
คู่มือช่วยการตั้งค่าขั้นพืน้ฐาน 

 

ตวัช่วยสร้างและอินเตอร์เฟซหลกั  ตวัช่วยสร้างการเร่ิมต้น ไอคอนดสิก์จะแสดงอยู่ด้านบนของอินเตอร์เฟซการเร่ิมต้นระบบ คณุ

สามารถดจู านวนและ สถานะของแต่ละดสิก์อย่างรวดเร็วและสะดวกผ่านไอคอนเหลา่นี ้(: ดสิก์ไมมี่: ไม่พร้อมใช้งาน ดสิก์; : RW ดสิก์ท่ี

ใช้ได้) คณุสามารถก าหนดคา่ NVR โดย Setup Wizard เพ่ือใหก้ารทา งาน NVR ปกต ิเธอ ต้องก าหนดคา่ตวัช่วยสร้างถ้าคณุเร่ิมต้น NVR 

เป็นครัง้แรก (หรือคลกิ "ข้าม" เพ่ือยกเลกิ ตวัช่วยสร้างในครัง้ตอ่ไป)  

 

  

คลกิ "Setup Wizard" เพอ่ืเร่ิมต้นตวัช่วยสร้าง ขัน้ตอนการตั้งคา่ดงตัอ่ไปนี ้ 

① ระบบเข้าสูร่ะบบ ตัง้คา่รหัสผา่นของคณุเองหรือใช้คา่เร่ิมต้นเม่ือคณุใช้ตวัช่วยส าหรับ ครัง้แรก  (ช่ือผู้ใช้เร่ิมต้นของระบบเป็น

ผู้ดแูลระบบและรหสัผ่านเร่ิมต้นของผู้ดแูลระบบคือ 123456)  

 

 

  ②วนัและเวลาการก าหนดคา่ วนัท่ีและเวลาท่ีจ าเป็นต้องมีระบบท่ีจะตัง้คา่ถ้าคณุ ใช้ตวัช่วยเป็นครัง้แรก โปรด ดรููปตอ่ไปนี ้ตัง้

เวลาเขตเวลาระบบ รูปแบบวนท่ีัและรูปแบบเวลา DST จะเปิดใช้งานโดยค่าเร่ิมต้นถ้าโซนเวลาท่ี เลือก รวมถึงการปรับเวลาตามฤดกูาล 

จากนัน้คลกิ "Next" เพ่ือด าเนินการตอ่  

Username : admin  

Password : 123456  

Confirm Password : 123456  



                                

  ③ ตัง้คา่เครือข่าย การตัง้คา่ท าได้ 2 แบบ คือ "รับท่ีอยู่ IP โดยอตโันมตั"ิ โดย ฟังก์ชัน่ DHCP ของเราเตอร์ หรือก าหนด IP 

Address ดว้ยตนเองในกรณีต้องการก าหนด วงแลน หรือ เลขไอพีเคร่ือง เช่น 192.168.xxx.xxx จากนัน้ คลกิ "Next" เพ่ือดา เนินการตอ่  

  

  

 ④ QR Code คณุสามารถสแกน QR Code ผา่นแอปพลเิคชัน่ Superlive Plus ท่ีตดิตัง้ในโทรศพัท์มือถือ    

                                                          

⑤ เพิม่กล้อง คลกิ "Refresh" เพ่ือรีเฟรชรายการของกลอ้ง IP ออนไลน์ท่ีอยู่ใน เครือขา่ยท้องถิ่นเช่นเดียวกนั กบั NVR แล้วคลกิ

เพ่ือเพิม่กล้องสืบค้น คลกิ "เพิม่ ทัง้หมด "เพ่ือเพิม่กล้องทัง้หมดในรายการ คลกิเพ่ือลบกล้อง เพิม่ คลกิ "ลบ ทัง้หมด "เพ่ือลบกล้องทัง้หมดเพิม่ 

 

 เลือกโซนเวลาเป็น GMT +07 (Bangkok)  

 ตัง้คา่ วนัท่ี / เวลา ให้ถกูต้อง  
 เลือกประเภทการแสดงวนท่ีั วดป , ปดว 

 รูปแบบการแสดงเวลา 24H , 12 

ก าหนด IP อตัโนมตั ิ

หรือ ก าหนด IP ด้วยตวัเอง 

Port เคร่ืองบนทักึ ท่ีต้อนา ไป 

Forward ท่ี Router 

แสกน Qr Code บนมือถือ เพดื่อนูไลน์  

ผา่่น แอป Superlive Plus 



6 . คลกิเพ่ือแก้ไขกล้อง IP ค้นหาตามท่ีแสดงบนด้านล่างซ้าย การปอ้นข้อมลูท่ีอยู่ IP ใหม ่ซบัเน็ตเกตเวย์ช่ือผู้ใช้และรหสัผา่นของ

กล้อง คลกิ "OK" เพ่ือบนทัึก การตัง้คา่ คลกิเพ่ือแก้ไขกล้องเพิม่ตามท่ีแสดงบนขวาดงักลา่วข้างต้น ปอ้นข้อมลูช่ือกล้องใหม ่ท่ีอยู่ IP พอร์ตช่ือ

ผู้ใช้และรหัสผา่นของกล้อง คณุสามารถคลกิ "ทดสอบ" เพ่ือทดสอบ ประสทิธิผลของขอ้มลูการปอ้นขอ้มลู คลกิ "OK" เพ่ือบนัทึกการตัง้คา่ 

คณุสามารถเปล่ียน IP ช่ือกล้องเฉพาะเม่ือมีการเพิ่มกล้องเป็นแบบออนไลน์ คลกิ "Next" เพ่ือด าเนินการตอ่ 

        

⑦ การตัง้คา่บนัทึก สองโหมดการบนัทึกท่ีมีอยู่: อตัโนมตัแิละคูมื่อ อตัโนมตั:ิ เลือกโหมดอตัโนมตัหินึ่งในอินเตอร์เฟซท่ีแสดง

ด้านลา่งแล้ว คลกิปุ่ ม "OK" เพ่ือบนทัึก การตัง้คา่ การก าหนดคา่โหมดส าหรับรายละเอียด 

 

คูมื่อการใช้งาน: ตัง้ "เซนเซอร์บนัทึก", "การเคล่ือนไหวบนัทึก" และ "ตารางเวลา" ของกล้องแตล่ะตวั คลกิ "OK" เพ่ือบนัทึกการตัง้คา่ 

การก าหนดคา่โหมดส าหรับรายละเอียด 

                      

 

 

 



หน้าต่างเมนูหลกั 

คลกิ Start >> Settings จะมี เมนกูารตัง้คา่ขึน้มา ท่ีแสดงด้านล่าง 

 

เมนูตัง้ค่า   

จะแสดงรายการฟังก์ชัน่ของเมนตูา่งๆขึน้มา และมีเมนูย่อยท่ีเช่ือมโยงกบัมนหูลกั ส าหรับอ านวยความ สะดวกการใชง้านให้กบั

ผู้ใช้งานได้เร็วมากยิ่งขึน้ ตวัอย่าง “เมนกูลอ้ง”มีการเช่ือมโยงเมนยู่อย เช่น "เพิม่กล้อง", "แก้ไขกล้อง", "การตัง้คา่ภาพ", "การ เคล่ือนไหว" 

และ "PTZ" ผู้ใช้งานสามารถคลกิท่ี “กลอ้ง” เพ่ือเขา่ไ้ปท่ีเมนกูารจดัการกล้องท่ีแสดงด้านลา่ง หรือ คลกิเข้าท่ีเมนยู่อยด้านลางได้โดยตรง 

 

เพิม่กล้อง / Add Camera    

ฟังก์ชัน่ เพิม่กล้อง ผู้ใช้งานสามารถเลือกการจดกัารกล้องโดยคลกิท่ีแตล่ะเมนท่ีูจะใช้งาน เช่นคลกิ "เพิ่มกล้อง" จะมีหน้าตา่งท่ีแสดงด้านล่าง 

        

  

   

 

Add Camera 

ฟังก์ชนั ่เพมิก่ล้อง 

  การเพิ่มกล้องแบบ ง่าย ระบบจะค้นหา ไอพขีอง  
  กล้องที่เชื่อมตอ่ถงกึนัทงัห้มดให้ อตัโนมตั ิ

  เลือกคลิกถกเูพื่อเพิ่มกล้อง  



 

 

                      

        

 

Playback (การเล่นย้อนหลัง)  คลกิท่ี     แถบเคร่ืองมือด้านลา่งของหน้าตา่งแสดงตวัอย่างกล้องจะกลบัไปเลน่การบนัทึก  

คลกิท่ี   แถบเคร่ืองมือท่ีด้านลา่งของอินเตอร์เฟซตวัอย่างสดในการตัง้เวลาการเลน่เร่ิมต้น) โปรดดท่ีูภาพ ด้านลา่ง ลากแถบความคืบหน้า

การเลน่การเปล่ียนเวลาการเลน่ นอกจากนีค้ณุยงัสามารถคลกิท่ีเมนูคลกิขวา  "เร่ิมการเลน่" ในหน้าตา่งกล้องและจากนัน้ตัง้คา่เวลาการเลน่

ได้ทนัทีเพ่ือเลน่บนัทึก  

 

 

 

 

เลือกการเพิม่กล้องด้วยตนเอง โดยการ  
ก าหนด ไอพีของกล้องเข้าไปด้วยตนเอง 

คลิกเคร่ืองหมาย “ + “ เพื่อ

เขาเมนลูดั ในการเพิ่มกล้อง 

แถบเคร่ืองมือ         

-ค้นหา 

- ส ารองข้อมล ู

- ดภูาพสด 

สญัญาลกัษณ์ 
-เหตกาุรณ์ 
- บนัทกึ 
- การเคลอื่นไหว  
- อะลาร์ม 

  



 

ช่ือและการใช้งานของแถบเครืองมือ ต่างๆ 

 

บนัทกึการค้นหาและการเล่นย้อนหลัง   

การค้นหาภาพและการเล่นย้อนหลงัโดยการแบ่งภาพ  

①คลิกStart     Time-sliced Image เพื่อไปที่ "แท็บเวลาแบ่งภาพ" จะมีมมุมอง 2 โหมด คือ   

         1. ตามเวลา ในโหมดดูเวลาได้สูงสุด 64 ภาพขนาดเล็กกล้องสามารถแสดงให้เห็นว่า ถ้าจ านวนกล้อง

แสดง ภาพย่อเป็นมากกว่า 64 กล้อง  

         2. ตามช่ือกลอ้ง ในโหมดช่ือกลอ้งแสดงภาพย่อ สูงสุดไม่เกิน 196 กล้อง 
 

 



 
②เลือกหน่ึงกล้องในอินเตอร์เฟซและจากนัน้คลิกปุ่ ม "Open"  

③คลิกที่ช่องภาพการเล่นการบันทึกในกล่องเล็ก ๆ เล่นทางด้านซ้ายของอนิเตอร์เฟซ (กล้องที่มีภาพ
ภายใน บ่งชีว่้าข้อมูลที่บนัทึกอยู่)  

④หากต้องการบันทึก ให้ลากเมาส์คลุมพืน้ที่ ในช่วงวันที่และเวลาที่ต้องการ และจากนัน้คลิกที่  ปุ่ ม    

"ส ารอง" จะปรากฏขึน้หน้าต่าง; เลือกอุปกรณ์ที่ตอ้งการส ารองขอ้มูล และรูปแบบการส ารองข้อมลูในหน้าต่าง
และ จากนัน้คลิกที่ปุ่ ม "ส ารอง" เพื่อเร่ิมการส ารองข้อมลู  

⑤คลิก "การเล่น" เพื่อเล่นภาพดูยอ้นหลัง ในอินเตอร์เฟซการเล่นภาพย้อนหลัง 
 

  
 

การค้นหาและการเล่นโดยใช้เวลา 
   ①คลิกStart     By Time จะไป "ตามแท็บเวลา" ที่แสดงด้านล่าง 

   ②คลิกที่  ด้านล่างของอินเตอร์เฟซในการเพิ่มกล้องเล่น สูงสุดไม่เกิน 16 กล้องที่สามารถเพิ่มส าหรับ
การ เล่น คลิก "Modufy" ที่มุมขวาบนของหน้าต่างกล้องที่จะเปล่ียนกลอ้งและคลิกที่ "Clear" ที่จะปิดกล้อง 

   ③คลิก  ในหน้าต่างด้านล่างเพื่อเลือกกล้องที่จะดูภาพย้อนหลัง และทางด้านซ้ายของหน้าต่าง คุณ 
สามารถ “ตัง้ค่าวันที่” ด้านบนซ้ายของหน้าต่างให้ก าหนดวนัที่ของเหตุการณ์ ที่ตอ้งการในตารางปฎิทิน และ 
ก าหนดเวลา  ในหน้าต่าง จากนัน้กล้องจะเล่นการบนัทึกตามเวลาและเหตุการณ์ที่เลือกไว้ 

   ④ลากเมาส์คลุมในส่วนที่ต้องการบนัทกึขอ้มูล และจากนัน้คลิกที่ปุ่ ม "ส ารอง" เพื่อส ารองข้อมลู 

     

กด + เพื่อเพิ่มกล้อง  

ดภูาพย้อนหลงั 

เลน่ภาพ ท่ีเลือก 



 

การค้นหาและการเล่นโดยเหตุการณ์ 
①คลิกStart     By Event จะไป "แทบ็เหตุการณ์" ที่แสดงด้านล่าง 

②ตรวจสอบประเภทของเหตุการณ์ที่เกิดขึน้ในอินเตอร์เฟซได้ตามความจ าเป็น 

③คลิก  เพื่อก าหนดเวลาเร่ิมต้นและสิน้สุดเวลาที่มุมบนซ้ายของอินเตอร์เฟซ 

④ตรวจสอบกลอ้งที่ด้านซ้ายของอินเตอร์เฟซและคลิก  เพื่อค้นหาขอ้มูลการบนัทึกรายการค้นหา 
ปรากฏในรายการ 

 

 
  
 
 
   ⑤คลิก ในรายการที่จะเล่นภาพยอ้นหลัง หรือบนัทึกไฟล์ในหน้าต่างป๊อปอัพ ให้เลือกไฟล์ในการ บันทึก
ข้อมูลในรายการและจากนัน้คลิกที่ปุ่ ม "ส ารอง" ส าหรับบันทึกการส ารองข้อมูล 

   ⑥เลือกหน่ึงในการบันทึกข้อมูลในรายการและจากนัน้คลิก "การเล่น" เพื่อเล่นการบันทึกในอินเตอร์เฟซ
การ เล่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 

4 

2 

5 



 
 

การส ารองข้อมูล 
 
บันทึกขอ้มูลและภาพ snapped สามารถส ารองข้อมลูผ่านเครือข่าย, USB  (U ดิสก์หรือ USB มือ

ถือ HDD) หรือ e-SATA (ใช้ได้เฉพาะบางรุ่น) ระบบไฟล์ของอุปกรณ์ส ารองข้อมูลที่ควรจะเป็นรูปแบบ 

FAT32 8.4.1 การส ารองข้อมูลโดยใช้เวลา 
①คลิกStart  Backup  By Time จะไป "แท็บเวลา" 

②คลิก  แท็บจะปรากฏขึน้หน้าต่างกล้องเพิ่ม ตรวจสอบกล้องในหน้าต่างและจากนัน้คลิกปุ่ ม 
"เพิ่ม" คลิก "แก้ไข" ที่มมุขวาบนของหน้าต่างกล้องที่จะเปล่ียนกล้องและคลิกที่ "ชัดเจน" ที่จะเอากล้อง 

③ตัง้ค่าวันที่ด้านบนซ้ายของอินเตอร์เฟซ ลากเมาส์คลุมพืน้ที่ขนาดเวลาที่ตอ้งการ จะขอ้มูลเวลาการ
ส ารอง ข้อมลู หรือ คลิก  ภายใต้ระยะเวลาที่จะตัง้เวลาเร่ิมต้นการส ารองข้อมูลและเวลาสิน้สุด 

④คลิกที่ปุ่ ม "ส ารอง" จะปรากฏขึน้ "Backup บันทึก" หน้าต่างที่แสดงด้านล่าง เลือกช่ืออุปกรณ์, 
รูปแบบการ ส ารองขอ้มูลและอุปกรณ์ และจากนัน้คลิกที่ปุ่ ม "ส ารอง" เพื่อเร่ิมการส ารองข้อมูล 

 

          
 
 

                                    
 

ข้อมลูการ 

ก าหนดเวลา เร่ิมต้น – เวลาสิน้สดุ 

ในการค้นหา 

กด + เพิ่มจ านวนกล้อง 

เลือกไฟล์ ที่ต้องการ  

แล้วกด “ส ารอง” 

ขนาดไฟล์ ท่ีส ารอง 

เลือก ประเภทไฟล์ .AVI 

สถานะการณ์ส ารองข้อมลู 

ชื่อ อปกุรณ์ ที่สา รองข้อมล ู



การปรับภาพ 
ไปอาศยัอินเตอร์เฟซที่แสดงตวัอยา่งและจากนัน้คลกิ ปุ่ มบนแถบเคร่ืองมือภายใต้หน้าตา่งกล้องไปท่ี อินเตอร์เฟซ

การปรับภาพ 

 
 
 

โหมดปิดปังภาพ  
พืน้ท่ีบางสว่นของภาพสามารถปิดบงัภาพเพื่อความเป็นสว่นตวั และการปิดบงภัาพ สามารถตัง้คา่ส าหรับกล้อง แต่

ละตวั โดยคลกิตัง้คา่ Start จะไปอินเตอร์เฟซที่แสดงด้านลา่ง เลอืก กล้องและเปิดใช้งาน”ปิดภาพ” คลกิท่ีปุ่ ม "วาด" และ

จากนัน้ลากเมาส์บนพืน้ท่ีภาพเพื่อก าหนดพืน้ท่ีปิดภาพ; คลกิท่ีปุ่ ม "ลบ" เพื่อลบพืน้ท่ีปิดภาพ; คลกิท่ี "Apply" เพื่อบนัทกึ
การตัง้คา่ 

 

 
 
 
 
 
 
 

ตัง้ค่าภาพเพื่อความคมชดั 

และได้ภาพที่สวยงาม 

 

คลิกถกูเพื่อเปิดการท างาน 

การย้อนแสงของภาพ 



 

 


