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คู่มือการใช้งานฉบับย่อ  AHD 9200-Series และ AHD-9800-Series 

       

 1. เริมต้นการใช้งาน 

 หลงัจากเครืองเริมทํางานให้คลิกปุ่ มขวาของเมาส์ในโหมดอินเตอร์เฟสหลกัทีจะขึนหน้า หน้าเมนู 

Pop-up ขนึมาเข้าเมน ูชือผู้ใช้ : admin  รหัสผ่าน : 123456  จะเข้าสูห่น้าเมนหูลกั ดงัภาพข้างลา่ง  

     
 

 2. ตังค่าการแสดงผล (Out put) 

เมนูหลัก(Main menu) >ตังค่า (Setting) >ทัวไป(General) >ระบบ 

 
 

>> เป็นการตงัคา่รูปแบบการแสดงผล ตงัชือเครืองบนัทกึ ตงัรูปแบบวีดีโอ แสดงเวลา และภาษา 

     สัญญาณภาพออก : ตงัความละเอียดสําหรับแสดงผลผา่นพอร์ต VGA หรือ HDMI เพือให้ได้ภาพ 

      ทีแสดงผลออกมาได้ความละเอียดทีเตม็ที 



2 
 
เมนูหลัก(Main menu) >ตังค่า (Setting) >ภาพสด 

 
 

>> เป็นการตงัคา่รูปแบบแสดงภาพ ตงัชือเครืองบนัทึก แสดงชือกล้อง  และปรับแตง่คา่สีของกล้องแตล่ะตวั 

 

เมนูหลัก(Main menu) >ตังค่า (Setting) >หน้าจอหลัก 

 
 

>> เป็นการตงัคา่รูปแบบการแสดงผลหน้าจอหลกั ปรับเปลียนรูปแบบการแสดงผล  และกําหนดช่องสญัญาณ

ทีให้แสดงผล 
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3. ตังค่าทัวไป ตังค่าวันเวลา  

     เริมเข้าเมนูหลัก (Main menu) >ตังค่า (Setting) >ทัวไป(General) >วันและเวลา 

  >> เป็นการตงัคา่ปรับเปลียน วนัที, เวลา, รูปแบบวนั 

 
 

 4. การตังรหัสผ่านและชือผู้ใช้งาน Login เข้าเครืองบันทกึภาพ 

เริมเข้าเมนูหลัก (Main menu) >ตังค่า(Setting) >ชือผู้ใช้งาน(Users) 

 >> เป็นการตงัคา่ กําหนดสิทธิ เข้าใช้งานแตล่ะ USER  

เลือก User ทีต้องการเปลียนรหสัหรือกําหนดสิทธิ ขนึมาคลิก เปลียนรหัสผ่าน 

 ชือผู้ใช้      :   admin 

 รหัสผ่าน            :   กําหนดรหสัผา่นทีต้องการได้เลย (ใสต่วัเลขหรือตวัอกัษรได้ตงัแต ่6-8 ตวั) 

 ยืนยัน    :  ใสร่หสัผา่นเดิมอีกครับ   >>>ตามภาพข้างล่าง 
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กรณีเพิม User ทีต้องการ สามารถกําหนดสิทธิ ให้ผู้ใช้งานได้เข้าถึงตามภาพด้านลา่งนีเลย 

 ถ้าต้องการให้เข้าถึงข้อมลูไหนก็เลือก ตกิถกูทีช่องสีเหลียมได้เลย 

 ถ้าไมใ่ห้เข้าถึงข้อมลูไหนกเ็ลือก ติกถกูทีช่องสีเหลียมออกได้เลย 

 
 

 5. การตังค่าการบันทกึ 

เริมเข้าเมนูหลัก (Main menu) >ตังค่า (Setting) >บันทกึ(Record) >เปิดใช้งาน 

 >> เป็นการเลือกกล้องเพือตงัคา่ การบนัทึกภาพและเสียงลงเครืองบนัทึก ดงัภาพข้างลา่ง 

 
 

 >> ติกถกูทีช่อง เป็นการเลือกบนัทกึ   

แล้วกดนําไปใช้เพือ บนัทึก 
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เริมเข้าเมนูหลัก(Main menu) >ตังค่า (Setting) >บันทกึ(Record) >บิทเรทในการบันทกึ 

 
 

>> เป็นการตงัคา่ความละเอียดในการบนัทึก 

โหมดความละเอียดในการบันทกึ : รองรับการบนัทึกตงัแต ่1080P,720P,WD1,WHD1,WCIF  

เฟรมเรต (FPS) : ตงัคา่การแสดงภาพแบบ Realtime 

คุณภาพ  : เลือกระดบัสําหรับการบนัทึกภาพลงทีเครืองบนัทึก มีให้เลือกได้หลายระดบั 

บิตเรต (Bitrate) : เลือกบิตเรตสําหรับการบนัทึก สามารถเลือกได้ตามความเหมาะสม 
 

 

เริมเข้าเมนูหลัก(Main menu) >ตังค่า (Setting) >ตารางเวลา (Schedule)  

 
 

>>บันทึกแบบกําหนดตารางเวลา : ตงัค่าสถานะทีต้องการบันทึกให้บนัทึกตลอดเวลา ติกที  

แล้วมาติกเลือกทีช่องเวลาติกให้เป็นแถบสีส้ม สามารถกําหนดรูปแบบในการบันทึกได้อย่างอิสระในแต่ละ

ช่องสญัญาณตามตารางเวลาในหนึงสปัดาห์       เป็นการลบข้อมลูทีตงัคา่ไว้ 

*** การตงัคา่ตามตารางเวลาการบนัทกึของกล้องทีตงัคา่สามารถก๊อปปีไปใช้กบักล้องอืนได้โดยคลิกที คดัลอก 
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>>บันทกึแบบการเคลือนไหว : ตงัคา่สถานะทีต้องการบนัทึกให้บันทึกเฉพาะทีมีการเคลือนไหว ติก

ที  แล้วมาติกเลือกทีช่องเวลาติกให้เป็นแถบสีส้ม สามารถกําหนดรูปแบบในการบนัทึกได้อย่างอิสระในแต่

ละช่องสญัญาณตามตารางเวลาในหนึงสปัดาห์        เป็นการลบข้อมลูทีตงัคา่ไว้ 

*** การตงัคา่ตามตารางเวลาการบนัทกึของกล้องทีตงัคา่สามารถก๊อปปีไปใช้กบักล้องอืนได้โดยคลิกที คดัลอก 
 

 6. Format HDD 

เริมเข้าเมนูหลัก(Main menu) > ตัวจัดการฮาร์ดดสิก์ 

เป็นการล้างข้อมลูในฮาร์ดดิสเพือให้มีพืนทีวา่งในการบนัทึกข้อมลู เมือติดตงั HDD แล้วเข้าในเมนจูะ

เจอข้อมลูของ HDD ให้ติกเลือก HDD แล้วเลือกฟอร์แมต  

  *** โหมดเขียนทบัให้ตงัเป็น อา่น / บนัทึก 

 
 

>> รอจนระบบฟอร์แมตเสร็จสิน 

1 

2 
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 7. ค้นหาการบันทกึ เล่นย้อนหลัง 

เริมจากเข้าเมนูหลัก(Main menu) >ค้นหาการบันทกึ(Record Search) >ค้นหาตามเวลา 

 
 

สงัเกตชุ่วงวนัเวลาทีมีข้อมลูจะขึนเป็นแถบกรอบสีเหลืองให้ ถ้าต้องการดวูนัทีไหนก็ใช้เมาส์หรือรีโมท      

คลิก  1. เลือกวนัทีนนัทีเราต้องการดยู้อนหลงัในตารางปฏิทิน 

2. เลือกช่องสญัญาณทีต้องการดภูาพย้อนหลงั  

    3. ระบวุนัเวลาเริมต้น ถึงสินสดุทีอยู่ในช่วงเวลาทีต้อง หรือกดเลือกช่วงเวลาทีเป็นแถบสีส้มในช่วงเวลา 

 4. คลิก เลน่ย้อนหลงั     >>> ก็จะแสดงหน้าตา่งขนึมาให้ดงัรูปภาพด้านลา่ง 

 
 

การเลน่ภาพย้อนหลงั interface แถบควบคมุการใช้งานดงันี  

   >>หยดุชวัคราว           >>ยกเลิกการเลน่ย้อนหลงั         >>ซูมภาพ           >>เปิดฟังเสียง                   

     >> เลน่ไปข้างหน้า-ข้างหลงัอย่างรวดเร็วด้วยสปีด X2,X4,X8 และ X16                  

     >>รูปแบบการแสดงภาพครังละ 1,4,9 และอืนๆ                 

 >>เลือกช่วงเวลาในการเลือกควบคมุภาพ    >>ออกจากดยู้อนหลงั    >>ขยายภาพเตม็จอ 

1 

2 

3 4 

3 
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 8. สํารองข้อมูล 

เริมจากเข้าเมนูหลัก(Main menu) >โอนถ่ายข้อมูล 

ต่อ USB เข้ากบัเครืองบนัทึกให้เรียบร้อย 

 
 

1) ระบวุนัที และเวลาทีต้องการตงัแตเ่ริมต้น-สินสดุ ทีต้องการสํารองข้อมลู 

2) กําหนดช่องสญัญาณทีต้องการสํารองข้อมลู   คลิก ค้นหา 

จะมีข้อมลูรายละเอียดระยะของแตล่ะช่องสญัญาณ และช่วงเวลาของข้อมลูขนึให้ ดงัภาพข้างลา่ง 

 
 

 3) ติกเลือกช่วงเวลาทีต้องการสํารองข้อมลู  

 4) กดโอนถ่ายข้อมลู 

 

 

  

3 

2 

1 

4 
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>> จะมีหน้าตา่งขนึแสดงเวลาเริมต้น-สินสดุ จํานวนไฟล์ ขนาดความจ ุชนิดอปุกรณ์ทีจะสํารองข้อมลู พืนที

วา่งสําหรับ USB ดงัรูปข้างลา่ง 

 
 

>> ให้เลือกประเภทการสํารองข้อมลูให้เลือกเป็น AVI กด เริม 

 >> ระบบจะทําการสํารองข้อมลูลง USB ให้รอจนสํารองข้อมลูเสร็จ 100% เรียบร้อยก็สามารถนําไฟล์ไปเปิดดู

ในคอมพิวเตอร์หรือโน๊ตบุ๊คได้เลย 

 

 9. ตังค่าเครือข่ายสาํหรับออนไลน์ 

เริมเข้าเมนูหลัก(Main menu) >ตังค่า(Setting) >เครือข่าย(Network) 

 
 

>> กําหนดไอพีให้กบัเครืองบนัทึก ให้อยูใ่นวงเดียวกนักบัเร้าเตอร์หรืออินเตอร์เนต็เพือให้เชือมตอ่กนัได้ 

 เลือก DHCP >>เร้าเตอร์จะทําการจ่ายไอพีให้กบัเครืองบนัทึกอตัโนมตั ิใช้แบบ Scan QRCord,P2P 

 Static >>เป็นแบบ Fix IP Address ให้กบัเครืองบนัทึก ใช้กรณี Forward Port ตงัคา่ Domain name 
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เริมเข้าเมนูหลัก(Main menu) >ตังค่า(Setting) >เครือข่าย(Network) >การส่งข้อมูลรอง(Sub Stream) 

 
 

>> เป็นการเลือกปรับระดบัความละเอียดเพือให้แสดงภาพผา่นระบบเครือขา่ย และมือถือ 

 ความละเอียด     : ปรับระดบัความละเอียดของภาพให้แสดงผา่นระบบเครือขา่ยและมือถือ 

 เฟรมเรต      : เลือกปรับการแสดงภาพผา่นเครือขา่ยให้แสดงผลแบบ Realtime 

 เข้ารหัส คุณภาพ : ปรับระดบัคณุภาพความละเอียดของภาพให้แสดงผลผา่นเครือขา่ย 

 บิตเรต      : เลือกขนาดในการสง่สญัญาณสําหรับเครือขา่ยและภาพออนไลน์ 
  

เริมเข้าเมนูหลัก(Main menu) >ตังค่า(Setting) >เครือข่าย(Network) >อีเมลล์ (E-mail) 

 
 

>> เป็นการตงัคา่ให้สง่สญัญาณภาพเมือมีการเคลือนไหวไปเก็บไว้ในอีเมลล์  

 

smtp.hotmail.com 

hiviewkk@hotmail.com 
043242300 
Hiviewkk-1@hotmail.com 
Hiviewkk-2@hotmail.com 
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เริมเข้าเมนูหลัก(Main menu) >พารามเิตอร์(Parameter) >DDNS 

 
 

>> เป็นการตงัคา่ โดเมนเนม เพือใช้ในการดภูาพผา่นเครือขา่ย และโทรศพัท์ 

 DDNS   :   เลือกเปิดใช้งาน  (กรณีต้องการดผูา่นเครือขา่ย) 

 รูปแบบ DDNS :   เลือกเซิฟเวอร์ผู้ให้บริการโดเมน 

  ชือผู้ใช้    :    ใสชื่อผู้ใช้ทีใช้สมคัรโดเมนไว้ 

 รหัสผ่าน  :   ใสร่หสัผา่นทีตงัไว้ตอนสมคัรโดเมน 

 โฮสต์โดเมน  :   ใสชื่อโดเมนทีสมคัรไว้กบัเซิฟเวอร์ผู้ให้บริการ 

 อัพเดท DDNS :   เลือกช่วงเวลาทีโฮสต์จะอพัเดท 

หมายเหตุ :   ใช้ในกรณีสมคัรโดเมน และตงัคา่ไอพีแอดเดรท Forward Port ผา่นเร้าเตอร์เท่านนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

ช่างเทคนิคบริษัท พาวเวอร์ อีส จาํกัด  

       086-4587914, 043-242300 

19  สิงหาคม  พ.ศ.2559 

 

Hiviewkk 
123456 
Hiviewkk.hiview.org 


