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วธิใีชง้านระบบเคร ือ่งบนัทกึดว้ย USB Mouse

คณุสำมำรถใชเ้มำสค์วบคมุกำรตัง้คำ่ตำ่งๆ ของเครือ่ง

บันทกึภำพไดอ้ย่ำงสะดวกและมปีระสทิธภิำพ เพยีงตอ่

สำย USB จำกเมำสไ์ปยังพอรต์ USB ดำ้นหลังของ

เครือ่งบันทกึ โดยระบบจะท ำกำรคน้หำเมำสอั์ตโนมัติ

ปุ่มใชง้าน การท างาน คา่เมนู

Left-Click

คลิ๊กปุ่ม

ดำ้นซำ้ย

คลิ๊ก 1 ครั้ง 

ในโหมดภำพสด: เลอืกกลอ้งใดกลอ้งหนึง่ และแสดงกำรตัง้ค่ำ

เมนูด่วน.

ในโหมดเมนู: เลอืกรำยกำรและยืนยัน.

ดับเบิ๊ลคลิ๊ก
ในโหมดแสดงภำพสด: เลอืกกลอ้งใด กลอ้งหนึง่เต็มจอ หรือ

แสดงภำพของทุกกลอ้งพรอ้มกัน.

คลิ๊ก และลำกเมำส์
ในโหมดภำพสด: สลับต ำแหน่งกลอ้ง

อลำร์ม/เคลือ่นไหว: เลอืกต ำแหน่งพืน้ที่

ดจิติอลซูม: ลำกเมำสแ์ละเลอืกพืน้ที่

Right-Click 

คลิ๊กปุ่ม

ดำ้นขวำ

คลิ๊ก 1 ครั้ง
ในโหมดแสดงภำพสด: แสดงรำยกำรเมนูย่อย

ในโหมดเมนู: ออกจำกเมนูปัจจุบัน ไปสู่เมนูก่อน

Scroll-

Wheel

ปุ่ม Scroll

หมุนขึน้ เมนู: เปลีย่นกำรตัง้ค่ำ

หมุนลง เมนู: เปลีย่นกำรตัง้ค่ำ

วธิใีชง้านคยีบ์อรด์จ าลอง

คีย์บอร์ด การท างาน

สัญลักษณ์

...... ตัวเลข
ยืนยัน/ออก

เว้นวรรค

...... ภาษาอังกฤษ

กลับ/ลบ

สลับอักษรพิมพ์เล็ก/ใหญ่
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ตรวจสอบกำรสถำนะ กำรท ำงำนของระบบเครื่องบันทกึ

วันที่ และเวลาปัจจบุนั

ชื่อกล้อง

ไม่มีสัญญาณภาพ

สถานะการบนัทึก

เร ิม่ตน้ใชง้านระบบเคร ือ่งบนัทกึวาตาช ิWXR Series

เร ิม่ใชง้านระบบ

หลังจำกตดิตั้งฮำรด์ดิสกภ์ำยในเครื่อง

บันทกึภำพแลว้  เปิดเครือ่งฯ 

โดยเสยีบอแดปเตอรด์ำ้นหลัง  ระบบ

จะตรวจสอบกำรติดตัง้ฮำร์ดดสิกใ์หม ่  
ใหเ้ลอืกหมำยเลข 1 แลว้กดปุ่ ม ตกลง 

กดปุ่ ม “ถัดไป”

รหสัผ่าน

ระบบจะแสดงขอ้มลู ช ือ่ผูใ้ชง้ำนและรหัสผ่ำน 

ใหก้ดปุ่ มตกลง (ชือ่ผูใ้ชง้ำน : admin และรหัสผ่ำน ;

วำ่ง เพื่อความปลอดภยั และความเป็นสว่นตวั

ของทา่น แนะน าใหส้รา้งรหสัผา่นใหม)่
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ข ัน้ตอนสรา้งรหสัผา่นใหม ่

ท ำเครือ่งหมำย ถกูทีช่อ่ง แกไ้ขรหสัผา่น 

สรำ้งรหัสผ่ำนใหม ่ และยืนยันรหัสผ่ำนใหม ่

กดปุ่ ม ถดัไป

หำกไมต่อ้งกำรเปลีย่นรหัสผ่ำน สำมำรถกด
ปุ่ ม ถดัไป ตำมขัน้ตอน โดยไมต่อ้งเลอืก

ชอ่ง แกไ้ขรหัสผ่ำน

* กรณีลมืรหัสผ่ำนทีส่รำ้งไว ้ ทำ่นสำมำรถ

โทรตดิตอ่สอบถำมที ่ 1795

ต ัง้คา่วนัที/่เวลา 

ควรตัง้คำ่ วันทีแ่ละเวลำใหถ้กูตอ้ง

และตรงกับชว่งเวลำปัจจบัุน เพือ่กำรคน้หำ

ขอ้มลูกำรบันทกึที ่ แมน่ย ำ

ต ัง้คา่ระบบเครอืข่ายเพื่อเชือ่มต่อกบัอนิเตอรเ์น็ต

เลอืก เมนูหลกั > ต ัง้ค่าระบบ > 

เครอืขา่ย >ไอพีฯ 

ส ำหรับก ำหนดหมำยเลขไอพ ี

แอดเดรสของเครื่องบันทกึในเครอืขำ่ย
ภำยในของทำ่น หรอืเลอืกเป็นระบบ 

DHCP เพือ่ใหเ้ครือ่งฯ ตัง้คำ่ไอพี

แอดเดรสอัตโนมัติ

อลาร์ม

แสดงภาพ

ตัง้ ค่าระบบ
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ดาวนโ์หลดแอพพลเิคช ัน่ และออนไลนก์ลอ้งวงจรปิดผา่นมอืถอื

http://wxr.smartwatashi.com

ใช้งาน
สถานะการเช่ือมต่อ เช่ือมต่อปกติ

แสดงภาพ

ตัง้ ค่าระบบ

เลอืก เมนูหลกั > ต ัง้ค่าระบบ > 

เครอืขา่ย >P2P

ใหใ้ชม้อืถอืแสกนแอพพลเิคชั่น ตำม

เวอรม์อืถอืทีท่ำ่นใช ้ ระบบจะใหท้ำ่น
ดำวนโ์หลดแอพพลเิคชั่นช ื่อ 

WXR Smart ท่ำนสำมำรถศกึษำขัน้ตอนกำรใช ้
งำน แอพพลเิคช่ันใน www.watashi.co.th

WXR Smart

ดภูาพยอ้นหลงั

คลิ๊กเมำสข์วำ เลอืกเมน ู เลน่ยอ้นหลัง 

ในโปรแกรม ดภูำพยอ้นหลังให ้

ด ำเนนิกำรตำมขั้นตอนนี้

1.เลอืกโหมดกำรคน้หำขอ้มลูดำ้นบน
ซำ้ยของจอ

2. เลอืกปฏิทนิทีต่อ้งกำรเลน่ภำพ

3. เลอืกกลอ้งทีต่อ้งกำรเลน่ภำพ

4. เลอืกชว่งเวลำทีม่กีำรบันทกึขอ้มูล 

5. กดปุ่ ม เลน่ 

ถา่ยโอนขอ้มลู

ตัง้ ค่าระบบ

วดีีโอ
คลิ๊กเมำสข์วำ เลอืก เมนหูลัก > ถำ่ย

โอน

ใหด้ ำเนนิกำรตำมขัน้ตอนนี้

1. เสยีบ USB Flash Drive ทีพ่อรต์ 
USB ของเครือ่งบันทกึ

2. เลอืกรปูแบบไฟล ์ .dav หรอื avi

(แนะน ำ)

3. เลอืกกลอ้งทีต่อ้งถำ่ยโอนขอ้มูล

4. เลอืกรปูแบบ วดีโีอ
5. เลอืกวันทีแ่ละเวลำเริม่ตน้/ สิน้สดุ

6. กดปุ่ ม เริม่
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FAQ

รำยกำร สถำนะกำรท ำงำน

สถำนะกำรบันทกึภำพ ระบบจะแสดงไอคอนนีเ้ม ือ่มกีำรบันทกึภำพ

แจง้เตอืน ระบบจะแสดงไอคอนนีเ้ม ือ่พบกำรเคลือ่นไหว, ขำ้มเสน้

ไม่มสีัญญำณภำพ ระบบจะแสดงไอคอนนี ้ เม ือ่สัญญำณภำพขำดหำย

ล็อค
ระบบจะแสดงไอคอนนี ้ ในกรณสีทิธ ิถ์ูกจ ำกัดไม่ใหแ้สดงภำพของ

กลอ้ง

การแสดงสถานะการท างานของกลอ้ง

รำยกำร สถำนะกำรท ำงำน

แอพพลเิคช่ันส ำหรับดูภำพผ่ำนมอื

ถอื Android/ iOS

ใชแ้อพพลเิคช่ันชือ่ WXR Smart ดำวนโ์หลดใน Playstore และ 

App Store

ดูภำพกลอ้งวงจรปิดกับคอมพวิเตอร์
ใชโ้ปรแกรมอนิเตอร์เน็ต Explorer เขำ้เวบไซต์

http://wxr.smartwatashi.com

ดูกลอ้งวงจรปิดจำกหลำยๆ จุด

รวมกัน 
ใชโ้ปรแกรม XVRcms ในแผ่น CD 

รองรับกับ USB WiFi และ USB 3G 

รุ่นไหนบำ้ง?

กรณลีมืรหสัผ่ำนเครื่องบันทกึมวีธิรีี

เซ็ตอย่ำงไร?

ลูกคำ้สำมำรถโทรฯตดิต่อสอบถำมเพือ่ขอรหสัผ่ำนมำสเตอร์ที่

1795

รองรับกลอ้งวงจรปิดประเภทใดบำ้ง?

เครื่องบันทกึสำมำรถรองรับระบบกลอ้งวงจรปิดในรูปแบบ AHD, 

TVI, CVI, 960H และเพิม่ IP camera 2 กลอ้ง โดยตัง้ค่ำในเมนู

หลัก> ตัง้ค่ำระบบ> กลอ้ง> รูปแบบกลอ้ง

ชือ่ผูใ้ชง้ำนและรหสัผ่ำนมำตรฐำน

ของเครื่องบันทกึ

ชือ่ผูใ้ชง้ำน : admin

รหสัผ่ำน : เวน้ว่ำง

เปิดใชง้ำนระบบตรวจจับกำรขำ้มเสน้/

ตรวจจับกำรบุกรุกพืน่ที่

ตัง้ค่ำระบบในเมนูหลัก> ตัง้ค่ำระบบ> กลอ้ง> รูปแบบกลอ้ง> 

โหมดสมำร์ท

วันทีแ่ละเวลำไม่ตรงกับปัจจุบัน
ตัง้ค่ำระบบในเมนูหลัก> ตัง้ค่ำระบบ > ตัง้ค่ำ เลอืกโซนฯ เวลำ 

และตัง้ค่ำวันทีเ่วลำตำมตอ้งกำร

ขอ้มูลอืน่ๆ 
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