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ข้อควรระวัง 

• โปรดอา่นคูมื่ออยา่งละเอียดเพ่ือให้แนใ่จวา่คณุสามารถใช้อปุกรณ์ได้อยา่งถกูต้องและปลอดภยั 

• อาจจะมีหลายต าแหนง่ไมถ่กูต้องในทางเทคนิคหรือข้อผิดพลาดในการพิมพ์ในคูมื่อฉบบันี ้การ

ปรับปรุงจะถกูเพิ่มเข้ามาในรุ่นใหมข่องคูมื่อฉบบันี ้เนือ้หาของคูมื่อฉบบันีอ้าจมีการเปล่ียนแปลงโดย

ไมต้่องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า 

• อปุกรณ์นีค้วรจะได้รับพลงังานจากแหลง่ของพลงังานท่ีระบใุนปา้ยเตือน แรงดนัไฟฟ้าของ

แหลง่จา่ยไฟตรวจสอบก่อนท่ีจะใช้เหมือนกนั กรุณาถอดสายจากแหลง่พลงังาน หากอปุกรณ์ไมไ่ด้ใช้

งานเป็นระยะเวลานานต้องถกู 

• ห้ามติดตัง้อปุกรณ์นีใ้กล้กบัแหลง่ความร้อนเชน่ หม้อน า้ เคร่ืองท าความร้อน เตาหรืออปุกรณ์อ่ืนๆท่ี

ผลิตความร้อน 

• ห้ามติดตัง้อปุกรณ์นีใ้กล้น า้ ท าความสะอาดด้วยผ้าแห้ง 

• ห้ามปิดกัน้ชอ่งระบายอากาศใด ๆ และให้แนใ่จวา่ตวัเคร่ืองมีการระบายอากาศท่ีเหมาะสม 

• อยา่ปิดเพาเวอร์ของ NVR ท่ีสภาวะการบนัทกึปกติ การด าเนินการท่ีถกูต้องท่ีจะปิด NVR คือการหยดุ

การบนัทกึครัง้แรกและจากนัน้ใช้ปุ่ ม "ปิดลง" จากเมนแูละสดุท้ายการท างานของพลงังานหลกัก็ปิดลง 

• เคร่ืองนีใ้ช้ส าหรับในท่ีร่มเทา่นัน้ อยา่ให้เคร่ืองเปียกฝนหรือสภาพแวดล้อมท่ีชืน้ ในกรณีท่ีของแข็งหรือ

ของเหลวเข้าไปในเคสของเคร่ือง โปรดปิดอปุกรณ์และท าการตรวจสอบโดยชา่งผู้ช านาญ 

• อยา่พยายามซอ่มแซมอปุกรณ์ด้วยตวัเองโดยปราศจากความชว่ยเหลือทางเทคนิคหรืออนมุตัิ 

• เม่ือผลิตภณัฑ์นีเ้ป็นผลิตภณัฑ์ท่ีใช้ เนือ้หาท่ีเก่ียวข้องของ Microsoft , Apple และ Google จะต้องเข้า

มาเก่ียวข้อง ภาพในคูมื่อฉบบันีจ้ะใช้เฉพาะเพื่ออธิบายการใช้งานของผลิตภณัฑ์ของเรา การเป็น

เจ้าของเคร่ืองหมายการค้า โลโก้ และทรัพย์สินทางปัญญาอ่ืน ๆท่ีเก่ียวข้องกบั Microsoft , Apple 

และ Google จะเป็นของ บริษัท ดงักลา่วข้างต้น 

• คูมื่อเลม่นีเ้หมาะส าหรับ 4 / 8 / 16 ชอ่งเครือขา่ยวิดีโอ เคร่ืองบนัทึกเสียง ตวัอยา่งทัง้หมดและภาพท่ี

ใช้ในคูมื่อมี 16 ชอ่งเคร่ืองบนัทกึ 
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1. การแนะน า 

1.1 การแนะน าเคร่ือง NVR 

ชดุของอปุกรณ์นีเ้ป็นมาตรฐาน 4/8/16 CH เรียลไทม์ 1080P ความละเอียดสงู / 720P / D1 NVR 

ซึง่น าเทคนิค SOC ท่ีทนัสมยัท่ีสดุเพ่ือให้แนใ่จวา่การบนัทึกความละเอียดสงูในแตล่ะช่องและตระหนกัถึงความ

ทนทานท่ีโดดเดน่ของระบบ ชดุของการสนบัสนนุผลิตภณัฑ์น าเข้า 4/8/16 CH IP, พร้อมกบัเลน่ 4/8/16 CH, 

และชอ่งตอ่ HDMI 1080 P แสดงผลความละเอียดสงูทัง้หมดของคณุสมบตัินีท้ าให้อปุกรณ์ท่ีตอบสนองความ

ต้องการการรักษาความปลอดภยัท่ีแตกตา่งกนัของบ้านทางการเงินการพาณิชย์องค์กร การขนสง่และภาครัฐ

อ่ืน ๆ  

1.2 คณุสมบตัิหลกั 

รูปแบบการบีบอดั 

• มาตรฐานการบีบอดั H.264 ท่ีมีอตัราบิตต ่าและคณุภาพของภาพดีกว่า 

การเฝา้ระวงัสด 

• สนบัสนนุ HDMI/CVBS/แสดง ผล VGA 

•  4 CH NVR สนบัสนนุ 4 CH 1080P  @ 15เฟรมตอ่วินาที หรือ 2 CH 1080P @ 30 เฟรมตอ่วินาทีหรือ 

4 CH 720P @ 30 เฟรมตอ่วินาที  IP วีดีโออินพตุ 

• 8 CH NVR สนบัสนนุ 8 CH 1080P  @ 15เฟรมตอ่วินาที หรือ 4 CH 1080P @ 30 เฟรมตอ่วินาทีหรือ 

4 CH 720P @ 30 เฟรมตอ่วินาที  IP วีดีโออินพตุ 

• 16 CH NVR สนบัสนนุ 16 CH 1080P  @ 15เฟรมตอ่วินาที หรือ 8 CH 1080P @ 30 เฟรมตอ่วินาที

หรือ 4 CH 720P @ 30 เฟรมตอ่วินาที  IP วีดีโออินพตุ 

• การสนบัสนนุการรักษาความปลอดภยัโดยการซอ่นช่องแสดงภาพสด 

• แสดงสถานะการบนัทกึในท้องถ่ินและข้อมลูพืน้ฐาน 

• สนบัสนนุ USB เพ่ือให้การควบคมุเตม็รูปแบบ 
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การบนัทกึ Media 

• สนบัสนนุฮาร์ดดสิก์สอง SATA บนัทกึเป็นเวลานาน โดยไมมี่ข้อจ ากดัใด ๆ 

การส ารองข้อมลู 

• สนบัสนนุอปุกรณ์ส ารอง USB 2.0  

• ในตวั SATA สนบัสนนุ เคร่ืองบนัทกึ DVD ในการส ารองข้อมลู 

• สนบัสนนุการบนัทกึเป็นไฟล์ AVI รูปแบบมาตรฐานไปยงัคอมพิวเตอร์ระยะไกลผา่นทางอินเตอร์เน็ต 

การเลน่และการบนัทึก 

• โหมดการบนัทกึ: ตารางคูมื่อ ตรวจจบัการเคล่ือนไหวและการบนัทกึสญัญาณเซ็นเซอร์ 

• สนบัสนนุการรีไซเคลิหลงั HDD เตม็ 

• รองรับบนัทกึ 1080p / 720p / D1 

• ความละเอียดอตัราเฟรมและคณุภาพของภาพจะปรับ 

• สองโหมดการค้นหา: การค้นหาด้วยเวลาและการค้นหาจากเหตกุารณ์ 

• สนบัสนนุ 4 / 8 / 16 จอเลน่พร้อมกนั 

• สนบัสนนุการลบและล็อคไฟล์ท่ีบนัทกึแบบหนึง่ตอ่หนึง่ 

• สนบัสนนุการเลน่ระยะไกลผ่าน LAN หรือ Internet ในเครือขา่ยของสมาชิก 

อะลาร์ม 

• 1 อะลาร์มการปอ้นข้อมลูส าหรับทกุช่องทางวิดีโอและ 1 การสง่ออกทัว่ไป 

• ก าหนดการสนบัสนนุเซ็นเซอร์ตรวจจบัการเคล่ือนไหวและอะลาร์ม 

• สนบัสนนุการบนัทกึและบนัทกึก่อน โพสต์ 

• สนบัสนนุการเช่ือมโยงชอ่งการบนัทึกเม่ืออะลาร์มเคล่ือนไหวในบางชอ่ง 
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การรักษาความปลอดภยั 

• ก าหนดสิทธิของผู้ใช้: เข้าสูร่ะบบค้นหา การตัง้คา่ระบบเสียงสองทาง การจดัการไฟล์ และการจดัการ
ดสิก์ เข้าสูร่ะบบระยะไกล มมุมองสด คูมื่อบนัทกึและการเลน่ 

• สนบัสนนุ 1 ผู้ดแูลระบบและผู้ใช้ 63 คน 

• การสนบัสนนุเหตกุารณ์การบนัทกึเข้าสูร่ะบบและการตรวจสอบเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้ไม่จ ากดั 

เครือข่าย 

• สนบัสนนุ TCP / IP, DHCP, PPPoE โปรโตคอล DDNS 

• สนบัสนนุเบราว์เซอร์ IE เพ่ือดรูะยะไกล 

• สนบัสนนุการติดตัง้ไคลเอ็นต์เช่ือมตอ่จ านวน 

• รองรับการสตรีมคู ่เครือขา่ยสตรีมสามารถปรับได้อิสระกบัเครือขา่ยแบนด์วิดธ์และสภาพแวดล้อม 

• สนบัสนนุการสแน็ปภาพและการปรับสีให้สดใสในระยะไกล 

• สนบัสนนุการค้นหาเวลาและเหตกุารณ์จากรีโมทและชอ่งทางการเลน่ 

• สนบัสนนุการตัง้คา่เมนรีูโมทเตม็รูปแบบท่ีเปล่ียนแปลงทกุพารามิเตอร์ NVR จากระยะไกล 

• สนบัสนนุการเฝา้ระวงักบัโทรศพัท์มือถือ iPhone และ Android OS 

• สนบัสนนุ CMS / NVMS การจดัการอปุกรณ์หลายแบบบนเครือขา่ยอินเตอร์เน็ต 

2. การตดิตัง้ฮาร์ดแวร์ 

ตรวจสอบอปุกรณ์ทกุชิน้หลงัจากท่ีได้รับอปุกรณ์ โปรดอย่าเปิดเคร่ืองจนกวา่เคร่ืองจะท าการตดิตัง้ทาง
กายภาพเสร็จสมบรูณ์ 

2.1 การติดตัง้ฮาร์ดไดร์ฟ และ เคร่ืองบนัทกึ DVD 

2.1.1 การติดตัง้ฮาร์ดไดร์ฟ 

หมายเหต:ุ 1 ชดุนีส้นบัสนนุฮาร์ดไดรฟ์สอง SATA  โปรดใช้ฮาร์ดไดรฟ์ท่ีผู้ผลิตแนะน าเป็นพิเศษส าหรับงาน
ด้านความปลอดภยั 
2. โปรดค านวณความจ ุHDD ตามบนัทกึการตัง้คา่ โปรดดกูารบนัทกึท่ี "ภาคผนวก B ค านวณความจ"ุ 

ขัน้ตอนท่ี 1: คลายเกลียวและเปิดฝาครอบด้านบน 
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ขัน้ตอนท่ี 2: เช่ือมตอ่พลงังานและสายเคเบลิข้อมลู ใส ่HDD ไว้กรณีด้านลา่งเป็นรูป 2.1 

ขัน้ตอนท่ี 3: สกรู HDD ดงัรูปภาพ 2.2 

  

 

       

 

หมายเหต:ุ ส าหรับการติดตัง้สิ่งอ านวยความสะดวกโปรดเช่ือมตอ่ไฟฟ้าและสายข้อมลูก่อนแล้วใขสกรูเข้าเพ่ือ

ปอ้งกนั HDD 

2.1.2 การตดิตัง้เคร่ืองบันทกึ DVD 

หมายเหต:ุ 1 เคร่ืองบนัทกึจะต้องมีอปุกรณ์ท่ีเราแนะน า โปรดดท่ีู "ภาคผนวก C อปุกรณ์ท่ีเข้ากนัได้" 

2. เป็นเพียงอปุกรณ์ส ารอง 

ขัน้ตอนท่ี 1: คลายสกรูและเปิดฝาครอบด้านบนออก 

ขัน้ตอนท่ี 2: ตอ่สายไฟและสายเคเบลิข้อมลู วางเคร่ืองบนัทกึ DVD ลงบนเคสด้านลา่งดงัรูป 2.3 

ขัน้ตอนท่ี 3: สกรูเคร่ืองบนัทึก DVD ดงัรูปภาพ 2.4 

 

 

                   

 

 

 

รูปภาพท่ี 2.1 การเช่ือมตอ่ HDD รูปภาพท่ี 2.2 สกรู HDD 

รูปภาพท่ี 2.3 การเช่ือมตอ่เคร่ืองบนัทึก DVD รูปภาพท่ี 2.4 สกรูของเคร่ืองบนัทกึ 
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2.2 รายละเอียดแผงด้านหน้า 

หมายเหต:ุ รายละเอียดท่ีแผงด้านหน้าเป็นเพียงเพื่อการอ้างอิง โปรดท าให้วตัถเุป็นมาตรฐาน 

ประเภท ช่ือ รายละเอียด 

ตวับง่ชีส้ถานะ 

Power ไฟแสดงสถานะจะกลายเป็นสีน า้เงินเม่ือ DVR เปิดใช้งาน 
HDD เม่ือมีการบนัทกึและการอ่านของ HDD ไฟจะเปล่ียนเป็นสีน า้เงิน 
Net ไฟจะเปล่ียนเป็นสีน า้เงินเม่ือมนัสามารถเข้าถึงเครือขา่ยได้ 

Backup ไฟจะเปล่ียนเป็นสีน า้เงินเม่ือมีการส ารองไฟล์และข้อมลู 
Play ไฟจะเปล่ียนเป็นสีน า้เงินเม่ือมีการเลน่วีดีโอ 
REC ไฟจะเปล่ียนเป็นสีน า้เงินเม่ือมีการ 

ปุ่ มฟังก์ชัน่ 

Number 1~9 ใสเ่ลขท่ี 1 ~ 9 หรือเลือกกล้อง 
MENU/+ 1. ปอ้นเมนสูด 2. เพิ่มคา่ในการตัง้คา่ 

BACKUP/- 
1. ลดคา่ในการติดตัง้ 2. เข้าสูโ่หมดการส ารองข้อมลูในการ
ถ่ายทอดสด 

0/10+ 
ใสห่มายเลข 0 , 10 , และตวัเลขด้านบนพร้อมกบัคีย์ดจิิตอลอ่ืน 
ๆ 

Focus 1. บนัทกึด้วยตนเอง 2. ฟังก์ชัน่ท่ีชว่ยให้โฟกสัในโหมด PTZ 
Speed 1 . คีย์ย้อนกลบั 2 . ฟังก์ชัน่ความเร็วในโหมด PTZ 

IRIS 1 ใส่อินเตอร์เฟซการเลน่ 2 ฟังก์ชัน่ชว่ยให้ IRIS ท่ีโหมด PTZ 
P.T.Z 1 . เดนิหน้าอยา่งรวดเร็ว 2 . เข้าสูโ่หมด PTZ ในไลฟ์ 

ปุ่ มปอ้นข้อมลู 
Direction button การเปล่ียนทิศทางเพื่อเลือกรายการ 
Multi-screen การเปล่ียนโหมดการแสดงผลบนหน้าจอเหมือน ชอ่ง 1/4 / 8 
Enter button ยืนยนัการเลือก 

ตวัรับสญัญาณ
อินฟราเรด 

IR ส าหรับการควบคมุระยะไกล 

USB USB port 
เช่ือมตอ่อปุกรณ์USBภายนอก เชน่ USB แฟลช , USB 
ฮาร์ดดสิก์ส าหรับการส ารองข้อมลูหรือปรับปรุงเฟิร์มแวร์ หรือ
เช่ือมตอ่กบั USB เมาส์ 
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2.3 ค าแนะน าแผงด้านหลงั 

อินเตอร์เฟซของแผงหลงัตอ่ไปนีส้ าหรับการอ้างอิงเทา่นัน้ กรุณาใช้วตัถจุริงท่ีเป็นมาตรฐาน 

 

 

 

 

รายการ ช่ือ รายละเอียด 
1 Audio in สญัญาณเสียงเข้า 1 CH 
2 GND สายดนิ 
3 RS485 เช่ือมตอ่กบัแปน้พิมพ์ เป็น TX, B คือ TX - 
4 Alarm Out รีเลย์เอาต์พตุ เช่ือมตอ่กบัอะลาร์ม จาก ภายนอก 
5 Alarm in อินพตุอะลาร์ม ส าหรับการเช่ือมตอ่เซนเซอร์ 
6 Audio out สญัญาณเสียงเช่ือมตอ่กบักลอ่งเสียง 
7 CVBS port เช่ือมตอ่กบัจอมอนิเตอร์ 
8 HDMI port เช่ือมตอ่กบัอปุกรณ์แสดงผลความละเอียดสงู 
9 VGA port VGA เอาต์พตุ เช่ือมตอ่กบัมอนิเตอร์ 
10 LAN พอร์ตเครือข่าย 
11 USB port เช่ือมตอ่กบัอปุกรณ์ USB ภายนอก เชน่ USB แฟลช  USB เมาส์ ฯลฯ 
12 DC12V ก าลงัไฟเข้า 

 

 

 

 

รูปภาพท่ี 2.5 แผงหลงั 4-Ch 
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รายการ ช่ือ รายละเอียด 
1 DC12V ก าลงัไฟเข้า 
2 GND สายดนิ 
3 Alarm Out รีเลย์เอาต์พตุ เช่ือมตอ่กบัอะลาร์ม จาก ภายนอก 
4 Alarm in อินพตุอะลาร์ม ส าหรับการเช่ือมตอ่เซนเซอร์ 
5 K/B เช่ือมตอ่กบัแปน้พิมพ์เป็น TX +, B เป็น TX- 
6 P/Z เช่ือมตอ่กบัสปีดโดม , Y คือ TX + , Z เป็น TX - (ไมพ่ร้อมใช้งานชัว่คราว) 
7 Audio in สญัญาณเสียงเข้า 1 CH 
8 HDMI port เช่ือมตอ่กบัอปุกรณ์แสดงผลความละเอียดสงู 
9 VGA port VGA เอาต์พตุ เช่ือมตอ่กบัมอนิเตอร์ 
10 USB port เช่ือมตอ่กบัอปุกรณ์ USB ภายนอก เชน่ USB แฟลช  USB เมาส์ ฯลฯ 
11 LAN พอร์ตเครือข่าย 
12 Video Out เช่ือมตอ่กบัมอนิเตอร์ 
13 Audio out สญัญาณเสียงเช่ือมตอ่กบักลอ่งเสียง 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพท่ี 2.6 แผงหลงั 8-Ch 
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รายการ ช่ือ รายละเอียด 
1 K/B เช่ือมตอ่กบัแปน้พิมพ์ เป็น TX TX - + B จะ 
2 P/Z เช่ือมตอ่กบัสปีดโดม (ไมพ่ร้อมใช้งานชัว่คราว) 
3 Audio out สญัญาณเสียงเช่ือมตอ่กบักลอ่งเสียง 
4 Audio in สญัญาณเสียงเข้า 1 CH 
5 GND สายดนิ 
6 Alarm Out รีเลย์เอาต์พตุ เช่ือมตอ่กบัอะลาร์ม จาก ภายนอก 
7 Alarm in อินพตุอะลาร์ม ส าหรับการเช่ือมตอ่เซนเซอร์ 
8 VGA port VGA เอาต์พตุ เช่ือมตอ่กบัมอนิเตอร์ 
9 HDMI port เช่ือมตอ่กบัอปุกรณ์แสดงผลความละเอียดสงู 
10 CVBS port เช่ือมตอ่กบัจอมอนิเตอร์ 
11 LAN พอร์ตเครือข่าย 
12 USB port เช่ือมตอ่กบัอปุกรณ์ USB ภายนอก เชน่ USB แฟลช  USB เมาส์ ฯลฯ 
13 DC12V ก าลงัไฟเข้า 

 

การออกจากการเช่ือมตอ่อะลาร์ม : 

ดงึเทอร์มินลับล็อกสีเขียวออกและคลายสกรูในพอร์ตของอะลาร์ม แล้วใสส่ายสญัญาณของอปุกรณ์การ

สง่ออกเข้าสูพ่อร์ตเพ่ือไมใ่ห้แยกจากกนั สดุท้ายขนัสกรูภายนอกอปุกรณ์เอาต์พตุอะลาร์มท่ียงัต้องเช่ือมตอ่กบั

แหลง่จา่ยไฟ คณุสามารถเช่ือมตอ่แหลง่จา่ยไฟตามตวัเลขดงัตอ่ไปนี ้

 

 

  

รูปภาพท่ี 2.7 แผงหลงั 16-Ch 



11 
 

 

2.4 รีโมทคอนโทรล 

ใช้สองแบตเตอร่ีขนาด AAA  

• เปิดฝาครอบแบตเตอร่ีของตวัควบคมุระยะไกล 

• ใสแ่บตเตอร่ี กรุณาดท่ีูขัว้ (+ และ -) 

• ปิดฝาครอบเคร่ือง 

กระบวนการด าเนินงานท่ีมีการควบคมุระยะไกลในการควบคมุหลาย NVR 

ID อปุกรณ์เร่ิมต้นของ NVR เป็น 0 ก็ไมจ่ าเป็นท่ีจะตัง้คา่รหสัอปุกรณ์ระยะไกลท่ีจะใช้ในการควบคมุ NVR 

แบบเด่ียว แตเ่ม่ือควบคมุ NVRs ระยะไกลหลายๆตวั คณุจะต้องก าหนดคา่หมายเลขอปุกรณ์โปรดดท่ีูด้านลา่ง

ขัน้ตอน 

เปิดใช้งานการควบคมุระยะไกลในการควบคมุ NVR: เปิดเซ็นเซอร์อินฟราเรดของการควบคมุระยะไกลท่ีมีตอ่

ตวัรับอินฟราเรดบนแผงด้านหน้าให้กดหมายเลข 8 สองครัง้บนรีโมทแล้วใสค่า่อปุกรณ์ ID ของ NVR ท่ีจะ

ควบคมุ (ชว่งจาก: 0 -65,535; หมายเลขอปุกรณ์เร่ิมต้นคือ 0) กด Enter เพ่ือยืนยนั  

คณุสามารถตรวจสอบหมายเลขอปุกรณ์ของ NVR จากระบบ ตัง้คา่   พืน้ฐาน   อปุกรณ์ ID    นอกจากนีค้ณุ

ยงัสามารถตัง้คา่ได้หลาย NVRs กบั ID ของอปุกรณ์เดียวกนั แตอ่าจท าให้เกิดการรบกวนได้ ถ้า NVRs อยูใ่กล้

กนั 

อินเตอร์เฟสของตวัควบคมุระยะไกลท่ีมีการแสดงในรูปท่ี 2.8 การควบคมุระยะไกล 

 

ปุ่ ม ฟังก์ชัน่ 
Power Button  ปิดเพื่อหยดุ NVR ก่อนทีจ่ะปิดพลงังาน 
Record Button การบนัทกึด้วยตวัเอง 
-/-- /0-9 Digital 

Button 
กรอกตวัเลขหรือเลอืกกล้อง 

Fn1 Button ใช้งานได้ชัว่คราว 
Multi Button การเลอืกโหมดการแสดงผลหลายหน้าจอ 
Next Button เพื่อสลบัภาพสด 

SEQ เพื่ออาศยัเข้าสูโ่หมดอตัโนมตัิ 
Audio เมื่อต้องการเปิดใช้สญัญาณเสยีงในโหมดการแสดงสด 
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Switch การสลบัการแสดงผลระหวา่ง BNC และ VGA 
Direction 

button 
การย้ายเคอร์เซอร์ในการตัง้คา่ หรือ ช่ือแพน PTZ 

Enter Button เพื่อยืนยนัการเลอืกหรือการตดิตัง้ 
Menu Button เพื่อเข้าสูเ่มน ู
Exit Button ออกจากอินเตอร์เฟซในปัจจบุนั 

Focus/IRIS/Zoo
m/PTZ 

ปุ่ มควบคมุ PTZ 

Preset/Cruise/T
rack/Wiper/Lig

ht Button 

Enter preset/cruise/Track/Wiper/ การตัง้คา่แสงในโหมด PTZ คณุจะต้องกด
ปุ่ ม PTZ ที่จะไปเข้าสูโ่หมดการตัง้คา่ PTZ จากนัน้เลอืกที่ปุ่ มช่องและกด PTZ 
อีกครัง้ก่อนทีจ่ะมกีารเปิดใช้งานปุ่ มเหลา่นี ้

Clear Button เพื่อกลบัไปท่ีอินเตอร์เฟซที่ผา่นมา 
Fn2 Button ใช้งานได้ชัว่คราว 
Info Button ได้รับข้อมลูเก่ียวกบั NVR เหมือนรุ่นเฟิร์มแวข้อมลูฮาร์ดดิสก์ 

 
เพื่อควบคมุการเลน่ เลน่ / พกั/ หยดุ / ก่อนหน้า / ถดัไป / ย้อนกลบั / สว่นสว่น
ไปข้างหน้าอยา่งรวดเร็ว 

Snap Button ส าหรับการถา่ยภาพด้วยตนเอง 
Search Button เพื่อเข้าสูโ่หมดการค้นหา 

Cut Button การตัง้เวลาเร่ิมต้น / สิน้สดุส าหรับการส ารองข้อมลูที่อยูใ่นโหมดการเลน่ 
Backup Button เข้าสูโ่หมดการส ารองข้อมลู 
Zoom Button ในการซูมภาพ 
PIP Button เข้าสูโ่หมดการตัง้คา่รูปภาพ 

รูปท่ี 2.8 รีโมทคอนโทรล 
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จดุท่ีส าคญัเพื่อตรวจสอบในกรณีท่ีรีโมทไมท่ างาน 

1. ตรวจสอบขัว้แบตเตอร่ีและปริมาณท่ีเหลืออยูใ่นแบตเตอร่ี 

2. ตรวจสอบการปิดบงัของเซ็นเซอร์ควบคมุ IR 

3. ตรวจสอบ ID ของรีโมทท่ีสมัพนัธ์กบั NVR 

หากยงัไมท่ างานให้ลองใช้รีโมทหรือตดิตอ่ตวัแทนจ าหน่ายท่ีคณุไว้ใจ 

2.5 การควบคมุด้วยเมาส์ 

2.5.1 การเช่ือมตอ่เมาส์ 

สนบัสนนุ USB เมาส์ ผา่นพอร์ตบนแผงด้านหลงั. 

ถ้าไมพ่บเมาส์หรือไมท่ างานให้ตรวจสอบขัน้ตอนด้านลา่ง: 

1. ตรวจสอบให้แนใ่จวา่เสียบเมาส์ในพอร์ต USB เมาส์ 

2. ลองใช้เมาส์ท่ีดี 

2.5.2 การใช้เมาส์ 

ในระหวา่งการถ่ายทอดสด : ดบัเบลิคลิกท่ีหน้าตา่งกล้องเพ่ือดแูบบเตม็หน้าจอ ดบัเบลิคลิกอีกครัง้เพ่ือกลบัสู่

หน้าจอก่อนหน้านี ้

คลิกขวาเพ่ือแสดงเมนคูวบคมุบนหน้าจอ คลิกขวาอีกครัง้เพ่ือซอ่นเมนู 

 

ในการก าหนดคา่: 

คลิกท่ีน่ีเพ่ือเข้าสูต่วัเลือกท่ีเฉพาะเจาะจง คลิกขวาเพ่ือยกเลิกการเลือกหรือจะกลบัไปท่ีเมนกู่อนหน้า 

เพ่ือใสค่า่ในหน้าจอท่ีเฉพาะเจาะจง ให้เล่ือนเคอร์เซอร์ไปท่ีกลอ่งน าเข้าข้อมลู และคลิกหน้าตา่งการปอ้นข้อมลู

จะปรากฏในรูป 2.9 . ยงัสนบัสนนุตวัเลข , ตวัอกัษรและใสส่ญัลกัษณ์ คลิกปุ่ ม Shift เพ่ือปอ้นตวัอกัษรและ

สญัลกัษณ์ ; คลิกปุ่ ม Shift อีกครัง้เพ่ือกลบัไป  
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มนัสนบัสนนุการลากเมาส์ ใช้การตัง้คา่พืน้ท่ีตรวจจบัการเคล่ือนไหวเชน่: คลิกปุ่ มซ้ายท่ีก าหนดเองค้างและ

ลากเพ่ือก าหนดพืน้ท่ีตรวจจบัการเคล่ือนไหว 

 

 

 

 

ในการเลน่ : คลิกเพ่ือเลือกตวัเลือก  คลิกปุ่ มขวาของเมาส์เพ่ือกลบัไปยงัโหมด ภาพ สด 

ในการส ารองข้อมลู : คลิกเพ่ือเลือกตวัเลือก คลิกขวาเพ่ือกลบัไปยงัภาพก่อนหน้า 

ในการควบคมุ PTZ : คลิกท่ีปุ่ มซ้ายเพ่ือเลือกปุ่ มในการควบคมุ PTZ คลิกขวาเพ่ือกลบัไปท่ีภาพสด 

หมายเหต:ุ เมาส์เป็นเคร่ืองมือเร่ิมต้นส าหรับการด าเนินงานทัง้หมดยกเว้นข้อยกเว้นตามท่ีระบไุว้ 

3. พืน้ฐานการท างานของฟังก์ช่ัน 

3.1 การเร่ิมต้นและการปิดเคร่ือง 

กรุณาตรวจสอบให้แนใ่จวา่การเช่ือมตอ่ทัง้หมดจะท าอยา่งถกูต้องก่อนท่ีจะเปิดหรือปิดเคร่ืองเพ่ือความ

เหมาะสมและท่ีส าคญัจะชว่ยขยายอายกุารใช้งาน NVR ของคณุ 

 

3.1.1 การเร่ิมต้น 

ขัน้ตอนท่ี 1: การเช่ือมตอ่แหลง่พลงังาน 

ขัน้ตอนท่ี 2: อปุกรณ์ท่ีจะบตู และไฟ LED จะเปล่ียนเป็นสีฟ้า 

ขัน้ตอนท่ี 3: หน้าตา่ง wizzard ท่ีจะปรากฏขึน้และแสดงข้อมลูบางอยา่งเก่ียวกบัโซนเวลาในการตัง้คา่เวลาใน
การก าหนดคา่เครือขา่ยการก าหนดคา่การบนัทกึและการจดัการดสิก์  คณุยงัสามารถตัง้คา่ท่ีน่ีและโปรดดท่ีู

รูปท่ี 2.9 ตวัเลขดจิิตอลและตวัอกัษรในหน้าตา่งการปอ้นข้อมลู 
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ขัน้ตอนการตัง้คา่ท่ีเป็นรูปธรรมจากบทท่ีเก่ียวข้อง  หากคณุไมต้่องการตัง้คา่โปรแกรมชว่ยตัง้คา่โปรดคลิกปุ่ ม
ออกไปยงัทางออก   

หมายเหต:ุ การสง่ออกเร่ิมต้นคือช่องตอ่ HDMI ลองกดปุ่ ม ESC สามารถสลบัการสง่ออกในหมู ่CVBS, VGA 
และ HDMI 

3.1.2 การปิดเคร่ือง 
คณุสามารถปิดเคร่ืองโดยใช้ IR การควบคมุระยะไกลและเมาส์ 
ด้วยรีโมทคอนโทรลอินฟราเรด :  
ขัน้ตอนท่ี 1: กดปุ่ มพาวเวอร์ เพ่ือเปิดหน้าตา่งการปิดเคร่ือง เคร่ืองจะปิดตวัลงเม่ือคลิกปุ่ ม "OK" 
ขัน้ตอนท่ี 2: ถอดสายไฟฟ้า 

โดยการใช้เมาส์ 
ขัน้ตอนท่ี 1: คลิกท่ีปุ่ มเมนหูลกัและเลือกไอคอน "Shut Down" จะน าคณุไปท่ีหน้าตา่งปิดเคร่ือง 
ขัน้ตอนท่ี 2: คลิกท่ี ตกลง หลงัจากนัน้เคร่ืองจะปิดในภายหลงั 
ขัน้ตอนท่ี 3: ถอดสายไฟฟ้า 

 

 

 

 

3.2 การเข้าสูร่ะบบ 
คณุสามารถเข้าสูร่ะบบหรือออกจากระบบระบบ NVR เม่ือออกจากระบบคณุไมส่ามารถด าเนินการอ่ืนได้
ยกเว้นการเปล่ียนการแสดงผลหลายหน้าจอ 

 

 

 

 

รูปท่ี 3.1 การเข้าสูร่ะบบ 
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หมายเหต ุ: เร่ิมต้นของผู้ใช้ช่ือและรหสัผา่นคือ " admin " 123456 " 
ส าหรับขัน้ตอนการด าเนินงานท่ีสมบรูณ์ส าหรับการเปล่ียนรหสัผา่น การเพิ่มหรือการลบผู้ใช้ โปรดดกูารตัง้คา่
การจดัการผู้ใช้ในหวัข้อท่ี 5.7  

3.3 ตงัอยา่งภาพสด 

 

 

 

  

สญัลกัษณ์ ความหมาย 
Green คูมื่อการบนัทกึ 
Yellow บนัทกึตรวจจบัการเคล่ือนไหว 
Red บนัทกึการเซ็นเซอร์ของอะลาร์ม 
Blue ตารางการบนัทกึ 

3.4 การเลน่ภาพสด 

คลิกท่ีปุ่ มเลน่เพ่ือเลน่การบนัทกึ โปรดดรููป 3.3 คณุสามารถด าเนินการเสร็จสมบรูณ์โดยการคลิกท่ีปุ่ มบน

หน้าจอ 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3.2 อินเตอร์เฟซการแสดงภาพสด 

รูปท่ี 3.3 การเลน่ภาพสด 
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4. การเพิ่มกล้อง IP 

บทนีส้ว่นใหญ่แนะน าวิธีการเช่ือมตอ่กล้อง IPตา่งๆผา่นทาง NVR เม่ือคณุเสร็จสิน้การเพิ่มกล้อง IP คณุ

สามารถดภูาพสดผา่นจอแสดงผลของ NVR 

การเพิ่มกล้อง IP: 

ขัน้ตอนท่ี 1: กรุณาเข้าไปในแท็บ เมน ู      กล้อง IP ดรููปภาพท่ี 4.1 และคลิกปุ่ ม "ค้นหา" เพ่ือค้นหาอปุกรณ์ใน

เครือข่ายท้องถ่ินเดียวกนั 

 

 

ขัน้ตอนท่ี 2: เข้าไปในแท็บการค้นหา คลิก "Refresh" เพ่ือฟืน้ฟอูปุกรณ์การสืบค้นและตรวจสอบอปุกรณ์ท่ีคณุ

ต้องการเพิ่มหรือตรวจสอบ "ทัง้หมด" เพ่ือเพิ่มอปุกรณ์ทัง้หมด 

 

 

 

 

 

ขัน้ตอนท่ี 3: คลิกปุ่ ม "OK" เพ่ือบนัทกึอปุกรณ์เหลา่นี ้

ขัน้ตอนท่ี 4: คลิกปุ่ ม "ตัง้คา่" เพ่ือเปิดใช้งานอปุกรณ์ ดรููปภาพท่ี 4.3 การตรวจสอบช่อง " เปิดชอ่ง " เลือกชอ่ง

และใสช่ื่อผู้ใช้และรหสัผา่นของอปุกรณ์นี ้แล้วคลิก " OK " เพ่ือบนัทึกการตัง้คา่ 

รูปท่ี 4.1 การจดัการอปุกรณ์ 

รูปท่ี 4.2 ค้นหาอปุกรณ์ 
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แนน่อนคณุสามารถเพิ่มอปุกรณ์ด้วยตนเอง ขัน้ตอนมีดงันี:้ คลิกท่ีปุ่ ม "เพิ่ม" ในแท็บการจดัการอปุกรณ์ จะเป็น

การเปิดหน้าตา่งคล้ายรูปภาพท่ี 4.3 คณุต้องตรวจสอบการ "เปิดใช้" กล่องเลือกช่องทางท่ีผู้ผลิตและรูปแบบ

ของผลิตภณัฑ์และพอร์ตของเซิร์ฟเวอร์ปอ้นช่ือผู้ใช้และรหสัผา่นของอปุกรณ์นี ้ จากข้อมลูทัง้หมดเหล่านีค้ณุ

สามารถตรวจสอบในคูมื่อการใช้ท่ีเก่ียวข้อง 

 

 

 

 

 

 

หมายเหต:ุ หากเครือขา่ยของกล้อง IP และ NVR อยูใ่น LAN ท่ีอยู่ IP ของพวกเขาจะต้องอยูใ่นกลุม่เครือข่าย

เดียวกนั ตวัอยา่งเชน่หากท่ีอยู่ IP ของ NVR เป็น 192.168.013.057, ท่ีอยู่ IP ของกล้อง IP จะต้องเป็น 

192.168.013.XXX ถ้า NVR การเช่ือมตอ่ผา่น PPPoE, กล้อง IP ควรจะเช่ือมตอ่ผา่น PPPoE ถ้าท่ีอยู่ IP ท่ีถกู

น ามาใช้ในกล้อง IP คณุจะสง่ตอ่ไปท่ีอยู่ IP และพอร์ตของอปุกรณ์ในเร้าเตอร์มิฉะนัน้ NVR ไมส่ามารถ

เช่ือมตอ่กล้อง IP นี ้ 

5. คู่มือการตัง้ค่าเมนูหลัก 

คลิกขวาท่ีเมาส์หรือกดปุ่ ม ESC / Stop บนแผงด้านหน้าเพ่ือแสดงเมนท่ีูด้านลา่งของหน้าจอ 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.3 การเพิ่มอปุกรณ์ 

รูปท่ี 5.1 เมน ู
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Single: เลือกช่องจากรายการท่ีจะแสดงในโหมดเตม็หน้าจอ 

Multi: เลือกโหมดการแสดงผลส าหรับการดหูลายช่องทาง 

PIP: วางเคอร์เซอร์ในรูปภาพปุ่ มภาพ เพื่อเลือกภาพขนาดใหญ่แล้ววางเคอร์เซอร์ลงบน PIP ส าหรับการเลือก

ภาพท่ีมีขนาดเล็ก ตอนนีค้ณุจะเห็นภาพในรูป 

Dwell:Dwellหมายถึงการแสดงภาพสดจากกล้องท่ีแตกตา่งกนัตามล าดบั ภาพอาจจะแสดงเป็นช่องทางเดียว

หรือในรูปแบบตารางจากกล้องท่ีแตกตา่งกนั โหมดDwellมีการใช้งานเฉพาะเม่ือโหมดการแสดงผลท่ีเลือกจะ

ไมส่ามารถท่ีจะแสดงทกุกล้องท่ีมีอยู่ 

Color: ถ้าปุ่ มนีถ้กูเปิดใช้งานคณุสามารถปรับสีของภาพสดได้ 

E-Zoom: ช่องทางเดี่ยวในการขยายสญัญาณอิเล็กทรอนิกส์ของจอภาพขนาดใหญ่ 

Audio: การเปิดใช้งานเสียง 

PTZ: คลิกปุ่ ม PTZ เพ่ือควบคมุต าแหนง่การหมนุความเร็วและการสแกนอตัโนมตัขิอง PTZ ท่ีเช่ือมตอ่กบักล้อง

ไอพี 

Record: คลิกปุ่ มนีเ้พ่ือเร่ิมต้น / หยดุการบนัทกึ 

Playback: คลิกท่ีปุ่ มนีเ้พ่ือเลน่ไฟล์ท่ีบนัทกึ  

คลิกท่ีปุ่ มเมนหูลกัจะปรากฏหน้าตา่งขึน้ดงัรูปภาพท่ี 5.2 คณุยงัสามารถกดปุ่ มเมนบูนแผงด้านหน้าหรือท างาน

กบัรีโมทคอนโทรลเพื่อแสดงเมนหูลกั 

 

 

 

 

คลิกท่ีไอคอนการติดตัง้จะ pop-up เมนกูารตัง้คา่: 

 

 

 

รูปท่ี 5.2 เมนหูลกั 
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5.1 การก าหนดคา่พืน้ฐาน 

การตัง้คา่พืน้ฐานรวมถึงเมนยูอ่ยอีกสาม: ระบบวนัท่ีและเวลาและ DST 

5.1.1 ระบบ 

ขัน้ตอนท่ี 1: เข้าไปสู ่เมน ู    ตัง้คา่     พืน้ฐาน     ระบบ ในรูปภาพท่ี 5.3 

 

 

 

 

 

ขัน้ตอนท่ี 2: ในอินเตอร์เฟซนีค้ณุสามารถตัง้ช่ืออปุกรณ์, ID อปุกรณ์รูปแบบวิดีโอของผู้ใช้เครือข่ายสงูสดุ VGA 

ความละเอียดและภาษา ค าจ ากดัความของทกุพารามิเตอร์ท่ีแสดงดงัตอ่ไปนี ้

ช่ืออปุกรณ์: ช่ือของอปุกรณ์ท่ีมนัอาจแสดงในสว่นของลกูค้าหรือ CMS นีจ้ะชว่ยให้ผู้ ใช้สามารถรับรู้อปุกรณ์

จากระยะไกล 

ID อปุกรณ์: ID นีจ้ะใช้ในแผนท่ี NVR ท่ีมีรีโมทคอนโทรล IR และกล้องสปีดโดม 

รูปแบบวิดีโอ: สองโหมด: PAL และ NTSC ผู้ใช้สามารถเลือกรูปแบบวิดีโอท่ีเป็นไปตามกล้องท่ีใช้ 

ตรวจสอบรหสัผ่าน: หากเปิดใช้งานผู้ใช้จะต้องใสช่ื่อผู้ ใช้และรหสัผา่นส าหรับประสิทธิภาพการด าเนินงานท่ี

สอดคล้องกนั 

แสดงระบบเวลา: ถ้าเลือกแสดงเวลาปัจจบุนัในระหวา่งการตรวจสอบอยู่ 

ผู้ใช้งานสงูสดุในระบบ: เพ่ือก าหนดจ านวนสงูสดุของการเข้าสูร่ะบบของผู้ใช้พร้อมกนัใน NVR 

การตัง้คา่ระบบ 

รูปท่ี 5.3 การตัง้คา่พืน้ฐาน - ขัน้พืน้ฐาน 
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แสดงตวัช่วยสร้าง: ถ้าเลือก GUI จะเปิดตวัชว่ยสร้างการเร่ิมต้นทกุการบตูและชว่ยให้ผู้ใช้ท าการตัง้คา่พืน้ฐาน

Language: การติดตัง้ภาษาของเมน ู

หมายเหต ุ: หลงัจากเปล่ียนภาษา และวีดีโอ อปุกรณ์ต้องเข้าสูร่ะบบอีกครัง้   

ออกจากระบบหลงัจาก (นาที): คณุสามารถตัง้คา่ชว่งเวลาหน้าจอ (30, 60, 180, 300) หากไมมี่การด าเนินใด 

ๆ ภายในระยะเวลาท่ีตัง้คา่อปุกรณ์จะออกจากระบบอตัโนมตัแิละกลบัไปท่ีอินเตอร์เฟซการเข้าสูร่ะบบ 

ไมมี่ภาพตอนออกจากระบบ : ถ้าเลือก จะไมมี่ภาพแสดง เม่ือออกจากระบบ  

5.1.2 วนัท่ีและเวลา 

ขัน้ตอนท่ี 1: เข้าไปสูแ่ท็บ เมน ู      ตัง้คา่       พืน้ฐาน       วนัท่ีและเวลา  ดงัภาพท่ี 5.4 

 

 

 

 

 

ขัน้ตอนท่ี 2 : ตัง้ คา่รูปแบบวนัท่ี รูปแบบเวลา เขตเวลาในอินเตอร์เฟซนี ้เคร่ืองหมาย " ซิงค์กบัเซิร์ฟเวอร์ NTP 
เวลา " เพ่ือฟืน้ฟวูนัท่ีเซิร์ฟเวอร์ NTP . คณุสามารถปรับวนัท่ีของระบบด้วยตนเอง 
ขัน้ตอนท่ี 3 : คลิกท่ีปุ่ ม " สมคัร " เพ่ือบนัทกึการตัง้คา่ 
5.1.3 DST 

ขัน้ตอนท่ี 1: เข้าไปสู ่เมน ู     ตัง้คา่      พืน้ฐาน      DRT อินเตอร์เฟซ  ดงัภาพท่ี 5.5 
ขัน้ตอนท่ี 2: ในอินเตอร์เฟซนีเ้ปิดใช้งานเวลาออมแสง, เวลาชดเชยในโหมดการเร่ิมต้นและสิน้เดือน / สปัดาห์ / 
วนั ฯลฯ 
ขัน้ตอนท่ี 3: คลิกท่ีปุ่ ม " สมคัร " เพ่ือบนัทกึการตัง้คา่ 

 

 

รูปท่ี 5.4 การตัง้คา่พืน้ฐาน-วนัท่ีและเวลา 
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5.2 การก าหนดคา่การเลน่สด 

การก าหนดคา่การเลน่สดรวมถึงสามเมนยูอ่ย : การเลน่สด/หน้าจอหลกั/รูปแบบ 

5.2.1 การเล่นสด  

ในอินเตอร์เฟซนีค้ณุสามารถตัง้ช่ือกล้องได้ 

ตัง้คา่ช่ือกล้อง 

ขัน้ตอนท่ี 1: เข้าไปสู ่เมน ู    ตัง้คา่     การเลน่สด ดงัภาพท่ี 5.6 

 

 

 

 

 

ขัน้ตอนท่ี 2: แปน้พิมพ์ซอฟต์แวร์จะปรากฏขึน้โดยการคลิกพืน้ท่ีช่ือกล้อง คลิกท่ีตวัอกัษรและ ( หรือ ) ตวัเลข
ดจิิตอลบนแปน้พิมพ์เพ่ือปอ้นช่ือท่ีคณุต้องการให้แสดงภาพสด 
ขัน้ตอนท่ี 3: ติก๊ช่ือกล้องในพืน้ท่ีแสดงช่ือ ทกุช่องจะแสดงช่ือของกล้องโดยการตรวจสอบช่อง "ทัง้หมด"  
การตัง้คา่สี 
ขัน้ตอนท่ี 1: คลิกปุ่ ม "ตัง้คา่" ส าหรับช่องทาง/กล้องโดยเฉพาะ เพ่ือดหูน้าตา่งดงัตวัอย่างท่ี 4.7 
ขัน้ตอนท่ี 2: ในอินเตอร์เฟซนีค้ณุสามารถปรับความสวา่ง, สีอ่ิมตวัและความคมชดัในการถ่ายทอดสด คลิกปุ่ ม 
"OK" เพ่ือบนัทกึการตัง้คา่ 

 
 

รูปท่ี 4.5 การตัง้คา่พืน้ฐาน - DST 

รูปท่ี 5.6 การเลน่สดการตัง้คา่พืน้ฐานการเลน่สด 
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5.2.2 จอแสดงผลหลกั  

การตัง้คา่หน้าจอหลกัท่ีชว่ยให้คณุสามารถตัง้คา่ล าดบักล้องในโหมดแสดงภาพสด  

ด าเนินการตามขัน้ตอนตอ่ไปนีเ้พ่ือตัง้จอแสดงผลหลกั 

ขัน้ตอนท่ี 1: เข้าไปสู ่เมน ู     ตัง้คา่      การเลน่สด      อินเตอร์เฟซ หน้าจอหลกั ดงัรูปภาพท่ี5.7 

ขัน้ตอนท่ี 2: เลือกโหมดการแสดงผลและชอ่งทาง 

ขัน้ตอนท่ี 3: เลือกชว่งเวลา คลิกท่ีปุ่ ม    ตัง้คา่เวลาท่ีอาศยัอยูใ่นช่วงก่อนหน้านี ้คลิกท่ีปุ่ ม   เพ่ือตัง้เวลา

อาศยัอยูใ่นกลุม่หลงัช่องทาง 

ขัน้ตอนท่ี 4: คลิกท่ีปุ่ ม " สมคัร " เพ่ือบนัทกึการตัง้คา่ 

 

 

 

 

 

5.2.3 มาส์ก 

หากมีสิ่งท่ีคณุไมต้่องการท่ีจะแสดงในภาพสด คณุสามารถตัง้คา่มาส์ก ส าหรับชอ่งทางท่ีได้รับสงูสดุของพืน้ท่ี

สามสามารถมาส์กได้ ถ้าฟังก์ชนัมาส์กไมส่ามารถใช้ได้ในกล้อง IP ท่ีเพิ่มฟังก์ชัน่มาส์กท่ีน่ีจะไมไ่ด้มีผลบงัคบั

ใช้ 

รูปท่ี 5.7 การก าหนดคา่การแสดงสด - จอแสดงผลหลกั 
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การตัง้คา่มาส์ก 

ขัน้ตอนท่ี 1: เข้าไปสู ่เมน ู    ตัง้คา่      ภาพสด      อินเตอร์เฟซ มาส์ก  

ขัน้ตอนท่ี 2: คลิกท่ีปุ่ มการตัง้คา่เพ่ือเข้าไปสู่การถ่ายทอดภาพสด 

 

 

 

 

 

 

ขัน้ตอนท่ี 3: คลิกเมาส์ปุ่ มซ้ายและลากเพ่ือก าหนดพืน้ท่ีมาส์กท่ีแสดงด้านล่าง 

ขัน้ตอนท่ี 4: คลิกขวาเพ่ือออกจากอินเตอร์เฟซการตัง้คา่มาส์ก 

ขัน้ตอนท่ี 5: คลิกปุ่ ม Apply เพ่ือบนัทกึการตัง้คา่ 

การลบพืน้ท่ีมาส์ก 

ขัน้ตอนท่ี 1: คลิกปุ่ มการตัง้คา่ในอินเทอร์เฟซส าหรับมาส์ก 

ขัน้ตอนท่ี 2: เลือกพืน้ท่ีมาส์กท่ีแนน่อนและดบัเบลิคลิกเพ่ือลบบริเวณท่ีมาส์ก 

ขัน้ตอนท่ี 3: จากนัน้คลิกปุ่ ม Apply เพ่ือบนัทึกการตัง้คา่ 

 

 

 

 

  

รูปท่ี 5.8 ถ่ายทอดสดการตัง้คา่คอนฟิก-มาส์ก 

รูปท่ี 5.9 ตัง้คา่พืน้ท่ีมาส์ก 
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5.3 การก าหนดคา่การบนัทึก 
การตัง้คา่บนัทกึรวมถึงหกเมนยูอ่ย : เปิดบนัทกึเวลา , อตัราบติ , รีไซเคลิ , บนัทึก , แสตมป์และ สแน็ป 
ก่อนการตัง้คา่ โปรดให้แนใ่จวา่ NVR ของคณุได้รับการติดตัง้กบัฮาร์ดดสิก์และได้เสร็จสิน้การเร่ิมต้น 

5.3.1 เปิดใช้งาน 

ขัน้ตอนท่ี 1: เข้าไปสูแ่ท็ป เมน ู    ตัง้คา่      การบนัทกึ      การเปิดใช้งาน ดงัรูปท่ี 5.10  

ขัน้ตอนท่ี 2: ท าเคร่ืองหมายถกูและบนัทกึเสียง 

ขัน้ตอนท่ี 3: เลือกการติดตัง้การตัง้คา่เดียวกนัทัง้หมดทกุชอ่งสญัญาณ 

 

 

 

 

 

 

พารามิเตอร์ ความหมาย 
บนัทกึ เปิด/ปิด ชอ่งทางส าหรับการบนัทกึ 
เสียง เปิด/ปิด การใช้งานส าหรับช่องทางการบนัทกึเสียง 

 

5.3.2 อตัราสง่ถ่ายข้อมลูการบนัทกึ 
ขัน้ตอนท่ี 1: เข้าไปสู ่เมน ู     ตัง้คา่      บนัทกึ      อตัราส่งถ่ายข้อมลูการบนัทกึ ดงัรูปท่ี5.11 
ขัน้ตอนท่ี 2: อตัราการตัง้คา่ความละเอียดท่ีมีคณุภาพการเข้ารหสัและกระแสบติสงูสดุ 
ขัน้ตอนท่ี 3: เลือก " ทัง้หมด " เพ่ือตัง้คา่การตัง้คา่เดียวกนัทกุชอ่ง 
ขัน้ตอนท่ี 4: คลิกท่ีปุ่ ม "Apply" เพ่ือบนัทึกการตัง้คา่ 

 

 

รูปท่ี 5.10 บนัทึกการตัง้คา่ - การบนัทกึ 
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พารามิเตอร์ ความหมาย 
Rate จากชว่ง: 1-30 (NTSC) 1-25 (PAL) 

Resolution 
สนบัสนนุ 1080P, 720p, D1 กรุณาเลือกตามความละเอียดกล้อง IP ของคณุท่ี
สนบัสนนุ 

Quality 
สงูกวา่คา่ท่ีบนัทกึภาพได้อย่างชดัเจนเป็น หกตวัเลือก : ต ่าสดุลดลงต ่ากลางสงูและ
สงูสดุ 

Encode VBR และ CBR 
Max bit stream ตัง้แต:่ 256 ~ 12288kbps 

 

ถ้าคา่ของพารามิเตอร์การตัง้คา่เกินทรัพยากรสงูสดุของระบบระบบจะปรับมนัอตัโนมตัิ 

 

5.3.3 เวลา 

ขัน้ตอนท่ี 1: เข้าไปสู ่เมน ู      ตัง้คา่      บนัทึก      เวลา อินเตอร์เฟซการตัง้คา่เวลาในการบนัทกึ ดรููปท่ี 5.12 

ขัน้ตอนท่ี 2:  ตัง้เวลาการบนัทกึอะลาร์มการแจ้งเตือนและบนัทกึเวลาหลงัอะลาร์มการเตือนภยั เลือกการตัง้คา่

เดียวกนั "ทัง้หมด" ส าหรับทกุชอ่งสญัญาณ   

ขัน้ตอนท่ี 3: คลิกท่ี "Apply" เพ่ือบนัทกึการตัง้ 

 

รูปท่ี 5.11 การบนัทกึการตัง้คา่ - อตัราการสง่ถ่ายข้อมลู

การบนัทกึ 
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การเตือนก่อนบนัทกึเวลา: ตัง้เวลาในวินาทีท่ีบนัทึกก่อนการบนัทึกท่ีแท้จริงจะเร่ิมต้นขึน้ 

โพสต์เตือนบนัทกึเวลา: ตัง้เวลาในวินาทีท่ีจะโพสต์บนัทกึหลงัจากท่ีบนัทกึจริงเสร็จแล้วห้าตวัเลือก: 10s, 15s, 

20s, 30s, 60s, 120, 180 และ 300s 

หมดอายเุวลา: ตัง้เวลาหมดอายสุ าหรับวิดีโอท่ีบนัทกึไว้ หากวนัท่ีก าหนดเป็นเวลาไฟล์ท่ีบนัทกึไว้จะถกูลบโดย

อตัโนมตัิ 

5.3.4 แสตมป์ 
นีมี้ตวัเลือกเพ่ือเปิดหรือปิดการใช้งานกล้องช่ือและเวลาในวิดีโอ ผู้ใช้ยงัสามารถเลือกต าแหนง่ส าหรับแสตมป์
บนหน้าจอแสตมป์ตดิตัง้ดงันี ้:  
ขัน้ตอนท่ี 1:  เข้าไปสู ่เมน ู     ตัง้คา่      บนัทึก     แสตมป์อินเตอร์เฟซ ดงัรูปท่ี 5.13 

 
 

 

 

  

ขัน้ตอนท่ี 2: ท าเคร่ืองหมายถกูและลงเวลาท่ีช่ือกล้อง คลิกปุ่ มการตัง้คา่ต าแหนง่ของแสตมป์ คณุสามารถลาก

สุม่ต าเหนง่ช่ือกล้องและลงเวลาได้ โปรดดท่ีูตงัเลขด้านลา่ง 

 

รูปท่ี 5.12 บนัทึกการตัง้คา่ - เวลา 

รูปท่ี 5.13 บนัทึกการตัง้คา่คอนฟิก-แสตมป์ 
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ขัน้ตอนท่ี 3: เลือกการติดตัง้  "ทัง้หมด" ทกุช่องสญัญาณท่ีมีพารามิเตอร์เดียวกนั  

5.3.5  รีไซเคลิการบนัทกึ 

ตวัเลือกนีจ้ะถกูน ามาใช้ในการรีไซเคลิพืน้ท่ีฮาร์ดดสิก์เม่ือมนัเตม็ ถ้าเปิดใช้งานระบบจะท าการลบบนัทึกเก่า

โดยอตัโนมตัแิละน ามาใช้พืน้ท่ีถ้ามนัถกูมาใช้อยา่งสมบรูณ์ขัน้ตอนการตัง้คา่มีดงัตอ่ไปนี ้ 

ขัน้ตอนท่ี 1: เข้าไปสู ่เมน ู     ตัง้คา่      บนัทกึ      รีไซเคลิการบนัทกึ อินเตอร์เฟซ 

ขัน้ตอนท่ี 2: ท าเคร่ืองหมายถกูท่ีรีไซเคลิการบนัทกึเพ่ือเปิดใช้งานการรีไซเคลิอตัโนมตัิ ถ้าตวัเลือกถกูปิดใช้งาน

หรือไมไ่ด้เลือก NVR จะหยดุการบนัทกึเม่ือ HDD เตม็ 

ขัน้ตอนท่ี 3: คลิกท่ีปุ่ ม "APPLY" เพ่ือบนัทกึการตัง้คา่ 

5.3.6 สแน็ป 

ในอินเตอร์เฟซนีผู้้ ใช้สามารถตัง้คา่ความละเอียดท่ีมีคณุภาพชว่งสแน็ป, จ านวนสแน็ป 

5.4 การก าหนดตารางเวลา 

การก าหนดคา่ตารางเวลารวมถึงสามเมนยูอ่ย : ตาราง/การเคล่ือนไหว/เซ็นเซอร์ 

5.4.1 ตารางเวลา 

แท็บนีช้ว่ยให้ก าหนดตารางเวลาส าหรับการบนัทึกปกตสิ าหรับเจ็ดวนัตอ่สปัดาห์ / 24 ชัว่โมงของวนั ทกุแถว 

หมายถึงเวลา ทกุๆ วนั คลิกท่ีตารางเพ่ือท าการตัง้คา่ท่ีเก่ียวข้องเพ่ือเน้นพืน้ท่ี หมายถึง ระยะเวลาท่ีเลือก ใช้

ขัน้ตอนตอ่ไปนีเ้พ่ือตัง้คา่ตารางเวลา 

ขัน้ตอนท่ี 1: เข้าไปสู ่เมน ู     ตัง้คา่       ตารางเวลาอินเตอร์เฟซ ดรูายละเอียดรูปท่ี 5.14 

ขัน้ตอนท่ี 2: เลือกช่องและคลิกปุ่ ม " " เพ่ือเพิ่มตารางเวลาวนัหนึง่ คลิกปุ่ ม " " เพ่ือลบตารางเวลาท่ีเลือก 

ถ้าคณุต้องการท่ีจะใช้การตัง้คา่ตารางเวลาของชอ่งทางอ่ืนๆ บางช่อง หรือทกุอยา่งท่ีคณุจ าเป็นต้องเลือกชอ่ง

และคลิกปุ่ ม "คดัลอก" 

                   Before drag                                                After drag    
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นอกจากนีค้ณุยงัสามารถก าหนดตารางเวลาในสปัดาห์โดยดบัเบลิคลิกในพืน้ท่ีบดบงั จะพาคณุไปยงักล่อง

โต้ตอบดงัรูปท่ี 5.15 

ขัน้ตอนท่ี 1: เลือกวนัและคลิกปุ่ ม "Add" เพ่ือก าหนดเวลาเร่ิมต้นและสิน้สดุเวลา จากนัน้คลิก  เพ่ือบนัทกึ 

ขัน้ตอนท่ี 2: เลือกวนัท่ีอ่ืน ๆ และเพิ่มการตัง้คา่ตารางเวลาหรือคดัลอกจากตารางหนึง่ไปยงัตารางอ่ืน ๆ ท่ีอยู่

ภายใต้การใช้และการตัง้คา่ไปท่ีรายการ 

 

 

 

 

  

5.4.2 ตารางเคล่ือนไหว 

แท็บนีจ้ะชว่ยให้การตัง้คา่ส าหรับการเคล่ือนไหวท่ีใช้ในการบนัทกึขัน้ตอนการตัง้คา่มีดงันี  ้

ขัน้ตอนท่ี 1: เข้าไปสูแ่ท็บ เมน ู    ตัง้คา่     ตาราง     การเคล่ือนไหว 

ขัน้ตอนท่ี 2: ขัน้ตอนการตัง้คา่ส าหรับตารางเวลาส าหรับการเคล่ือนไหวตามการบนัทกึมีความคล้ายคลงึกบั

การติดตัง้ตารางเวลาปกต ิคณุสามารถดรูายละเอียดได้ท่ีตาราง 5.4.1 

หมายเหต:ุ ตารางเวลาเร่ิมต้นของการเคล่ือนไหวท่ีบนัทกึการใช้เป็น24ⅹ7 ถ้าคณุต้องการท่ีจะเปิดใช้งานการ

บนัทกึการเคล่ือนไหวตามท่ีคณุต้องเปิดใช้งานการแจ้งเตือนการเคล่ือนไหวและตารางเวลาการตดิตัง้ส าหรับ

การแจ้งเตือนการเคล่ือนไหว (โปรดดรูายละเอียดเพิ่มเตมิบทท่ี 5.5.2  ส าหรับอะลาร์มการเคล่ือนไหว) 

รูปท่ี 5.14 ตารางการตัง้คา่คอนฟิก-

ตาราง 

รูปท่ี 5.15 การก าหนดตารางสปัดาห์ 
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5.4.3 ตารางการเซ็นเซอร์ 

แท็บนีจ้ะชว่ยให้การก าหนดตารางเวลาส าหรับเซ็นเซอร์ท่ีใช้ในการบนัทกึขัน้ตอนการตัง้คา่มีดงันี  ้

ขัน้ตอนท่ี 1: เข้าไปสู ่เมน ู     ตัง้คา่      ตาราง     เซ็นเซอร์ อินเตอร์เฟซ 

ขัน้ตอนท่ี 2: ขัน้ตอนการติดตัง้ส าหรับตารางเวลาส าหรับเซ็นเซอร์ตามบนัทึกมีความคล้ายคลงึกบัการติดตัง้

ตารางเวลาปกต ิ(ดรูายละเอียดท่ีบท 5.4.1 ส าหรับตารางเวลา) 

หมายเหต:ุ ตารางเวลาเร่ิมต้นของการบนัทึกเซ็นเซอร์ท่ีใช้เป็น24ⅹ7 ถ้าคณุต้องการท่ีจะเปิดใช้งานเซ็นเซอร์

บนัทกึคณุต้องเปิดการใช้งานอะลาร์มเซ็นเซอร์และระยะเวลาในการติดตัง้ส าหรับอะลาร์มเซ็นเซอร์ (ดู

รายละเอียดเพิ่มเตมิท่ีบท 5.5.1 ส าหรับอะลาร์มเซ็นเซอร์) 

5.5 การก าหนดคา่อะลาร์ม 

การตัง้คา่อะลาร์มรวมถึงเมนส่ีูยอ่ย: เซ็นเซอร์ / การเคล่ือนไหว / ปลกุอ่ืน ๆ /  และปลกุออก 

5.5.1 อะลาร์มเซ็นเซอร์ 

เซนเซอร์ประกอบด้วยสามเมนยูอ่ย : พืน้ฐาน/อะลาร์ม/และตารางเวลา 

ขัน้ตอนท่ี 1: เข้าไปสูแ่ท็บ เมน ู     ตัง้คา่     อะลาร์ม     เซ็นเซอร์     พืน้ฐาน ดงัรูปภาพท่ี 5.16 

 

 

 

  

  

ขัน้ตอนท่ี 2: เปิดช่องการใช้งานโดยการตรวจสอบช่องท าเคร่ืองหมายท่ีอยูด้่านข้างของชอ่งท่ีต้องการ 

ขัน้ตอนท่ี 3: ก าหนดชนิดของอะลาร์มตามประเภทของอะลาร์มสองตวัเลือก : NO และ NC 

ขัน้ตอนท่ี 4: คลิกท่ีปุ่ ม " Apply " เพ่ือบนัทึกการตัง้คา่ 

ขัน้ตอนท่ี 5: ใส่ข้อมลูลงในแท็บจดัการอะลาร์ม ดรููปท่ี 5.17 เลือกเวลาไว้แล้วคลิกปุ่ ม "การตัง้คา่" จะปรากฏขึน้

กลอ่งโต้ตอบดงัแสดงในรูปท่ี 5.18 

 

 

รูปท่ี 5.16 อะลาร์มก าหนดคา่ - เซ็นเซอร์ - เซ็นเซอร์ 
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ขัน้ตอนท่ี 6: ใส่ข้อมลูลงในแท็บอะลาร์มเพ่ือเลือกตวัเลือกท่ีจะจดัการกบัอะลาร์ม 

 
 

 Buzzer:  หากเลือกเสียงปลกุ Buzzer ท้องถ่ินก็จะได้รับการเปิดใช้งานในอะลาร์ม 

แสดงเตม็หน้าจอ: ถ้าเลือกจะปรากฏขึน้ในช่องทางเลือกบนหน้าจอท่ีเรียกอะลาร์ม 

ท่ีอะลาร์มออก: ถ้าเลือกนีจ้ะก่อให้เกิดการรีเลย์เอาต์พตุภายนอกเก่ียวกบัอะลาร์ม 

อีเมล์: ถ้าเลือก NVR จะสง่อีเมลแจ้งเตือนไปยงัท่ีอยู่อีเมลท่ีก าหนดคา่ไว้ลว่งหน้าในกรณีท่ีมีอะลาร์มท่ีใช้

เซ็นเซอร์จากการปอ้นข้อมลูโดยเฉพาะ 

สแน็ป: ถ้าเลือกระบบจะสแน็ปภาพของชอ่งตรวจสอบสญัญาณอะลาร์มและบนัทกึไว้ในฮาร์ดดสิก์ไดรฟ์โดย

อตัโนมตัิ 

ขัน้ตอนท่ี 7: ใส่ข้อมลูลงในแท็บเพ่ือบนัทกึ เลือกช่องท่ีบนัทกึ มนัจะถกูบนัทึกไว้ในกรณีท่ีมีการเตือนภยั คลิกปุ่ ม 

OK เพ่ือบนัทกึการตัง้คา่ 

ขัน้ตอนท่ี 8: ใส่ข้อมลูลงในแท็บตารางขัน้ตอนการตัง้คา่ส าหรับระยะเวลาในการเซ็นเซอร์ตามสญัญาณเตือนภยั

มีความคล้ายคลงึกบัการตดิตัง้ตารางเวลาปกต ิคณุสามารถดตูาราง 5.4.1 ส าหรับรายละเอียด ขัน้ตอนนีเ้ป็นสิ่ง

ส าคญัมากส าหรับการแจ้งเตือนเซ็นเซอร์ แม้วา่คณุจะได้เปิดใช้งานอะลาร์มเซ็นเซอร์ส าหรับทกุชอ่งสญัญาณ

และการตัง้คา่ทริกเกอร์ท่ีคณุจะไมเ่ห็นผลของการอะลาร์มเซ็นเซอร์ถ้าตารางไมมี่การเพิ่ม 

รูปท่ี 5.17 อะลาร์มการจดัการการตัง้คา่คอนฟิก-เซ็นเซอร์-อะลาร์ม 

รูปท่ี 5.18 อะลาร์มเซ็นเซอร์ - ทริกเกอร์ 
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หากคณุมีการก าหนดตารางเวลาส าหรับเซ็นเซอร์บนัทกึเดียวกนับนัทกึยงัสามารถเรียกได้อยูใ่นระยะเวลา 

 5.5.2 อะลาร์มการเคล่ือนไหว 

การเคล่ือนไหวมีสองเมนยูอ่ย: การเคล่ือนไหวและตารางเวลา/ขัน้ตอนในการตัง้อะลาร์มและการเคล่ือนไหว 

ขัน้ตอนท่ี 1: เข้าไปสูแ่ท็บ เมน ู     ตัง้คา่     อะลาร์ม      การเคล่ือนไหว     การเคล่ือนไหว ดงัรูปท่ี 5.19 

ขัน้ตอนท่ี 2: เปิดใช้งานการเตือนภยัการเคล่ือนไหวตัง้เวลาอะลาร์มไว้ซึง่หมายถึงเวลาจนกวา่ท่ีระบบจะรอให้

การตรวจสอบตอ่ไปของการเคล่ือนไหว เชน่ หากเวลาการถือครองท่ีถกูก าหนดเป็น 10 วินาทีเม่ือระบบตรวจพบ

การเคล่ือนไหวก็จะเข้าสูก่ารแจ้งเตือน แตจ่ะไมต่รวจสอบใด ๆ อะลาร์มการเคล่ือนไหวอ่ืน ๆ (เฉพาะชอ่งทาง) 

จนถึง 10 วินาที หากมีการเคล่ือนไหวอ่ืน ๆ ท่ีตรวจพบในชว่งเวลาก็ถือวา่เป็นความเคล่ือนไหวอยา่งตอ่เน่ืองนี ้

มิฉะนัน้จะถือวา่เป็นความเคล่ือนไหวเดียว 

 

 

 

 

 

ขัน้ตอนท่ี 3: ขัน้ตอนการติดตัง้ของทริกเกอร์การเคล่ือนไหวคล้ายกบั "การใช้งานอะลาร์ม" (โปรดดรูายละเอียด

เพิ่มเตมิท่ีบท 5.5.1 เซ็นเซอร์      อะลาร์ม ส าหรับการตัง้คา่การจดัการ) 

ขัน้ตอนท่ี 4: หลงัจากคลิกปุ่ ม "Area" กลอ่งโต้ตอบจะปรากฏขึน้มาดงัรูปท่ี 5.20 

 

 

  

 

 

  

รูปท่ี 5.19 อะลาร์มการตัง้คา่คอนฟิก - การเคล่ือนไหว 

รูปท่ี 5.20 พืน้ท่ีการเคล่ือนไหว 



33 
 

 

ขัน้ตอนท่ี 5: อินเตอร์เฟซในพืน้ท่ีๆคณุสามารถลากแถบเล่ือนเพ่ือตัง้คา่ความไว (1-8) คา่ท่ีสงูขึน้เป็น

ความส าคญัมากขึน้ก็คือการเคล่ือนไหว ตัง้แตค่วามไวได้รับผลมาจากสีและเวลา (กลางวนัหรือกลางคืน) คณุ

สามารถปรับคา่ตามเง่ือนไขทางปฏิบตัิ 

คลิกซ้ายท่ีตารางและลากเพ่ือลบพืน้ท่ี คลิกท่ีไอคอน เพ่ือตัง้คา่พืน้ท่ีทัง้หมดเป็นพืน้ท่ีตรวจสอบ คลิกท่ี

ไอคอน เพ่ือยกเลิกการตัง้คา่การตรวจสอบพืน้ท่ี คลิกท่ีไอคอน เพ่ือทดสอบความไวของสภาพท้องถ่ิน 

เม่ือการเคล่ือนไหวรู้สกึก็จะแสดงรูปไอคอน คลิกท่ีไอคอน เพ่ือบนัทกึการตัง้คา่ คลิกท่ีไอคอน เพ่ือออก

จากหน้าตา่งปัจจบุนั 

หมายเหต:ุ ก่อนท่ีจะมีการตัง้คา่เขตตรวจจบัการเคล่ือนไหวก็ขอแนะน าให้คณุ คลิกท่ีไอคอน เพ่ือล้างข้อมลู

ท่ีมีอยูแ่ละการตัง้คา่อีกครัง้ 

ขัน้ตอนท่ี 6: เลือกการตัง้คา่เดียวกนั "ทัง้หมด" ส าหรับทกุชอ่งสญัญาณ 

ขัน้ตอนท่ี 7: คลิกท่ี "APPLY" ปุ่ มเพ่ือบนัทกึการตัง้คา่ 

ขัน้ตอนท่ี 8: เข้าไปท่ีแท็บตารางขัน้ตอนการตัง้คา่ส าหรับตารางเวลาการเคล่ือนไหวตามการเตือนภยัท่ีมีความ

คล้ายคลงึกบัการตดิตัง้ตารางเวลาปกต ิ(ดรูายละเอียดเพิ่มเตมิท่ีบท 5.4.1) 

5.5.3 การเตือนภยัอ่ืนๆ 

แท็บนีจ้ะชว่ยให้ทางเลือกในการก าหนดคา่การเตือนภยัส าหรับดสิก์เตม็รูปแบบความขดัแย้งของ IP เหตกุารณ์

ปลดหรือลดทอนดสิก์ 

ขัน้ตอนท่ี 1: เข้าไปสู ่เมน ู    ตัง้คา่     การเตือนภยัอ่ืนๆดงัรูปท่ี 5.12 

 

 

 

 

ขัน้ตอนท่ี 2: ใช้เมนแูบบเล่ือนลงและเลือกเหตกุารณ์หรือการเตือนภยั 

ขัน้ตอนท่ี 3: ตรวจสอบตวัเลือกทริกเกอร์ท่ีจ าเป็น 

ถ้าเหตกุารณ์ท่ีเลือก " ดสิก์เต็ม " แล้วใช้แบบเล่ือนลงกล่องส าหรับ " ดสิก์ไมพ่อส าหรับการเตือนภยั" ให้เลือก

เกณฑ์คา่เหลือพืน้ท่ี HDD ถ้าคา่ถึงเกณฑ์ระบบจะเรียกดิสก์เตม็รูปแบบการเตือนภยั 

รูปท่ี 5.12 การเตือนภยัอื่นๆ 
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ขัน้ตอนท่ี 4: คลิกท่ี "Apply" เพ่ือบนัทกึการตัง้ 

5.5.4 สญัญาณการเตือนภยัออก 

สญัญาณการเตือนภยัออกประกอบด้วยเมนสูามย่อย: การเตือนภยัออก / ตารางเวลา / เสียงสญัญาณเตือน 

การติดตัง้สญัญาณเตือนภยัออก: 

ขัน้ตอนท่ี 1: เข้าไปสู ่เมน ู    ตัง้คา่     การเตือนภยัออก ดงัรูปท่ี 5.22 

 

 

 

 

 

ขัน้ตอนท่ี 2: ปอ้นช่ือของรีเลย์และเลือกเวลาไว้ 

ขัน้ตอนท่ี 3: ใสล่งในแท็บตารางเพื่อไปสูอิ่เตอร์เฟซการตัง้คา่ตารางเวลาขัน้ตอนการตัง้คา่ส าหรับตารางเวลา

เพ่ือการแจ้งเตือนออกมีความคล้ายคลงึกบัการตัง้คา่ตารางเวลาปกต ิ(ดรูายละเอียดท่ีบท 5.4.1) 

ขัน้ตอนนีเ้ป็นสิ่งท่ีส าคญัมากส าหรับการแจ้งเตือนออก แม้วา่คณุจะได้เปิดใช้งานสญัญาณเตือนออกมาในการ

เตือนภยัการเคล่ือนไหวตามสญัญาณเตือนหรือการเซ็นเซอร์ตามคณุจะไมเ่ห็นผลของการเตือนภยัออกถ้าไมมี่

ตารางเวลาจะถกูเพิ่มท่ีน่ี 

การตัง้คา่เสียงสญัญาณเตือน: 

ขัน้ตอนท่ี 1: เข้าไปสู ่เมน ู    ตัง้คา่      การเตือนภยัออก     เสียงสญัญาณเตือน   

ขัน้ตอนท่ี 2: ท าเคร่ืองหมายถกูหน้าเสียงสญัญาณเตือนและการตัง้คา่เวลา นีจ้ะสง่สญัญาณเตือนเม่ือระบบ

อยูใ่นการเตือนภยั  

5.6 การก าหนดคา่เครือข่าย 

การตัง้คา่เครือข่ายรวมส่ีเมนยูอ่ย : เครือข่าย / อีเมล / เซิร์ฟเวอร์ / การตัง้คา่อ่ืน ๆ 

ตัง้คา่เครือขา่ยจะต้องก าหนดคา่ NVR ถ้าถกูน ามาใช้ส าหรับการตรวจสอบผา่นเครือขา่ย 

 

 

รูปท่ี 5.22 ระบบการตัง้คา่ - การเตือนภยั

ออก 
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5.6.1 เครือขา่ย 
การตัง้คา่เคร่ือข่าย 
ขัน้ตอนท่ี 1: เข้าไปสูแ่ท็บ เมน ู    ตัง้คา่      เครือขา่ย     เครือข่าย ดงัรูปท่ี 5.23 
ขัน้ตอนท่ี 2: ชดุพอร์ต HTTP ชดุพอร์ต HTTP เร่ิมต้นคือ 80 หากคา่มีการเปล่ียนแปลงท่ีคณุจะต้องเพิ่ม
หมายเลขพอร์ตเม่ือพิมพ์ท่ีอยู ่IP ใน IE ท่ีอยูว่่างเปลา่ เช่น ถ้าพอร์ต HTTP ถกูตัง้ไว้ท่ี 82 และท่ีอยู ่IP เป็น 
http://192.168.0.25 คณุควรใสท่ี่อยู่ IP ตอ่ไปนี:้ http://192.168.0.25:82 เป็น IE เบราว์เซอร์ 
ขัน้ตอนท่ี 3: ตัง้คา่พอร์ตเซิร์ฟเวอร์ เร่ิมต้นพอร์ตเซิร์ฟเวอร์เป็น 6036 
ขัน้ตอนท่ี 4: เช่ือมตอ่อินเทอร์เน็ตได้ มีสามวิธีในการเช่ือมตอ่อินเทอร์เน็ต 

 
 

    

  

 

➢ หากคณุมีเซิร์ฟเวอร์ DHCP ท างานและต้องการ NVR ของคณุท่ีจะได้รับท่ีอยู่ IP และการตัง้คา่

เครือข่ายอ่ืนๆ ตรวจสอบช่องท าเคร่ืองหมายด้านข้าง "รับท่ีอยู ่IP โดยอตัโนมตั"ิ หลงัจากนัน้เคร่ือจะ

กระจาย IP ซบัเน็ตและเกตเวย์ IP และ DNS เซิร์ฟเวอร์    

➢ ถ้าคณุต้องการท่ีจะตัง้คา่ของคณุเองปิดการใช้งาน "รับท่ีอยู ่IP โดยอตัโนมตั"ิ รายการและใสท่ี่อยู ่IP, 

ซบัเน็ตเกตเวย์ IP และ DNS เซิร์ฟเวอร์ 

➢ หากคณุเช่ือมตอ่อินเทอร์เน็ตผา่น PPPoE ปิดการใช้งาน " รับท่ีอยู ่IP โดยอตัโนมตัแิละการตรวจสอบ

รายการ " PPPoE  ตวัเลือกและจากนัน้ปอ้นช่ือผู้ใช้และรหสัผา่น เม่ือติดตัง้เสร็จสมบรูณ์ , NVR ของ

คณุจะเช่ือมตอ่เข้าสูเ่ครือขา่ยของคณุอตัโนมตัิ 

ขัน้ตอนท่ี 5: ทดสอบประสิทธิภาพของเครือข่ายโดยคลิกท่ีปุ่ ม " ทดสอบ " หลงัจากท่ีคณุตัง้คา่เครือขา่ย 
ขัน้ตอนท่ี 6: ถ้าเครือข่ายเช่ือมตอ่ได้ กรุณาคลิกท่ีปุ่ ม " Apply " เพ่ือบนัทึกการตัง้คา่ 

5.6.2 อีเมล 
การตัง้คา่อีเมล: 
ขัน้ตอนท่ี 1: เข้าไปสูแ่ท็บ เมน ู    ตัง้คา่     เครือขา่ย     อีเมล ดงัรูปท่ี 5.24 

รูปท่ี 5.23 เครือขา่ยการตัง้คา่ - เครือขา่ย 
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ขัน้ตอนท่ี 2: ตัง้คา่เซิร์ฟเวอร์ SMTP และพอร์ต 

เซิร์ฟเวอร์ SMTP / พอร์ต : ช่ือและหมายเลขพอร์ตของเซิร์ฟเวอร์ SMTP . คณุสามารถตรวจสอบการติดตัง้ 

SSL ( เชน่ Gmail ) ตามความต้องการจริง 

ขัน้ตอนท่ี 3: การตัง้คา่ท่ีอยู่อีเมลของผู้สง่และรหสัผา่น 

ขัน้ตอนท่ี 4: ระบท่ีุอยูอี่เมลของผู้ รับและคลิกปุ่ ม "ทดสอบ" เพ่ือทดสอบความถกูต้องของกลอ่งจดหมาย 

5.6.3 เซิร์ฟเวอร์ 

ฟังก์ชนันีส้ว่นใหญ่จะใช้ส าหรับการเช่ือมตอ่ ECMS / NVMSขัน้ตอนการตัง้คา่มีดงันี ้

ขัน้ตอนท่ี 1: ในอินเตอร์เฟซเซิร์ฟเวอร์ให้เลือก "เปิด" ดงัแสดงในรูปท่ี 4.25 

 

 

 

 

 

ขัน้ตอนท่ี 2: ตรวจสอบท่ีอยู่ IP และ Port ของการถ่ายโอนส่ือใน ECMS/NVMS. พอร์ตเซิร์ฟเวอร์ปริยายส าหรับ
รายงานอตัโนมตั ิ2009 ถ้ามนัมีการแก้ไขกรุณาระบใุนการตดิตอ่ส่ือการตรวจสอบ 

ขัน้ตอนท่ี 3: เปิดใช้งานการรายงานอตัโนมตัใิน ECMS / NVMS เม่ือมีการเพิ่มอปุกรณ์ใหม ่แล้วตวัเองก าหนด 
IP ประจ าตวัอปุกรณ์และใส่ข้อมลูท่ีเหลืออยูข่องอปุกรณ์ใน ECMS / NVMS    
ขัน้ตอนท่ี 4: ใส่ IP ของเซิร์ฟเวอร์, พอร์ตของเซิร์ฟเวอร์และอปุกรณ์ ID ดงักลา่วข้างต้นในสว่นติดตอ่เซิร์ฟเวอร์ 
จากนัน้คลิกท่ี "Apply" ปุ่ มเพ่ือบนัทึกการตัง้คา่ ตอนนีร้ะบบ ECMS / NVMS จะเช่ือมตอ่อปุกรณ์นีโ้ดยอตัโนมตัิ 

รูปท่ี 5.24 เครือขา่ยการก าหนดคา่ - อีเมล 

รูปท่ี 4.25 เครือขา่ยการก าหนดคา่ - เซิร์ฟเวอร์ 
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5.6.4 การตัง้คา่อ่ืนๆ 
ถ้า NVR ของคณุถกูตัง้คา่ให้ใช้ PPPoE เป็นการเช่ือมตอ่เครือข่ายเร่ิมต้น คณุอาจตัง้คา่ DDNS ท่ีจะใช้ในการ
เช่ือมตอ่ ขัน้ตอนการตัง้คา่มีดงันี ้

 
 
 

 

 

ขัน้ตอนท่ี 1: เปิดใช้งานเซิร์ฟเวอร์ DDNS 

ขัน้ตอนท่ี 2: เลือกเซิร์ฟเวอร์ DDNS 

ขัน้ตอนท่ี 3: ปอ้นช่ือผู้ใช้รหสัผา่นและช่ือโดเมนโฮสต์ของเว็บไซต์ท่ีลงทะเบียน 

ขัน้ตอนท่ี 4: คลิกปุ่ ม "ทดสอบ" เพ่ือทดสอบประสิทธิภาพของข้อมลูท่ีเก่ียวข้อง 

ขัน้ตอนท่ี 5: คลิกท่ี "Apply" ปุ่ มเพ่ือบนัทึกการตัง้คา่ 

หมายเหต ุ: ช่ือโดเมนท่ีเลือกโดยผู้ใช้เป็นแถบช่ือโดเมนของ NVR . ผู้ใช้ควรเข้าสูร่ะบบเว็บไซต์ท่ีให้โดยผู้ผลิต

เซิร์ฟเวอร์เพ่ือลงทะเบียนช่ือผู้ใช้และรหสัผา่น และจากนัน้ ใช้ช่ือโดเมนออนไลน์ หลงัจากการประสบ

ความส าเร็จ , ผู้ใช้สามารถเข้าถึงอปุกรณ์จาก IE ท่ีลกูค้าโดยปอ้นช่ือโดเมน 

a. การลงทะเบียนช่ือโดนเมน (ตวัอยา่งwww.dvrdydns.com ) 

ขัน้ตอนท่ี 1: www.dvrdydns.comการปอ้นข้อมลูในแถบท่ีอยูข่อง IE เพ่ือเย่ียมชมเว็บไซต์ของ แล้วคลิก 

"ลงทะเบียน" เพ่ือลงทะเบียนท่ีแสดงด้านลา่ง 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 5.26 เครือขา่ยการก าหนดคา่ - การตัง้คา่อ่ืนๆ 

http://www.dvrdydns.com/
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ขัน้ตอนท่ี 2: สร้างช่ือโดเมน 

 

 

ขัน้ตอนท่ี 3: หลงัจากท่ีคณุขอช่ือโดเมนของคณุเสร็จเรียบร้อยแล้ว คณุจะเห็นโดเมนของคณุในรายการ 

 

 

b. การตัง้คา่ DVR 

เช่ือมตอ่ DVR ไปยงัเครือข่ายไคลเอนต์: 

ขัน้ตอนท่ี 1: เข้าไปสู ่เมนหูลกั     เครือขา่ย     ตัง้คา่อ่ืนๆท าเคร่ืองหมายถกูหน้า DDNS เพ่ือเลือก  "dvrdydns" 

ท่ี DDNS Sever เล่ือนลงกล่องรายการและใสช่ื่อผู้ใช้และรหสัผา่น 

ขัน้ตอนท่ี 2:ใส่อินเตอร์เฟซการตัง้คา่ของเร้าเตอร์ในแผนท่ีพอร์ตของเซิร์ฟเวอร์และท่ีอยู ่IP คลิกปุ่ ม Save เพ่ือ

บนัทกึการตัง้คา่ 

ขัน้ตอนท่ี 3: เข้าสูร่ะบบเบราว์เซอร์ IE ใสช่ื่อโดเมนท่ีลงทะเบียน " http : / / www.xxx . dvrdydns . com " 

เช่ือมตอ่เคร่ืองบนัทึกภาพลกูค้า 

นอกจากนีค้ณุยงัสามารถลงทะเบียนช่ือโดเมนในอินเตอร์เฟซนีไ้ด้อยา่งรวดเร็ว 

ขัน้ตอนท่ี 1: ตัง้อยู ่IP ด้วยตนเองในแท็บเครือขา่ยแล้วคลิก "ตัง้คา่แท็บอ่ืน ๆ " 

ขัน้ตอนท่ี 2: ตรวจสอบ "DDNS" 

ขั้นตอนท่ี 3: เลือก "www.autoddns.com" ในคอลมัน์ชนิด DDNS ท่ีแสดงข้างต้น 
ขัน้ตอนท่ี 4: ใสช่ื่อโฮสต์โดยการสุม่เชน่ 123 
ขัน้ตอนท่ี 5: คลิกท่ี " ลงทะเบียน " เพ่ือลงทะเบียนช่ือโดเมน เม่ือพร้อมท์ให้ประสบความส าเร็จปรากฏขึน้ 
หมายความวา่ คณุได้รับการลงทะเบียนช่ือโดเมนของคณุ 
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หากท่ีอยู ่IP ของคณุไมไ่ด้อยู่ IP WAN คณุควรสง่ตอ่ท่ีอยู ่IP และพอร์ตในเราเตอร์ของคณุ จากนัน้คณุสามารถ

ใช้ช่ือโดเมนบวกพอร์ต HTTP ในการเข้าถึงบนัทกึภาพของคณุ 

 

เซิร์ฟเวอร์ DDNS 

เซิร์ฟเวอร์ DDNS 
เว็บไซตท่ี์ให้บริการโดยผู้จดัจ าหนา่ยช่ือโดเมนแบบไดนามิกตวัเลือก: 
www dvrdydns.com, www.meibu.com, www.dyndns.com, 
www.autoddns.com, www.no-ip.com และประเภท MintDNS 

User name ช่ือผู้ใช้ส าหรับการเข้าสูร่ะบบในเว็บไซต์ของผู้จดัจ าหนา่ยช่ือโดเมน 
Password รหสัผา่นส าหรับการเข้าสูร่ะบบในเว็บไซต์ของผู้จดัจ าหน่ายช่ือโดเมน 
Host domain ผู้ใช้ช่ือโดเมนท่ีลงทะเบียนท่ีเว็บไซต์ของซพัพลายเออร์ 
Update interval ชว่งเวลาของการอพัเกรดท่ีอยู ่NVR IP 

 

5.7 การตัง้คา่การจดัการผู้ใช้ 

แท็บนีจ้ะชว่ยให้คณุสามารถเพิ่มผู้ใช้ปกตหิรือขัน้สงู เพ่ือสิทธ์ิในการเพิ่มผู้ใช้และการตัง้คา่ของผู้ใช้: 

ขัน้ตอนท่ี 1: เข้าไปสู ่เมน ู    ตัง้คา่     ผู้ใช้ ดงัรูปท่ี 5.27 

 

 

 

 

 

 

ขัน้ตอนท่ี 2: คลิกท่ีเพิ่มปุ่ มเพ่ือแสดงกล่องโต้ตอบดงัรูปท่ี 5.28 

รูปท่ี 5.27 การก าหนดคา่การจดัการผู้ ใช้ 
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ขัน้ตอนท่ี 3: ในแท็บทัว่ไป, ช่ือผู้ใช้ใสร่หสัผา่นและเลือกใช้ นอกจากนีค้ณุยงัสามารถตรวจสอบ "การผกูท่ีอยู ่

PC MAC" และใสท่ี่อยูนี่ ้

ขัน้ตอนท่ี 4: คลิก "OK" เพ่ือบนัทกึการตัง้คา่ 

หมายเหต:ุ เม่ือคา่เร่ิมต้นของความผกูพนัท่ีอยู ่PC MACเป็น 0 ผู้ใช้จะไมผ่กูพนักบัคอมพิวเตอร์ท่ีระบ ุถ้า

ตวัเลือกผกูท่ีมีการใช้ผู้ใช้จะสามารถเข้าสู ่NVR เพียงผา่นคอมพิวเตอร์ท่ีเฉพาะเจาะจง (ตามบญัชีท่ีอยู่ MAC) 

ขัน้ตอนท่ี 5: เลือกแท็บ และจากนัน้ ก าหนดอ านาจ สิทธิการด าเนินงานส าหรับผู้ใช้โดยเฉพาะ ดรููป 5.29 . 

ขัน้ตอนท่ี 6: คลิก "OK" เพ่ือบนัทกึการตัง้คา่ 

 

 

  

 

การลบผู้ใช้งาน: 

ขัน้ตอนท่ี 1: เข้าไปสู ่เมน ู    ตัง้คา่     อินเตอร์เฟซผู้ใช้งาน  

ขัน้ตอนท่ี 2: เลือกเพิ่มผู้ใช้ท่ีคณุต้องการจะลบ จากนัน้คลิกปุ่ ม " ลบ " 

การปรับเปล่ียนการใช้งาน: 

ขัน้ตอนท่ี 1: เข้าไปสู ่เมน ู    ตัง้คา่     อินเตอร์เฟซผู้ใช้งาน 

ขัน้ตอนท่ี2 : เลือกเพิ่มผู้ใช้ท่ีคณุต้องการแล้วคลิกท่ี "แก้ไข" เพ่ือด าเนินการท่ีเก่ียวข้อง 

การเปล่ียนรหสัผู้ใช้:  

รูปท่ี 5.28 Add - ทัว่ไป 

รูปท่ี 5.29 เพิ่มผู้ใช้อ านาจ 
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ขัน้ตอนท่ี 1: เข้าไปสู ่เมน ู    ตัง้คา่     อินเตอร์เฟซผู้ใช้งาน 

ขัน้ตอนท่ี 2: เลือกเพิ่มผู้ใช้ท่ีคณุต้องการเปล่ียนรหสัผา่นแล้วคลิกปุ่ ม "เปล่ียนรหสัผา่น" 

5.8 ขัน้สงู 

การก าหนดคา่ขัน้สงูรวมสามเมนยูอ่ย: ตัง้คา่น าเข้า / สง่ออกและการบล็อค / อนญุาตให้รายการ 

5.8.1 การตัง้คา่ใหม่ 

ตัง้คา่ทัง้หมดท่ีอปุกรณ์จะรีบตูใหม่ 

5.8.2 น าเข้า / สง่ออก 

ผู้ใช้งานสามารถสง่ออกไฟล์ข้อมลูลงในอปุกรณ์จดัเก็บข้อมลูหรือมือถือเป็นฟังก์ชัน่การส ารองข้อมลูและ

จากนัน้น าเข้าไฟล์ข้อมลูท่ีระบจุากอปุกรณ์ NVR เพ่ือจดัเก็บข้อมลูมือถือ 

5.8.3 บล็อค / รายการท่ีอนญุาต 

 

 

 

 

 

 

 

ท่ีน่ีผู้ มีสิทธ์ิสามารถห้ามผู้ใช้คอมพิวเตอร์ท่ีอยูใ่นชว่งของ IP บางอย่างจากการเข้าถึง NVR หรืออนญุาตให้ผู้ใช้

คอมพิวเตอร์ในช่วงท่ีอยู ่IP บางอย่างท่ีจะเข้าถึง NVR เช่น หากผู้ดแูลระบบไมต้่องการให้ผู้ใช้คอมพิวเตอร์

ในชว่งท่ีอยู่IPจาก 192.168.000.002 192.168.000.004 เพ่ือการเข้าถึง NVR เขาสามารถตรวจสอบรายช่ือ

ตวัเลือกท่ีถกูบล็อกแล้วใส่IPดงักลา่วชว่งท่ีอยู ่ถ้าจ าเป็นท่ีผู้ใช้คอมพิวเตอร์ภายในท่ีอยู่ IP NVR การเข้าถึงชว่ง

บางอย่างท่ีพวกเขาสามารถตรวจสอบรายช่ือให้ตวัเลือกแล้วท าการตัง้คา่ท่ีจ าเป็น 

6. ค้นหาการเลน่และการส ารองข้อมลู 

การตัง้คา่การค้นหารวมส่ีเมน:ู การค้นหาเวลา/ค้นหาเหตุการณ์/การจดัการไฟล์/และภาพ 

รูปท่ี 5.30 บล็อค / รายการท่ีอนญุาต 
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6.1 การค้นหาเวลา 

ขัน้ตอนท่ี 1: เข้าไปสู ่เมน ู     ตัง้คา่      การค้นหาเวลา ดงัภาพท่ี 5.1 

 

 

 

 

 

 

ขัน้ตอนท่ี 2: เลือกวนัท่ีและช่องทางด้านขวามือและกดปุ่ ม 'ค้นหา' วนัท่ีมีเส้นไฮไลต์แสดงวา่เป็นสถานะของ

ข้อมลู 

ขัน้ตอนท่ี 3: ก าหนดเวลาเร่ิมต้นด้วยการคลิกตารางเฉพาะหรือโดยการปอ้นคา่ท่ีระบใุนฟิลด์เวลาเร่ิมต้น 

ขัน้ตอนท่ี 4: เลือกโหมดการแสดงผลชอ่งทางและคลิกปุ่ ม Play  เพ่ือเลน่บนัทกึ ใช้แถบการเลน่ในการ

ควบคมุการเลน่ 

 

 

 

การตัง้ส ารองในชว่งระยะเวลาหนึง่ในการเล่นอินเตอร์เฟซนี ้

เลือกเวลาเร่ิมต้นโดยการลากเล่ือนและคลิกไอคอน "ตดั" จากนัน้เลือกเวลาสิน้สดุและคลิกท่ีไอคอนนีอี้กครัง้

เพ่ือยืนยนัระยะเวลาการบนัทกึ ถดัไปคลิก "ส ารอง" เพ่ือการส ารองข้อมลูท่ีบนัทกึในช่วงเวลานี  ้

6.2 การค้นหาเหตกุารณ์ 

ขัน้ตอนท่ี 1: เข้าไปสู ่เมน ู     ตัง้คา่     ปุ่ มค้นหาเหตกุารณ์ ดงั 

 

รูปท่ี 6.1 ค้นหาการก าหนดคา่ - เวลาค้นหา 
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ขัน้ตอนท่ี 2: เลือกวนัท่ีและช่องทางด้านขวามือ ข้อมลูท่ีมีเส้นไฮไลต์แสดงวา่เป็นสถานะของข้อมลู 

ขัน้ตอนท่ี 3: ท าเคร่ืองหมายถกูหน้าเซ็นเซอร์การเคล่ือนไหวหรือทัง้หมด 

ขัน้ตอนท่ี 4: คลิกปุ่ มค้นหาเพ่ือแสดงข้อมลูเหตกุารณ์ค้นหาในกล่องรายการเหตกุารณ์ 

ขัน้ตอนท่ี 5: ตรวจสอบไฟล์บนัทกึบางอยา่งที่จะเลน่ 

6.3 การจดัการไฟล์ 

ขัน้ตอนท่ี 1: เข้าไปสู ่เมน ู    ค้นหา      การจดัการไฟล์ ดงัรูปท่ี 6.3 

 

 

ขัน้ตอนท่ี 2: เลือกวนัท่ีและช่อง วนัท่ีมีเส้นไฮไลต์แสดงวา่เป็นสถานะข้อมลูของ 

ขัน้ตอนท่ี 3: คลิกปุ่ มค้นหาจะแสดงผลการค้นหาไฟล์ในกลอ่งรายการไฟล์ 

ขัน้ตอนท่ี 4: ใช้ " ปุ่ ม " เพ่ือล็อค / ปลดล็อคหรือลบไฟล์ทัง้หมดในการจดัการไฟล์คอลมัน์ 

ขัน้ตอนท่ี 5: ดบัเบลิคลิกท่ีปลดล็อครายการท่ีจะเลน่ 

รูปท่ี 6.2 การค้นหาการตัง้คา่คอนฟิก - ค้นหาเหตกุารณ์ 

รูปท่ี 6.3 ค้นหาการก าหนดคา่ - การจดัการไฟล์ 
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Lock: เลือกไฟล์และคลิกท่ีปุ่ มล็อคเพ่ือล็อคไฟล์นีห้ลงัจากนัน้ไฟล์ท่ีจะไมถ่กูลบหรือครอบคลมุ 

Unlock: เลือกไฟล์ท่ีถกูล็อคและคลิกปุ่ ม "ล็อค" เพ่ือปลดล็อกไฟล์นี ้

Delete: เลือกปลดล็อคไฟล์และคลิกปุ่ ม "ลบ" เพ่ือลบไฟล์นี ้

6.4 การค้นหาตามภาพ 

ขัน้ตอนท่ี 1: เข้าไปสูแ่ท็บ เมน ู    ค้นหา     ภาพ 

ขัน้ตอนท่ี 2: เลือกข้อมลูและชอ่งทางด้านขวามือ 

ขัน้ตอนท่ี 3: กดปุ่ ม "ค้นหา" เพ่ือค้นหาภาพท่ีบนัทึก 

ขัน้ตอนท่ี 4: เม่ือภาพการเตือนภยัได้รับการยืนยนัผู้ใช้สามารถดบัเบลิคลิกท่ีภาพเพ่ือเลน่การบนัทกึ 

 

 

 

 

 

Lock: เลือกภาพและคลิกปุ่ ม "ล็อค" เพ่ือล็อคภาพนี ้

Save: คลิกปุ่ ม "บนัทกึ" เพ่ือคดัลอกภาพบนฮาร์ดดสิก์ 

Save All: ปุ่ มคลิก "บนัทกึทัง้หมด" เพ่ือคดัลอกภาพทัง้หมดในฮาร์ดดสิก์ไดรฟ์ 

6.5 การส ารองข้อมลู 

หนว่ยนีร้องรับการส ารองข้อมลูตวัโดย SATA DVD writer ด้วย USB Flash นอกจากนีค้ณุยงัสามารถท าให้

การส ารองข้อมลูโดยเบราว์เซอร์ IE ผา่นทางอินเตอร์เน็ต ( ดใูนส่วนของการส ารองข้อมลูระยะไกล ) 

ขัน้ตอนท่ี 1: เข้าสูก่ารตัง้คา่การส ารองข้อมลู ดงัรูปท่ี  6.5 

รูปท่ี 6.4 ค้นหาการตัง้คา่คอนฟิก-ภาพ 
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ขัน้ตอนท่ี 2: ตัง้เวลาเร่ิมต้นและสิน้สดุเลือกชอ่งและคลิกปุ่ มค้นหาเพ่ือแสดงข้อมลูท่ีถกูค้นหาในกล่องรายการ

ส ารองข้อมลู 

 

 

ขัน้ตอนท่ี 3: เลือกไฟล์ท่ีต้องการหรือท าเคร่ืองหมายถกู "ทัง้หมด" เพ่ือเลือกไฟล์ข้อมลูทัง้หมด คลิกท่ีปุ่ มส ารอง

ข้อมลูเพื่อแสดงหน้าตา่งข้อมลูการส ารองข้อมลู 

 

 

 

  

 

ขัน้ตอนท่ี 4:ในส่วนติดตอ่ข้อมลูการส ารองข้อมลูคณุสามารถตรวจสอบข้อมลูท่ีเก่ียวข้องของแฟ้มส ารอง

ประเภทการจดัเก็บบนัทกึไฟล์ประเภทเป็นต้นจากนัน้คลิกปุ่ ม Start เพ่ือเร่ิมการส ารองข้อมลู 

หมายเหต:ุ หากแฟ้มส ารองจะถกูบนัทึกไว้ในรูปแบบ DVR, โปรดตรวจสอบผู้ เลน่ส ารอง เพียงผู้ เลน่สามารถ

เลน่ไฟล์เหลา่นีใ้นรูปแบบบนัทกึภาพ ถ้าแฟ้มส ารองข้อมลูจะถกูบนัทึกไว้ในรูปแบบ AVI, คณุสามารถเลน่ไฟล์

เหลา่นีก้บัเคร่ืองเลน่ส่ือทัว่ไป 

7. การจดัการ NVR 

7.1 ตรวจสอบระบบสารสนเทศ 

ระบบข้อมลูการตรวจสอบรวมหกเมนยูอ่ย: ระบบงาน/เหตกุารณ์/เข้าสูร่ะบบ/เครือข่าย/การออนไลน์/การบนัทึก 

รูปท่ี 6.5 การก าหนดคา่การส ารองข้อมลู 
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7.1.1 ระบบสารสนเทศ 

ในอินเตอร์เฟซนีผู้้ ใช้สามารถตรวจสอบรุ่นฮาร์ดแวร์รุ่น MCU รุ่นเคอร์เนล, ID อปุกรณ์อ่ืน ๆ 

7.1.2 รายละเอียดของเหตกุารณ์ 

ในแท็บนีค้ณุสามารถค้นหาเหตกุารณ์เชน่การเคล่ือนไหว , เซ็นเซอร์และวิดีโอสญูหาย โปรแกรมมีอินเตอร์เฟซ
ท่ีจะมีวนัตาม และชอ่งค้นหาตาม รายงานนีส้ามารถถกูบนัทกึไว้ในไดรฟ์ USB Flash เป็น HTML ไฟล์โดยใช้
ปุ่ มสง่ออก 

7.1.3 ข้อมลูเข้าสูร่ะบบ 

ในแท็บนีค้ณุสามารถค้นหาบนัทกึท่ีเก่ียวข้องตามก าหนดวนัและเหตกุารณ์ซึง่รวมถึงการด าเนินการติดตัง้การ
เลน่ส ารอง, ค้นหา, ตรวจสอบข้อมลูและความผิดพลาด รายงานนีย้งัสามารถถกูบนัทึกไว้ใน USB แฟลชไดรฟ์ 
เป็นไฟล์ HTML โดยใช้ปุ่ มการสง่ออก 

7.1.4 เครือขา่ยสารสนเทศ 

ในอินเตอร์เฟซนีค้ณุสามารถตรวจสอบคา่พารามิเตอร์ท่ีเก่ียวข้องของเครือขา่ย 

7.1.5 ข้อมลูออนไลน์ 

ในแท็บนีค้ณุสามารถตรวจสอบรายละเอียดของการเช่ือมตอ่ผู้ใช้ออนไลน์  

ฟืน้ฟ ู: ฟืน้ฟกูารเช่ือมตอ่ปัจจบุนั 

ยกเลิกการเช่ือมตอ่: ยกเลิกการเช่ือมตอ่ผู้ใช้ออนไลน์ในการเข้าถึง NVR ถ้าฟังก์ชนันีจ้ะใช้โดยผู้ดแูลระบบ, 
โดยเฉพาะเคร่ืองคอมพิวเตอร์จะไมส่ามารถเข้าถึงอปุกรณ์ได้ในห้านาที 

7.1.6 การบนัทึกข้อมลู 

ในอินเตอร์เฟซนีค้ณุสามารถตรวจสอบความละเอียด FTP, และสถานะการบนัทกึรวมทัง้การบนัทึกเซ็นเซอร์
เตือนภยั, การบนัทึกการเคล่ือนไหวการบนัทึกด้วยตนเองหรือการบนัทึกเวลา 

7.2 คูมื่อการเตือนภยั 

ในอินเตอร์เฟสนีผู้้ ใช้สามารถเรียกดคููมื่อการเตือนภยัได้ 
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7.3 การจดัการดสิก์ 

1. รูปแบบดสิก์ 

ขัน้ตอนท่ี1: เข้าไปสูก่ารจดัการดสิก์ 

หมายเหต:ุ กรุณาจดัรูปแบบฮาร์ดดสิก์ก่อนท่ีจะบนัทกึ ถ้าไมไ่ด้จดัรูปแบบก็จะแสดงสถานะของพืน้ท่ีดสิก์ฟรี
และพืน้ท่ีทัง้หมดท่ีด้านลา่งของหน้าจอ 

ขัน้ตอนท่ี2: คลิกปุ่ ม Refresh เพ่ือรีเฟรชข้อมลูดสิก์ในกล่องรายการ 

ขัน้ตอนท่ี3: เลือกฮาร์ดดสิก์ และคลิกปุ่ มจดัรูปแบบรูปแบบเร่ิมต้น   

หมายเหต:ุ ไฟล์ทัง้หมดท่ีบนัทกึในฮาร์ดดสิก์จะหายไปเม่ือมีการจดัรูปแบบ 

2. ขัน้สงู 

ผู้ใช้สามารถตรวจสอบรุ่น S/N เฟิร์มแวร์ สถานะสขุภาพของดสิก์ในอินเทอร์เฟซนีไ้ด้ ผู้ ใช้ยงัสามารถตรวจสอบ
อณุหภมูิ วงจรภายใน วสัดท่ีุเป็นฉนวนของดสิก์ วิเคราะห์ปัญหาของดสิก์ และเตือนเพ่ือปอ้งกนัข้อมลู 

7.4 อพัเกรด 

NVR สามารถอพัเกรดโดยใช้ USB แฟลชไดรฟ์ ซอฟแวร์ได้รับการยกระดบัจากผู้ผลิตของคณุเม่ือมีซอฟต์แวร์
รุ่นใหม ่

ขัน้ตอนอพัเกรด :  

ขัน้ตอนท่ี1: คดัลอกซอฟแวร์การปรับรุ่นท่ีได้รับจากผู้ผลิตลงในอปุกรณ์จดัเก็บใน USB 

ขัน้ตอนท่ี2: เช่ือมตอ่ USB แฟลชไดรฟ์  เข้ากบัพอร์ต USB 

ขัน้ตอนท่ี3: เข้าสู่แท็บ เมน ู    อพัเกรด แล้วของช่ือซอฟต์แวร์ท่ีอพัเกรดจะแสดงในกล่องรายการอพัเกรด  

ขัน้ตอนท่ี4: เลือกซอฟต์แวร์และจากนัน้คลิกท่ีปุ่ มอพัเกรด มนัจะปรับโดยอตัโนมตัิ 

หมายเหต:ุ โปรดรอสกัครู่ในขณะท่ีระบบรีบตู จะไมต่ดัพลงังานในระหวา่งการอพัเกรดคา่เดมิจะสงวนไว้
หลงัจากการปรับรุ่น 
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7.5 การออกจากระบบ 

เข้าไปสูแ่ท็บ เมนหูลกั      การออกจากระบบ ออกจากระบบกล่องโต้ตอบจะปรากฏขึน้ อปุกรณ์จะออกจาก
ระบบได้โดยคลิกท่ีปุ่ ม " ตกลง " . ถ้าคณุต้องการเข้าสูร่ะบบอีกครัง้ คลิกท่ีไอคอนเพ่ือเข้าสูเ่มนหูลกัช่ือผู้ใช้และ
รหสัผา่นเพ่ือเข้าสูร่ะบบอีกครัง้ 

8. การเฝา้ระวงัระยะไกล 

8.1 IE เฝา้ระวงัระยะไกล  

เพ่ือด ูNVR จากเครือขา่ยจะต้องเช่ือมตอ่กบั LAN / WAN หรืออินเทอร์เน็ต การติดตัง้เครือขา่ยควรท าตามและ
โปรดดท่ีูการตัง้คา่เครือขา่ย 5.6 . เคร่ืองบนัทกึนีส้นบัสนนุเบราว์เซอร์ IE บน Windows XP และ Vista 
แพลตฟอร์ม 

8.1.1 บน LAN 

ขัน้ตอนท่ี1: เข้าไปสู้  NVR's แท็บ เมนหูลกั      ตัง้คา่     เครือข่าย เพ่ือปอ้นท่ีอยู ่IP Subnet Mask ฯลฯ หากใช้ 
DHCP, โปรดชว่ยให้ DHCP ทัง้ใน NVR และเร้าเตอร์ 

ขัน้ตอนท่ี2: สูก่ารตัง้คา่การบนัทกึการตัง้คา่พารามิเตอร์วิดีโอเครือขา่ยเช่นความละเอียด ฯลฯ อตัราเฟรม 

ขัน้ตอนท่ี3: เปิด IE บนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ในเครือขา่ยเดียวกนั ปอ้นท่ีอยู ่IP ของ NVR ในแถบท่ีอยู ่IEแล้วกด 

Enter 

ขัน้ตอนท่ี4: IE จะดาวน์โหลดคอมโพเนนต์ ActiveX โดยอตัโนมตัิ ปอ้นช่ือผู้ใช้และรหสัผา่นในหน้าตา่งถดัไป 

หมายเหต:ุ ถ้าพอร์ต HTTP ไมใ่ช ่80, หมายเลขอ่ืนแทนต้องเพิ่มหมายเลขพอร์ตหลงัจากท่ีอยู่IP ตวัอย่างเชน่

ตัง้คา่พอร์ต HTTP เป็น 82, ต้องใสท่ี่อยู ่IP เชน่ 192.168.0.25:82 

ช่ือผู้ใช้และรหสัผา่นท่ีน่ีจะเหมือนกนักบัท่ีใช้ใน NVR คา่เร่ิมต้นคือผู้ดแูลระบบและ 123456 

8.1.2 บน WAN 

มีสองวิธีส าหรับ NVR เพ่ือเช่ือมตอ่กบัอินเทอร์เน็ต 

1. NVR เช่ือมตอ่กบัอินเทอร์เน็ตผา่นเร้าเตอร์หรือเซิร์ฟเวอร์เสมือน 
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ขัน้ตอนท่ี1: เข้าไปสู้  NVR's แท็บ เมนหูลกั      ตัง้คา่     เครือข่าย เพ่ืออินเตอร์เฟซการปอ้นท่ีอยู่ IP Subnet 

Mask ฯลฯ หากใช้ DHCP, โปรดชว่ยให้ DHCP ทัง้ใน NVR และเร้าเตอร์ 

ขัน้ตอนท่ี2: ท่ีอยูข้่างหน้า IP และหมายเลขพอร์ตในการตัง้คา่เซิร์ฟเวอร์เสมือนของเร้าเตอร์หรือเซิร์ฟเวอร์

เสมือน ก าหนดคา่ไฟร์วอลล์เพ่ือให้เข้าถึง NVR 

หมายเหต:ุ การตัง้คา่การสง่ตอ่พอร์ตอาจจะแตกตา่งกนัในเร้าเตอร์ท่ีแตกตา่งกนัและเซิร์ฟเวอร์ โปรดดดูู

รายละเอียดท่ีคูมื่อของเร้าเตอร์ 

ขัน้ตอนท่ี3: เปิดเบราว์เซอร์ท่ีอยู ่IP ใสห่รือช่ือโดเมนแบบไดนามิกและการปอ้น ถ้าพอร์ต HTTP ไมใ่ช ่80, เพิ่ม

หมายเลขพอร์ตหลงัจากท่ีอยู่ IP หรือช่ือโดเมน 

ขัน้ตอนท่ี4: IE จะดาวน์โหลด ActiveX อตัโนมตั ิจากนัน้หน้าตา่งจะปรากฏขึน้และขอช่ือผู้ใช้และรหสัผา่น ใส่

ช่ือและรหสัผา่นท่ีถกูต้องและใสเ่พ่ือด ู

หมายเหต:ุ หากคณุไมส่ามารถดาวน์โหลดและตดิตัง้ ActiveX โปรดดท่ีูค าถามท่ีพบบอ่ย Q8. 

2. เช่ือมตอ่ NVR กบัอินเตอร์เน็ตผา่น PPPoE โดยตรง 

ขัน้ตอนท่ี1: เข้าไปสู ่NVR's เมนหูลกั     ตัง้คา่      เครือข่าย อินเตอร์เฟซท่ีจะเปิดใช้ PPPoE แล้วใสช่ื่อผู้ใช้และ

รหสัผา่นท่ีได้รับจากผู้ ให้บริการอินเทอร์เน็ตของคณุ ถดัไปคลิก "สมคัร" NVR จะเช่ือมตอ่กบัเซิร์ฟเวอร์และจะ

ให้ข้อความยืนยนั 

ขัน้ตอนท่ี2: เม่ือเข้าถึงอินเตอร์เฟซท่ีหา่งไกลของ NVR ผู้ ใช้สามารถปอ้นข้อมลู IP ท่ีสามารถเข้าถึงโดยตรง 

(ผู้ใช้สามารถเข้าสู่อินเตอร์เฟซหลกั เมน ู     ข้อมลู     เครือขา่ย การตรวจสอบท่ีอยู่IP) 

ขัน้ตอนท่ี3: หากผู้ใช้ต้องการใช้ช่ือโดเมนแบบไดนามิกกรุณาใช้ส าหรับช่ือโดเมนในเซิร์ฟเวอร์ DNS การ

สนบัสนนุจาก NVR หรือเราเตอร์ แล้วเพิ่มให้ NVR 

ขัน้ตอนท่ี4: ตอ่ไปนีก้ารตัง้คา่ขัน้ตอนจะเป็นเชน่เดียวกบัขัน้ท่ี 3 และขัน้ตอนท่ี 4 ใน จดุท่ี 1 

8.2 เฝา้ระวงัระยะไกลผา่น Apple PC 
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หมายเหต:ุ เน่ืองจากปัจจบุนัปลัก๊อินในรุ่นของการสิน้สดุของลกูค้าเพียงแคส่นบัสนนุเฉพาะโหมด 32 บิต

เพ่ือให้เบราว์เซอร์ซาฟารีต้องเร่ิมต้นโหมด 32 บิต ถ้าเบราว์เซอร์เป็นรุ่น MACOS ก่อนหน้านีค้า่เร่ิมต้นคือโหมด 

32 บิตและการตัง้คา่สามารถข้ามได้ 

ขัน้ตอนการตัง้คา่มีดงันี ้: 

ครัง้แรก: คลิกขวาท่ีไอคอนซาฟารีและเลือก "แสดงในตวัค้นหา" 

ประการท่ีสอง: เลือกแอพลิเคชัน่     คลิกขวา "ซาฟารี App"     เลือก "รับข้อมลู" 

 

 

      

สาม เลือก "เปิดในโหมด 32 บติ" 

 

 

 

 

8.2.1 บน LAN  

ขัน้ตอนท่ี1: หลงัจากท่ีเร่ิมต้น คอมพิวเตอร์ Apple คลิกท่ีไอคอน Apple หน้าตา่งตอ่ไปนีจ้ะปรากฏขึน้ กรุณา
เลือก "การตัง้คา่ระบบ"     "อินเตอร์เน็ตไร้สาย"     คลิกท่ี "เครือข่าย" 
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ขัน้ตอนท่ี2:ใสข้่อมลูในอินเตอร์เฟซเครือขา่ยและจากนัน้คลิก "อินเทอร์เน็ตเช่ือมตอ่" เพ่ือตรวจสอบการเช่ือมตอ่

อินเทอร์เน็ตของเคร่ือง Apple PC  

 

 

 

 

ขัน้ตอนท่ี3: หลงัจากท่ีได้รับท่ีอยู ่ IP, ซบัเน็ตมาสก์และอ่ืน ๆ กรุณาใสเ่ข้าไปในอินเตอร์เฟซ NVR หลกัของ   

เมน ู  ตัง้คา่  เครือขา่ย ด้วยตนเองท่ีอยู ่ IP ใสซ่บัเน็ตมาสก์และเกตเวย์ตามการก าหนดคา่ของเคร่ือง

คอมพิวเตอร์ สว่นของเครือขา่ยท่ีควรจะเป็นเชน่เดียวกบัเคร่ืองคอมพิวเตอร์ หากใช้ DHCP กรุณาใช้ DHCP 

ใน NVR และเร้าเตอร์ 

ขัน้ตอนท่ี4: หลงัจากเสร็จสิน้ข้อมลูข้างต้น ผู้ใช้สามารถปอ้น IP LAN และพอร์ต HTTP ใน ซาฟารี เบราว์เซอร์ 

ตวัอยา่ง : ใส ่http : / / 192.168.1.100:81 ( ท่ีน่ี 192.168.1.100 เป็น LAN IP ของ NVR , 81 เป็น HTTP 

พอร์ตของ NVR ) คลิกท่ีปุ่ ม "  " เบราว์เซอร์จะดาวน์โหลดควบคมุ X ใช้งานดงัตอ่ไปนี ้

 

 

 

ขัน้ตอนท่ี5: คลิกท่ีไอคอน " " แล้วเลือกการควบคมุ X ท่ีใช้งานอินเตอร์เฟซการต้อนรับจะปรากฏให้ คลิกท่ี 

"Continue"     "ตดิตัง้" ปุ่ มหน้าตา่งตอ่ไปนีจ้ะปรากฏขึน้ :  

                       

 

ใสช่ื่อและรหสัผา่นของเคร่ือง Apple PC แล้วคลิก "OK" เพ่ือตดิตัง้การใช้งานและควบคมุ X 
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ขัน้ตอนท่ี 6: หลงัจากเสร็จสิน้การตดิตัง้การใช้งานและการควบคมุ X โปรดออกจากเบราว์เซอร์ซาฟารี คลิก

ขวาท่ีไอคอน ซาฟารี บนเดสก์ทอปและเลือก "ออกจาก" เพ่ือออกจากเบราว์เซอร์ แล้วรีสตาร์ทเบราว์เซอร์

ซาฟารี การปอ้นข้อมลูท่ีอยู ่IP และพอร์ต http ท่ีจะเข้าสู่อินเตอร์เฟซเข้าสูร่ะบบของ NVR 

8.2.2 บน WAN 

นอกจากนีย้งัมีอีกสองวิธีส าหรับ NVR เพ่ือเช่ือมตอ่อินเทอร์เน็ต 

1. NVR เช่ือมตอ่กบัอินเทอร์เน็ตผา่นเราเตอร์หรือเซิร์ฟเวอร์เสมือน 

ขัน้ตอนท่ี1: การตัง้คา่เครือขา่ยเชน่เดียวกบัขัน้ตอนหนึง่ขัน้ตอนท่ีส่ีของจดุ 1 เม่ือ WAN ของ IE เฝา้ระวงั

ระยะไกล 

ขัน้ตอนท่ี2: ใสข้่อมลูIP WAN และพอร์ต http ในเบราว์เซอร์ซาฟารีท่ีจะตดิตัง้ตวัควบคมุการใช้งาน จากนัน้

หน้าตา่งปรากฏขึน้และขอช่ือผู้ใช้และรหสัผา่น ใสช่ื่อและรหสัผา่นท่ีถกูต้องและใสเ่พ่ือด ู

2. NVR เช่ือมตอ่กบัอินเทอร์เน็ตโดยตรง 

ขัน้ตอนท่ี1: เครือข่ายการตัง้คา่เป็นเช่นเดียวกบัขัน้ตอนหนึง่ของจดุท่ี 2 บน WAN เชน่การเฝา้ระวงัระยะไกล 

ขัน้ตอนท่ี2: ใสข้่อมลู WAN IP และพอร์ต http หรือช่ือโดเมนในเบราว์เซอร์ซาฟารีท่ีจะตดิตัง้ตวัควบคมุการใช้
งาน จากนัน้หน้าตา่งปรากฏขึน้และขอช่ือผู้ใช้และรหสัผา่น ใสช่ื่อและรหสัผ่านท่ีถกูต้องและใสเ่พ่ือดู 

 

8.3 ตวัอยา่งระยะไกล 

 
รูปท่ี 8.1 ตวัอยา่งถ่ายทอดสดระยะไกล 
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สญัลกัษณ์และการท างานของค านิยาม: 

① ตวับง่ชีท่ี้ช่องสญัญาณ ② โหมดการแสดงผลหน้าจอ ③ ระดบัความดงัของเสียง 

④ สแน็ป ⑤ เร่ิมต้นการบนัทึก IE ⑥ คูมื่อเร่ิมต้นการบนัทึก 

⑦ การเร่ิมต้นการพดู ⑧ การเลน่ ⑨ สี 

⑩ สถานะการสง่กระแสข้อมลูหลกั/ยอ่ย 
 

หมายเหต:ุ คลิกท่ีปุ่ ม  เพื่อบนัทกึคูม่ือและไฟล์บนัทกึจะถกูบนัทกึไว้ในเคร่ืองคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ 

โหมดการแสดงผลหน้าจอ: 
สแนปภาพ 
ระบบจะจบัภาพโดยอตัโนมตัแิละบนัทึกภาพผู้ ท่ีอยูใ่นเคร่ืองคอมพิวเตอร์โดยคลิกท่ีไอคอน   "สแน็ป" 
ผู้ใช้ควรตัง้คา่พาธของรูปภาพเหลา่นัน้ในการตัง้คา่การปรับแตง่     ท้องถ่ิน 
การปรับสี : 
ลากแถบเล่ือนเพ่ือปรับความสวา่งคมชดั, สีสนัและความเข้ม คลิกคา่เร่ิมต้นท่ีจะตัง้คา่ให้คา่เดมิ 
 
 
 
 
 

ปุ่ ม ค าอธิบาย 
 ลากแถบเล่ือนเพ่ือปรับความสวา่งของชอ่ง 

 ลากแถบเล่ือนเพ่ือปรับความคมชดัของชอ่ง 
 ลากแถบเล่ือนเพ่ือปรับความเข้มของชอ่ง 
 ลากแถบเล่ือนเพ่ือปรับสีของชอ่ง 

 คลิกปุ่ มนีเ้พ่ือกู้ คืนคา่เร่ิมต้นของความสวา่งคมชดัความอ่ิมตวัและสี 
 ปรับการบนัทกึ 

 
คลิกเมาส์ขวาบนอินเตอร์เฟซแสดงสดท่ีจะแสดงเมนแูบบเล่ือนลงด้านลา่ง 
สตรีม: NVR สนบัสนนุกระแสหลกัและกระแสย่อย กระแสหลกัมีอตัราเฟรมท่ีสงูขึน้ 25fps 
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 สงูสดุ (PAL) / 30 เฟรมตอ่วินาที (NTSC) ส าหรับทกุช่องทาง แตต้่องเช่ือมตอ่เครือขา่ยท่ี 
สงูขึน้ กระแสท่ีสองมีอตัราเฟรมต ่า 6fps สงูสดุ (PAL) / 7fps (NTSC) ส าหรับทกุชอ่งทาง 
 แตต้่องใช้แบนด์วิธเครือขา่ยใน 
ระดบัต ่าเม่ือเทียบกบักระแสหลกั ดงันัน้ผู้ใช้สามารถเลือกกระแสตาม 
แบนด์วิดท์ของพวกเขา 
ทัง้หมดเพ่ือย่อยกระแส : ชดุทกุชอ่งทางหลกักระแสหลกัหรือกระแสยอ่ย 
เปิดใช้งานเสียง: เปิดหรือปิดการใช้เสียง 
แบบเตม็หน้าจอ: ภาพตวัอย่างการแสดงสดจะแสดงผลเตม็หน้าจอและแถบเคร่ืองมือท่ีจะถกูซอ่น; ดบัเบิล้คลิก
ซ้ายหรือคลิกเมาส์ขวาเพ่ือกลบั 
ซูมเข้า: ชอ่งทางเดียวหน้าจอขนาดใหญ่ขยายอิเล็กทรอนิกส์ คลิกท่ีชอ่งทางท่ีจะต้องซูม คลิกขวาเพ่ือเลือกปุ่ ม
ซูมเข้าเพ่ือขยายภาพ ดบัเบลิคลิกหรือคลิกขวาเพ่ือออกจาก 
8.4 การเลน่และการส ารองข้อมลูระยะไกล 
8.4.1 การเล่นระยะไกล 
คลิกท่ีปุ่ ม  เพ่ือเข้าสูห่น้าจอการเลน่บนัทึก โปรดดรููปท่ี 8.3 
เลือกวนัท่ีบนัทึกและชอ่งทางและดบัเบลิคลิกช่ือไฟล์ท่ีบนัทกึในกล่องรายการแฟ้ม จากนัน้ผู้ใช้สามารถเลน่ไฟล์
นัน้และแสดงตวัอยา่งภาพ 

 
 
 
 
 

 
 

 

  

NVR นีส้นบัสนนุการค้นหาเวลาท่ีหา่งไกลการค้นหาเหตกุารณ์และการจดัการไฟล์ 

การค้นหาเวลา :  

ขัน้ตอนท่ี1: เข้าไปในการค้นหา      เวลาการค้นหา ดงัรูปท่ี 8.4 

รูปท่ี 8.2 เมนูคียย์อ่ยขวา 

 

รูปท่ี 8.3 อินเตอรืเฟซการเลน่และบนัทกึแฟม้ 
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ขัน้ตอนท่ี2: วนัท่ีไฮไลท์ในพืน้ท่ีหมายถึงข้อมลูท่ีบนัทกึไว้ เลือกวนัในพืน้ท่ี②และช่องบนัทกึในพืน้ท่ี 

ขัน้ตอนท่ี3: คลิกปุ่ ม "ค้นหา"บนัทกึข้อมลูจะปรากฏในข้อมลูของกลอ่งรายการ 

ขัน้ตอนท่ี4: ก าหนดเวลาเร่ิมต้นและโหมดการแสดงผลในพืน้ท่ี ① ตามท่ีต้องการ 

ขัน้ตอนท่ี5: คลิกท่ี "เลน่" เพ่ือเลน่ 

ขัน้ตอนท่ี6:คลิกท่ีปุ่ มท่ีเก่ียวข้องในอินเตอร์เฟซส าหรับการด าเนินงานเชน่เดียวกบั FF/หยดุ/โหมดช่องการ

เปล่ียนแปลง/การวิจยั ฯลฯ ดงัรูปท่ี 8.5 

 

 

 

 

 

  

การค้นหากิจกรรม: 

ขัน้ตอนท่ี1: ใสข้่อมลูลงไปในการค้นหา       ค้นหากิจกรรม ดงัรูปท่ี  8.6 

รูปท่ี 8.4 รูปแบบการค้นหาเวลา 

รูปท่ี 8.5 ค้นหาเวลาการเลน่ 
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ขัน้ตอนท่ี2: คลิกวนัไฮไลท์และเลือกชอ่งท่ีบนัทกึ 

ขัน้ตอนท่ี3: ท าเคร่ืองหมายถกูหน้าประเภทของเหตกุารณ์ : การเคล่ือนไหวและเซ็นเซอร์ 

ขัน้ตอนท่ี4: เหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้จะแสดงอยู่ในกล่องรายการเหตกุารณ์โดยคลิกท่ีปุ่ มค้นหา 

ขัน้ตอนท่ี5: ดบัเบลิคลิกท่ีรายการบางอย่างท่ีจะเลน่ 

การจดัการแฟ้ม 

ขัน้ตอนท่ี1: ใสข้่อมลูเข้าไปในค้นหา      การจดัการไฟล์ ดงัรูปท่ี 8.7 

ขัน้ตอนท่ี2: เลือกวนัท่ีไฮไลท์และชอ่งทาง 

ขัน้ตอนท่ี3: คลิกปุ่ ม "ค้นหา" เพ่ือค้นหาไฟล์ท่ีบนัทกึ 

 

 

รูปท่ี 8.6 อินเตอร์เฟซการค้นหาเหตกุารณ์ 

รูปท่ี 8.7 อินเตอร์เฟซการจดัการแฟ้ม 
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ล็อค: เลือกรายการไฟล์บางอยา่งในกล่องรายการแฟ้มแล้วคลิก "ล็อค" เพ่ือล็อคไฟล์ท่ี ca ไมถ่กูลบหรือซ้อนทบั

นี ้

ปลดล็อค: เลือกไฟล์ท่ีถกูล็อคแล้วคลิก "ปลดล็อก" เพ่ือปลดล็อคไฟล์นี ้ 

ลบ: เลือกไฟล์ปลดล็อคแล้วคลิกปุ่ ม "ลบ" เพ่ือลบไฟล์นีจ้ากรายการไฟล์ 

8.4.2 การส ารองข้อมลูระยะไกล 

คลิกท่ีปุ่ มส ารองข้อมลูท่ีจะเข้าสูอิ่นเตอร์เฟซการส ารองข้อมลู ดงัรูปท่ี 8.8 

 

 

ขัน้ตอนท่ี1: เลือกชอ่งทางตัง้เวลาเร่ิมต้นและสิน้สดุแล้วคลิก "ค้นหา 'เพ่ือแสดงข้อมลูไฟล์ในกลอ่งรายการไฟล์ 

ขัน้ตอนท่ี2: เลือกไฟล์ส ารองข้อมลูและคลิกปุ่ มเพ่ือก าหนดเส้นทาง "เรียกด"ู จากนัน้คลิกปุ่ ม "ส ารอง" เพ่ือ

เร่ิมต้นการส ารองข้อมลูแฟ้มส ารองจะถกูบนัทกึไว้ในเคร่ืองคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ 

8.5 การก าหนดคา่ระบบระยะไกล 

คณุสามารถท าการติดตัง้ระยะไกลของอปุกรณ์ซึง่รวมถึงฟังก์ชัน่เชน่เดียวกบัการตัง้คา่พืน้ฐานการก าหนดคา่,

การถ่ายทอดสด,การตัง้คา่การบนัทึก,การตัง้คา่,การตัง้คา่การแจ้งเตือน,ก าหนดคา่เครือขา่ย,และการตัง้คา่ของ

ผู้ใช้ คณุควรเลือกตวัเลือกจากรายการเมนบูนการตัง้คา่ด้านซ้ายแล้วพารามิเตอร์ท่ีเกียวข้องกบั ผู้ใช้เพียงคน

เดียวท่ีสามารถท าเชน่การตัง้คา่การก าหนดคา่ท่ีจดุเวลาท่ีก าหนด คลิกท่ีแท็บการก าหนดคา่ท่ีจะเข้าสู่อินเตอร์

เฟซด้านลา่งดงัรูปท่ี 8.9 

 

รูปท่ี 8.8 รูปแบบการส ารองข้อมลูระยะไกล 
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รายการเมนยูอ่ยและตวัเลือกในทกุเมนมีูความคล้ายคลงึกบัของ NVR โปรดดรูายละเอียดเพิ่มเตมิท่ีคูมื่อ

หลกัการตัง้คา่เมน ู

8.6 เคร่ืองมือ 

คลิกท่ีแท็บของเคร่ืองมือในการเข้าถึงเคร่ืองมือการจดัการดสิก์ คณุสามารถดสูถานะของ HDD,เปล่ียน / ดู

คณุสมบตัอิา่น / เขียนและยงัสามารถจดัรูปแบบฮาร์ดดสิก์ไดรฟ์จากระยะไกล 

8.7 ข้อมลูระยะไกล  

ข้อมลูแท็บมีอินเตอร์เฟซบนเว็บท่ีใช้ในการเข้าถึงข้อมลูทัว่ไปท่ีเก่ียวข้องกบัการตัง้คา่ NVR ของ มนัรวมถึงห้า

เมนยูอ่ย: ระบบเหตกุารณ์เข้าสูร่ะบบเครือขา่ยและผู้ใช้ท่ีออนไลน์รายการเมนยูอ่ยและตวัเลือกในทกุเมนมีู

ความคล้ายคลงึกบัท่ีของ NVR โปรดศกึษารายละเอียดเพิ่มเตมิของระบบ 

 

 

รูปท่ี 8.9 การก าหนดคา่ระบบระยะไกล 

รูปท่ี 8.10 การค้นหาข้อมลูระยะไกล 
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หมายเหต:ุ อาจจะมีความแตกตา่งเล็กน้อยท่ีเก่ียวกบัฟังก์ชัน่ในการเฝา้ระวงัระยะไกลระหวา่งผา่น IE และผา่น

เคร่ือง Apple PC ท่ีน่ีเราใช้เวลาเพียงการเข้าถึงระยะไกล IE ตวัอยา่งเชน่ 
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ภาคผนวกค าถามที่พบบ่อย 

Q1. ท าไมไมมี่ NVR เปิดหลงัจากการเช่ือมตอ่กบัพลงังาน? 

a.อะแดปเตอร์อาจท างานได้ไมดี่ กรุณาเปล่ียนอะแดปเตอร์ใหม่ 

b.พลงังานจากอะแดปเตอร์อาจจะไมเ่พียงพอส าหรับการด าเนินงานของ NVR กรุณาใช้อะแดปเตอร์ท่ี

ให้มาพร้อมกบั NVR 

c.มนัอาจจะเป็นปัญหาด้านฮาร์ดแวร์ 

Q2.ท าไมไมป่รากฏเมนแูละภาพการแสดงสด?  

a.ตรวจสอบวา่จอแสดงผลท่ีเช่ือมตอ่กบัวิดีโอหลกัท่ีออกทางจอภาพอาจจะมีการเช่ือมตอ่กบั VGA 

พอร์ต HDMI ในขณะท่ี NVR อาจจะตัง้คา่ส าหรับการส่งออกผา่นทาง BNC หรือในทางกลบักนัลอง

กดปุ่ ม ESC เพ่ือสลบัโหมดการแสดงผล  

Q3.ท าไมเปิด NVR LED แตไ่มมี่การสง่ออกข้อมลู? 

a.พลงังานจากอะแดปเตอร์อาจจะไมเ่พียงพอส าหรับการด าเนินงานของ NVR กรุณาใช้อะแดปเตอร์ท่ี

ให้มาพร้อมกบั NVR 

b. มนัอาจจะเป็นปัญหาจากการเดนิสายไฟ กรุณาตรวจสอบการเช่ือมตอ่ 

c.ตรวจสอบการตัง้คา่ตา่งๆ 

Q4.ท าไมภาพไมป่รากฏในบางสว่นหรือทกุชอ่งสญัญาณของ NVR? 

a.มนัอาจจะเป็นปัญหาจากการเดนิสายไฟ กรุณาตรวจสอบสายเคเบลิและพอร์ตของกล้อง 

b. ปัญหานีส้ามารถเก่ียวข้องกบักล้อง กรุณาตรวจสอบเช่นเดียวกนั 

c.กรุณาตรวจสอบให้แนใ่จว่าคณุได้เพิ่มและเปิดการใช้งานกล้องแล้ว 

Q5.ท าไมฉ่นัหา HDD ไมพ่บ? 

a.พลงังานจากอะแดปเตอร์อาจจะไมเ่พียงพอส าหรับการด าเนินงานของ NVR กรุณาใช้อะแดปเตอร์ท่ี

ให้มาพร้อมกบั NVR 

b. มนัอาจจะเป็นปัญหาจากการเดนิสายไฟ กรุณาตรวจสอบแหลง่พลงังานและสายข้อมลูของ HDD 
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c.HDDอาจเสีย เปล่ียนอนัใหม ่

Q6.ท าไมระบบไมส่ามารถบนัทกึข้อมลูได้? 

 a.ตรวจสอบให้แนใ่จ HDD ได้รับการจดัรูปแบบก่อนท่ีจะใช้ 

 b. บางทีผู้ใช้ไมไ่ด้เปิดใช้งานฟังก์ชัน่การบนัทกึหรือได้ท าการตัง้คา่ไมถ่กูต้อง โปรดดท่ีูรายละเอียดการ

ตัง้คา่การบนัทกึเพิ่มเตมิ 

c.บางที HDD เตม็ NVR จงึไมส่ามารถบนัทกึได้ ให้ตรวจสอบข้อมลูฮาร์ดดสิก์จากการจดัการดสิก์และ

หากมีความจ าเป็นกรุณาเปิดใช้งานฟังก์ชนัรีไซเคลิ 

d. ตรวจสอบคณุสมบตัขิองHDD มนัอาจจะถกูตัง้คา่เป็นโหมดอา่นอยา่งเดียว 

e. HDDอาจเสีย เปล่ียนอนัใหม่ 

Q7.เมาส์ไมท่ างาน ฉันสามารถท าอยา่งไรได้บ้าง? 

 a.ควรเช่ือมตอ่เมาส์กบัพอร์ต USB ท่ีด้านหลงั 

 b. หลงัจากท่ีเช่ือมตอ่เมาส์กบั NVR การตรวจสอบเมาส์ส าหรับวินาที ถ้าไมพ่บให้ลองรีสตาร์ท NVR 

c.เมาส์อาจจะเข้ากนัไมไ่ด้หรือผิดพลาด กรุณาเปล่ียนเมาส์ 

Q8.ไมส่ามารถดาวน์โหลดตวัควบคมุ ActiveX ฉันสามารถท าอยา่งไรบ้าง?   

 a. IE ควบคมุบล็อกเบราว์เซอร์ ActiveX โปรดด าเนินการตัง้คา่ตามขัน้ตอนท่ีระบไุว้ด้านลา่ง 

 ① เปิดเบราว์เซอร์ คลิกเคร่ืองมือ ........ตวัเลือกอินเทอร์เน็ต....... 

 

 

 

 

 

 ② เลือกระดบัการรักษาความปลอดภยั.........ก าหนดเอง.........ดงัภาพท่ี 8.1 

 ③ เปิดใช้งานตวัเลือกยอ่ยท่ีอยูภ่ายใต้ "การควบคมุ  ActiveX และปลัก๊อิน" ดรููปภาพท่ี 8.2 

 ④แล้วคลิก OK เพ่ือเสร็จสิน้การตัง้คา่  

 b. ปลัก๊อินหรือปอ้งกนัไวรัส อ่ืนๆ อาจปิดกัน้ ActiveX กรุณาปิดการใช้งานหรือการตัง้คา่ท่ีไมจ่ าเป็น 
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Q9.ท าไม NVR แสดงผลว่า "โปรดรอสกัครู่....." ตลอดเวลาฉนัจะท าอยา่งไร? 

 a.สายเคเบลิสายไฟและข้อมลู HDD อาจไมส่ามารถเช่ือมตอ่กนั กรุณาตรวจสอบการเช่ือมตอ่ HDD 

 b.นอกจากนีย้งัเป็นไปได้วา่ NVR ถกูบงัคบัให้หยดุเพราะ HDD มีเซกเตอร์ท่ีไมดี่และมนัอาจจะ

ก่อให้เกิดระบบหยดุท างาน ควรตรวจสอบ HDD กบัผู้ รู้หรือพยายามจดัรูปแบบ HDD ท่ีมีอยู่ 

Q10.จะปอ้นรหสัผา่นและหมายเลขในอินเทอร์เฟสได้อย่างไร? 

คลิกท่ีรหสัผ่านหรือกล่องใสแ่ปน้พิมพ์ขนาดเล็กจะปรากฏขึน้ กรุณาเลือกตวัอกัษรท่ีจะมีการปอ้นข้อมลู 

(รหสัผา่นเร่ิมต้นคือ 123456), หรือคณุสามารถใช้คีย์ดจิิตอลบนแผงด้านหน้าหรือปุ่ มดจิิตอลบนรีโมทคอล

โทรล 

Q11.ฮาร์ดดสิก์จะถกูระบวุา่เป็นอปุกรณ์ใหม่ แตเ่ม่ือถกูน ามาใช้กบั NVR อ่ืนในรูปแบบเดียวกนั ควรจะท าการ 

Format ก่อนท่ีจะใช้งานหรือไม?่ 

มนัเป็นไปได้ท่ีจะโยกย้าย HDD จากท่ีหนึง่ไปยงัอีก NVR โดยมีเง่ือนไขว่า NVRs ท่ีมีรูปแบบเดียวกนัและ 

HDD ท่ีมีการโยกย้ายจะถกูน ามาใช้เป็นดสิก์ แตเ่พียงผู้ เดียวใน NVR ใหม ่อยา่งไรก็ตามในกรณีท่ี NVR ใหม่

แล้วมี HDD ดสิก์โยกย้ายท่ีมีการตดิตัง้จะต้องมีการจดัรูปแบบ ในดสิก์ทัว่ไปก่อนท่ีย้ายจากท่ีหนึง่ไปยงัอีก 

NVR แตไ่มแ่นะน า 

 

รูปท่ี 8.1 รูปท่ี 8.2 
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Q12.อะไรคือคา่ต ่าสดุท่ีจ าเป็นส าหรับการตรวจสอบระยะไกล? 

PC โมดลู พารามิเตอร์ 
CPU Intel Celeron 2.4G 

Motherboard Intel 845 
HDD 80G 
RAM 512M 

VGA 
NVIDIA GeForce MX440/FX5200 
ATIRADEON 7500/X300 

OS Windows 2000(SP4 above) /Windows XP(SP2 above) /VISTA 
DirectX 9.0 

 

Q13.วิธีการจดัการกบัสถานการณ์ท่ีควบคมุตวัแปลงสญัญาณจะถกูบล็อคเม่ือดาวน์โหลดในระบบ Vista หรือ 

Win7? 

ปัญหานีส้ามารถแก้ไขได้ในสองวิธี : 

 a.ใสแ่ผงควบคมุ     บญัชีผู้ ใช้และครอบครัว ความปลอดภยั      การควบคมุบญัชีผู้ใช้       (ดงั

รูปภาพท่ี 13.1) คลิกเปิดหรือปิดบญัชีผู้ใช้ เพ่ือยกเลิกการควบคมุบญัชีผู้ใช้  (UAC) เพ่ือชว่ยปอ้งกนั

คอมพิวเตอร์ของคณุ     

 b.คลิกขวาท่ี IE เบราว์เซอร์ ( รูปท่ี 13.2 ) เลือก RUN ในฐานะผู้ดแูลระบบเพ่ือเรียกใช้เบราว์เซอร์ 

 

 

. 

 

 

 

 

รูปท่ี 13.1 รูปท่ี 13.2 
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Q14.วิธีการเลน่ไฟล์ส ารอง? 

 a.ใส่อปุกรณ์ USB ของคณุท่ีแฟ้มส ารองข้อมลูท่ีจะถกูบนัทกึไว้ในพอร์ต USB ของคอมพิวเตอร์ ถ้า

ไฟล์ของคณุจะถกูบนัทกึไว้ในรูปแบบบนัทกึภาพคณุต้องมีตวัดาวน์โหลดกลอ่งผู้ เลน่ส ารองอยูแ่ล้ว ก่อนท่ีจะท า

ส ารองข้อมลูแล้วคลิกสองครัง้เพ่ือเปิดดสิก์ USB ของคณุเพื่อหาไฟล์ท่ีส ารองข้อมลูของคณุและผู้ เลน่ส ารอง 

จากนัน้คลิกสองครัง้ท่ีไอคอน   การติดตัง้ผู้ เลน่ส ารอง 

 b. หลงัจากท่ีคณุติดตัง้และเปิดเคร่ืองเลน่นีแ้ล้วคลิก"เปิดเส้นทาง" เพ่ือเปิดแฟ้มส ารองข้อมลูของคณุ 

ถดัไปคลิกท่ีปุ่ ม Play เพ่ือเลน่แฟ้มส ารอง ดบัเบลิคลิกท่ีภาพแล้วคลิกขวาเพ่ือเปิดใช้งานเสียง ถ้าคณุบนัทึก

ไฟล์ของคณุในรูปแบบ AVI โดยตรงคณุสามารถเปิดแฟ้มของคณุโดยใช้เคร่ืองเลน่ส่ือท่ีสนบัสนนุรูปแบบนี  ้
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ภาคผนวก B ค านวณความจใุนการบนัทกึ 

 คณุสามารถค านวณขนาดของฮารดดสิก์ตามระยะเวลาการจดัเก็บและ NVR ตัง้คา่การบนัทกึ สตูรดงัตอ่ไปนี ้

อยูใ่นสภาพท่ีอตัราเฟรมเตม็ ใช้พืน้ท่ีตอ่ชัว่โมง (MB / h) = บติเรต (kbps) ÷ 8 × 3600 ÷ 1024 ดงัตอ่ไปนีคื้อ

รายละเอียดการตัง้คา่ท่ีแตกตา่งกนั 

 

ความละเอียด เฟรมเรท อตัราบิต (kbps) ใช้พืน้ท่ี (MB / h) 

1080P 15fps (NTSC) 

12M 2700 
8M 2025 
7M 1575 
5M 1350 
4M 900 

720P 30fps (NTSC) 

6M 2700 
4M 1800 
2M 900 
1M 450 
256 113 

 

รูปแบบการค านวณคือ :  

ความสามารถในการบนัทกึรวม = พืน้ท่ีท่ีใช้ตอ่ชัว่โมง (MB / h) (อตัราการรายงานขา่วของฮาร์ดดสิก์) ×บนัทึก

เวลา (ชัว่โมง) ×หมายเลขช่อง  

ตวัอยา่งเชน่ความละเอียดชดุหนึง่ของลกูค้า To1080P อตัราเฟรมถึง 15fps บติเรตท่ี 4M และ ชว่ยให้ทัง้หมด 

4 ชอ่ง เขาต้องการให้หนว่ยในการบนัทกึอยา่งตอ่เน่ืองในเดือน ในการค านวณด้านลา่งนี ้

ความจใุนการบนัทกึ รวม = 900 (mb/h) X 24 (ชัว่โมง / วนั) X30 (วนั) X4 (ชอ่ง) = 2,592,000 (MB) = 

2,531.25 (GB) 

ดงันัน้ลกูค้าเพียงแคต่ิดตัง้ HDD สอง SATA กบั1.5 TB ก็จะสามารถบนัทกึเวลาได้เกือบเดือน 
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ภาคผนวก C อปุกรณ์ที่รองรับ 

1. เข้ากนัได้กบั USB ไดรฟ์หลงัจากทดสอบ 

แบรนด์ ความจ ุ
SSK 512MB, 1G, 2GB 
Netac 4GB 
Kingston 2GB 
Aigo 2GB 
Smatter vider 1GB 
SanDisk 4GB 

 

2. หลงัการทดสอบรองรับ SATA  เคร่ืองบนัทกึซีดี / ดีวีดี 

                    

แบรนด์ โมเดล 
TECLAST GH22NP20/TL-22XD 
BENQ DW220S-0K4 
LITEON DH—20A6S01C 
LITEON DH-20A4P02C 
SAMSUNG TS-H653B 
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3.  รายการท่ี HDD รองรับ      

แบรนด์ ความจ ุ

Seagate Barracuda  80G/160G/250G/320G /1.5T/2TB/3TB 
Seagate SV35.3  1T 
Seagate Pipeline HD.2 500G 
Maxtor Diamondmax  160G 
HITACHI Deskstar  80G/160G 
WD  WD1600JS 160G 
Samsung  HD161HJ 160G 
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ภาคผนวก D ข้อมลูจ าเพาะของ 4-CH 

รูปแบบการบีบอดั H.264 

วีดีโอ เอาต์พตุ CVBS×1; VGA×1; HDMI×1 

IP อินพตุ 
4 CH 1080P @ 15fps or 2 CH 1080P@30fps 
4 CH 720P@30fps; 4 CH D1@30fps 

HDMI / VGA ความละเอียด 1080P/1280*1024 /1024*768/ 800*600 
ความละเอียดในการบนัทกึ 1080P , 720P, D1 
สญัญาณเสียง อินพตุ RCA X1 
สญัญาณเสียง เอาต์พตุ RCA X1 
อะลาร์มอินพตุ NO or NC 4CH 
อะลาร์ม เอาต์พตุ 1CH  
โหมดบนัทกึ คูมื่อการตรวจสอบ / เซนเซอร์ / เวลา / โมชัน่ 
Simplex / Duplex / Triplex Pentaplex 
พอร์ตเครือข่ายทัว่ไป RJ45 x1 

เช่ือมตอ่การส่ือสาร 
RS485, USB2.0 x 2 (ส าหรับการส ารองข้อมลูอีกส่วนหนึง่ส าหรับเมาส์ 
USB) 

ข้อมลูดสิก์ SATA x 1 + DVD-RW x 1 หรือ SATA x 2 
รีโมทคอลโทรล ใช ่
พาวเวอร์ซพัพลาย DC12V 

อณุหภมูิ 0 ℃ -50 ℃ 
ความชืน้ 10% -90% 
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ภาคผนวก E ข้อมลูจ าเพาะของ 8-CH 

รูปแบบการบีบอดั H.264 

วีดีโอ เอาต์พตุ BNC× 1; VGA×1; HDMI×1 

IP อินพตุ 
4 CH 1080P @ 15fps or 2 CH 1080P@30fps 
4 CH 720P@30fps; 4 CH D1@30fps 

HDMI / VGA ความละเอียด 1080P/1280*1024 /1024*768/ 800*600 
ความละเอียดในการบนัทกึ 1080P , 720P, D1 
สญัญาณเสียง อินพตุ RCA X1 
สญัญาณเสียง เอาต์พตุ RCA X1 
อะลาร์มอินพตุ NO or NC 8CH 
อะลาร์ม เอาต์พตุ 1CH  
โหมดบนัทกึ คูมื่อการตรวจสอบ / เซนเซอร์ / เวลา / โมชัน่ 
Simplex / Duplex / Triplex Pentaplex 
พอร์ตเครือข่ายทัว่ไป RJ45 x1 

เช่ือมตอ่การส่ือสาร 
RS485, USB2.0 x 2 (ส าหรับการส ารองข้อมลูอีกส่วนหนึง่ส าหรับเมาส์ 
USB) 

ข้อมลูดสิก์ SATA x 1 + DVD-RW x 1 หรือ SATA x 2 
รีโมทคอลโทรล ใช ่
พาวเวอร์ซพัพลาย DC12V 

อณุหภมูิ 0 ℃ -50 ℃ 
ความชืน้ 10% -90% 
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ภาคผนวก F ข้อมลูจ าเพาะของ 16-CH 
 

รูปแบบการบีบอดั H.264 

วีดีโอ เอาต์พตุ CVBS×1; VGA×1; HDMI×1 

IP อินพตุ 
16 CH 1080P @ 15fps or 8 CH 1080P@30fps 
16 CH 720P@30fps; 16 CH D1@30fps 

HDMI / VGA ความละเอียด 1080P/1280*1024 /1024*768/ 800*600 
ความละเอียดในการบนัทกึ 1080P , 720P, D1 
สญัญาณเสียง อินพตุ RCA X1 
สญัญาณเสียง เอาต์พตุ RCA X1 
อะลาร์มอินพตุ NO or NC 16CH 
อะลาร์ม เอาต์พตุ 1CH  
โหมดบนัทกึ คูมื่อการตรวจสอบ / เซนเซอร์ / เวลา / โมชัน่ 
Simplex / Duplex / Triplex Pentaplex 
พอร์ตเครือข่ายทัว่ไป RJ45 x1 

เช่ือมตอ่การส่ือสาร 
RS485, USB2.0 x 2 (ส าหรับการส ารองข้อมลูอีกส่วนหนึง่ส าหรับเมาส์ 
USB) 

ข้อมลูดสิก์ SATA x 1 + DVD-RW x 1 หรือ SATA x 2 
รีโมทคอลโทรล ใช ่
พาวเวอร์ซพัพลาย DC12V 

อณุหภมูิ 0 ℃ -50 ℃ 
ความชืน้ 10% -90% 

 

 

 

 

 


