ควรจะเป็ นรู ปแบบ FAT32
8.4.1 การสารองข้ อมูลโดยใช้ เวลา
①คลิกStart
Time จะไป "แท็บเวลา"
②คลิก
แท็บจะปรากฏขึ้นหน้าต่างกล้องเพิ่ม ตรวจสอบกล้องในหน้าต่างและจากนั้นคลิ กปุ่ ม "เพิ่ม"
คลิก "แก้ไข" ที่มุมขวาบนของหน้าต่างกล้องที่จะเปลี่ยนกล้องและคลิกที่ "ชัดเจน" ที่จะเอากล้อง
③ตั้งค่าวันที่ดา้ นบนซ้ายของอินเตอร์ เฟซ ลากเมาส์ คลุ มพื้นที่ขนาดเวลาที่ตอ้ งการ จะข้อมูลเวลาการสารอง
ข้อมูล หรื อ คลิก
ภายใต้ระยะเวลาที่จะตั้งเวลาเริ่ มต้นการสารองข้อมูลและเวลาสิ้ นสุ ด
④คลิกที่ปุ่ม "สารอง" จะปรากฏขึ้น "Backup บันทึก" หน้าต่างที่แสดงด้านล่าง เลือกชื่ออุปกรณ์, รู ปแบบการ
สารองข้อมูลและอุปกรณ์ และจากนั้นคลิกที่ปุ่ม "สารอง" เพื่อเริ่ มการสารองข้อมูล
ข้ อมูลการ
บันทึก
กาหนดเวลา เริ่ มต้ น – เวลาสิ ้นสุด
ในการค้ นหา
กด + เพิ่มจานวนกล้ อง
เลือกไฟล์ ที่ต้องการ
แล้ วกด “สารอง”
ชื่อ อุปกรณ์ ที่สารองข้ อมูล
สถานะการสารองข้ อมูล

ขนาดไฟล์ ที่สารอง
ข้ อมูล

เลือก ประเภทไฟล์ .AVI

ออนไลน์ P2P ( แสกน QR CODE )

เปิ ด ใช้ งาน Cloud

กดรับ ไอพี
อัตโนมัติ

คลิกStart
4 ไปที่อินเตอร์ เฟซที่ดงั ต่อไปนี้ จากนั้นตั้งค่า "รับที่อยู่
IP โดยอัตโนมัติ" และ "ขอรับ DNS โดยอัตโนมัติ" ที่จะได้รับที่อยู่ IP และ DNS โดยอัตโนมัติ คลิกที่ "Apply"
เพื่อบันทึกการตั้งค่า
เปิ ดใช้
NAT ใน NVR คลิกStart
NAT เปิ ดใช้งาน
ดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรมมือถือ "Superlive Plus"
ลงในโทรศัพท์มือถือ
เปิ ด แอปขึ้นมา ไปที่อินเตอร์ เฟซ "เพิ่มอุปกรณ์" และคลิก
เพื่อสแกน QRCod
*** เข้าดู QRCODE ที่ Start
เพื่อดู QR Code ของ NVR ***
สแกน QRCode เรี ยบร้อยแล้วใส่ รหัสผ่านเข้าสู่ ระบบของ NVR (Username : admin , Pass :123456 )
เบราว์เซอร์ ออนไลน์ P2P (QR CODE)
เบราว์เซอร์เปิ ด IE บนเครื่ องคอมพิวเตอร์ , การป้ อนข้อมูล http://www.autonat.com เซิ ร์ฟเวอร์ NAT ใน
แถบที่อยู่ IE แล้วกด Enter เพื่อไปที่อินเตอร์ เฟซที่แสดงด้านล่าง (ดาวน์โหลดและติดตั้งปลัก๊ อินญาติตาม ป๊ อป
อัพเข้าถึง NVR ผ่าน NAT เป็ นครั้งแรก)

ใส่ QR CODE
Username : admin (ค่าโรงงาน DVR)
Password : 123456 (ค่าโรงงาน DVR)
เข้าสู่ ระบบ

