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สถำนที่ติดตั้ง







กรุณาติดตั้งอุปกรณ์ให้อยู่ห่างจากบริเวณที่มีอากาศร้อนและอับชื้น
กรุณาติดตั้งในที่ๆห่างจากเขตที่มีแดดส่องถึง
การวางเครื่องบันทึกควรวางในแนวนอน
ระวังอย่าให้อุปกรณ์เกิดการกระทบกระเทือนรุนแรง
ห้ามวางสิ่งของที่มีน้าหนักไว้บนเครื่องบันทึก
กรุณาติดตั้งในที่ๆมีอากาศถ่ายเทสะดวก
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1. HARDWARE OVERVIEW
1.1 รำยละเอียดแพ็คเกจ
แพ็คเกจมำตรฐำนที่ต้องเตรียม
- DVR ฮาร์ดดิส น็อตและไขควง
- สายอะแด๊ปเตอร์ คูม่ ือการใช้งาน
- อุปกรณ์เสริม
- I/O terminal block IR Remote Controller
- USB Mouse
1.2 หน้ำตัวเครื่อง
1) ไฟ แอลอีดี
DVR เปิดใช้งาน.
ฮาร์ดดิสกาลังทางาน.
สัญญาณเตือนกาลังทางาน. (For selected models only)
เครื่องกาลังบันทึกตามเวลา. (For selected models only)
กาลังใช้งานโหมด Playback. (For selected models only)
2) CH1 ~ 16 / 1 ~ 8 / 1 ~ 4
กดเพื่อเข้าใช้งานช่องสัญญาณทีต่ อ้ งการ
3)
กดเพื่อดูช่องสัญญาณทั้งหมดสี่ช่อง
4) SEQ
กดเพื่อแสดงช่องสัญญาณแบบสไลด์โชว์ต่อเนื่อง โดยจะเริ่มจากช่องสัญญาณที่ 1 ถึงช่องสัญญาณสุดท้าย
และจะกลับไปที่ช่องที่ 1 อีกครั้ง หากต้องการปิด ให้กด SEQ อีกครั้ง
5) SLOW
ในโหมดดูย้อนหลัง จะทาให้แสดงดูแบบช้าๆ
6) ZOOM
กดเพื่อขยายภาพในโหมดดูย้อนหลัง หรือในโหมดบันทึก
7) PLAY
กดเพื่อดูย้อนหลังเหตุการณ์ที่บันทึกไว้ล่าสุด
8) LIST (Event List Search)
กดเพื่อค้นหาไฟล์บันทึกย้อนหลังตามประเภทเหตุการณ์ หรือกด Full เพื่อแสดงบันทึกเหตุการณ์ทั้งหมด
หากต้องการค้นหาบันทึกเวลาทั้งหมดที่ต้องการ ให้กดไปที่ Quick Search โดยรายละเอียด จะแจ้งไปอีกทีที่หัวข้อ
Event Search
9) ENTER
กด Enter เพื่อยืนยันการทางาน
10) MENU
กด Menu เพื่อแสดงเมนูทั้งหมด
11) ▲ (/ พัก) / ▼ (หยุด) / ◄ (/ กรอกลับ) / ► (/ กรอข้าม )
Press ▲ / ▼ / ◄ / ► เพื่อเลื่อนขึ้น / ลง / ซ้าย / ขวา.
ในโหมดดูย้อนหลัง:
กด “▲” เพื่อพักการดูย้อนหลัง.
กด “▼” เพื่อหยุดการดูย้อนหลัง.
กด “►“ เพื่อกรอข้าม.
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กด “◄“ เพื่อกรอกลับ.
12) ระบบเสียง (SLOW + ZOOM)
กด “SLOW” + “ZOOM”เพือ่ เลือกการดูสดหรือการดูการบันทึกเสียงย้อนหลังจากช่องสัญญาณที่ 1-4
บันทึกเสียงสดจากช่องสัญญาณที่ 1~4
(เป็นสีขาว).
บันทึกเสียงย้อนหลังจากช่องสัญญาณที่ 1~4
(เป็นสีเหลือง).
ไม่มีการบันทึกเสียง
13) P.T.Z. (

+ SEQ)

กด “
” + “SEQ” พร้อมกัน เพื่อเข้าใช้งาน หรือ ออกจาก PTZ Mode
14) USB port
ตัวเครื่องบันทึกมีพอร์ต USB สองพอร์ต เพื่อที่จะให้เชื่อมต่ออุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ USB ได้ เช่น เมาส์ แฟลชไดร์ หรือ
อุปกรณ์อื่นๆที่เกีย่ วข้องกับการใช้ USB ในการเชื่อมต่อ
Note: ไม่สามารถใช้เมาส์หรือแฟลชไดร์สองตัวในเวลาเดียวกันได้

1.3 หลังเครื่อง
1) VIDEO IN
เชื่อมต่อวีดีโอเข้ากับเครื่องบันทึก
Note: DVR จะทาการตรวจจับกล้องทันทีอัตโนมัติ ถ้าหากว่ามีการเชื่อมต่อกล้องเข้ากับเครื่องบันทึกแล้ว
2) AUDIO IN
เชื่อมต่อกับปลั๊กออดิโอเข้ากับเครือ่ งบันทึก
Note: กรุณาตรวจสอบให้ดี ว่ากล้องมีการรองรับหรือไม่ หากใช้ฟังก์ชั่นออดิโอ
3) AUDIO OUT
เชื่อมต่อลาโพง เข้ากับเครื่องบันทึก
4) HDMI
เชื่อมต่อ จอมอนิเตอร์ ที่มี HDMI เข้ากับเครื่องบันทึก
5) VGA
เชื่อมต่อ จอมอนิเตอร์ ที่มีพอร์ท VGA เข้ากับตัวเครื่องบันทึก
Note: สามารถเชื่อมต่อได้ทั้ง VGA และ HDMI ในเวลาเดียวกันได้
6) IR (For selected models only)
ต่อตัวรับ IR เพื่อใช้รีโมตในการควบคุมสัญญาณได้
7) eSATA (For selected models only)
พอร์ทที่ใช้ในการเชื่อมต่อเข้ากับฮาร์ดดิส หรือช่องทางที่เกี่ยวข้องกับ SATA
Note: ฮาร์ดดิสบางตัวอาจจะใช้ไม่ได้ กรุณาตรวจสอบให้ชัดเจนว่า ฮาร์ดดิสตัวนี้สามารถใช้งานกับเครื่องบันทึกได้หรือเปล่า
8) EXTERNAL I/O
พอร์ต I/O ที่ใช้เพื่อเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่นๆ เช่นอุปกรณ์จากกล้อง Speed Dome
9) LAN
ช่องต่อสายแลนเข้ากับเครื่องบันทึก
10) DC IN
ช่องอะแด๊ปเตอร์สายไฟ DC ที่ใช้เชื่อมต่อกับตัวเครื่องบันทึก
11) VIDEO OUT
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เชื่อมต่อเพื่อไปแสดง เพื่อแสดงผ่านจอ crt
12) Power Switch
หันไปทาง “I” เป็นการเปิดใช้งาน และหันไปทาง“O” เป็นการปิดใช้งาน.2. CONNECTION ANDTUP
Note: ก่อนเปิด DVR ควรตรวจสอบให้ชัดเจนว่าอุปกรณ์ทุกออย่างมีการเชื่อมต่อหมดแล้วหรือยัง
Note: DVR ตัวนี้ ถูกออกแบบมาเพื่อใช้งานในการค้นหากล้องที่มีการเชื่อมต่ออัตโนมัติอยู่แล้ว (ในระบบสัญญาณภาพ NTSC
หรือ PAL) กรุณาตรวจสอบให้ชัดเจน ว่ากล้องมีการเชื่อมต่อกับตัวDVR และเปิดเครื่องเรียบร้อยแล้วหรือยัง
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2. กำรเชื่อมต่อและติดตั้ง
2.1 กำรติดตั้ง SATA Hard Disk
ฮาร์ดดิส เป็นสิ่งที่จาเป็นสาหรับเครื่องบันทึกเพื่อที่จะใช้ในการบันทึกวีดีโอและการอัพเกรดเฟิรม์ แวร์ อาจจะไม่
สาเร็จ หากไม่มีฮาร์ดดิสติดตั้งไว้กบั เครื่องบันทึก โดยจะมีฮาร์ดดิสสองประเภทที่จะสามารถติดตั้งกับDVRได้ กรุณาตรวจสอบ
ข้อมูลข้างล่างนี้ เพื่อดูวิธีการติดตั้งที่ถูกต้องสาหรับการติดตั้งฮาร์ดดิสในเครื่อง
- ประเภทที่ 1 แบบเสียบเข้ำกับตัวเครื่อง
Note: ในกรณีนี้ จะยกกรณีตัวอย่างเป็นเครื่อง DVR 8 แชนแนล สาหรับการติดตั้งฮาร์ดดิส หากอยากทราบว่าเครื่อง

บันทึกสามารถติดตั้งฮาร์ดดิสได้กี่ลูกและจานวนเนื้อที่รองรับมากสุดเท่าไรกรุณาตรวจสอบที่สเป็คของเครื่องบันทึก
Step1: เปิดฝำเครื่อง และหำช่องใส่ฮำร์ดดิส และช่องที่ใช้ขันน็อตเพื่อทำกำรล็อกกับตัวเครื่อง

Step2: นำฮำร์ดดิสที่สำมำรถใช้งำนกับ DVR ได้ หันทำง PCB ลง และเสียบฮำร์ดดิสเข้ำกับตัวเชื่อมต่อ
Note: แนะนาให้ใช้ฮาร์ดดิสที่ถูกออกแบบมาเพื่อตัวเครื่องบันทึกเป็นพิเศษ สาหรับฮาร์ดดิสบางรุ่นที่เครื่องบันทึกยังไม่มีการ
ยอมรับ
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Step3: ขันน็อตเข้ำกับตัวฮำร์ดดิสผ่ำนช่องขันน็อตยึดติด เพื่อควำมปลอดภัยในกำรเคลื่อนย้ำย และกันกำร
เคลื่อนของฮำร์ดดิส

Step4: ปิดฝำครอบตัวเครื่องบันทึก และขันน็อตยึดฝำครอบเข้ำกับตัวเครื่องบันทึก
- ประเภทที่ 2 แบบสำย
Note: ในกรณีนี้ จะยกกรณีตัวอย่างเป็นเครื่อง DVR 8 แชนแนล สาหรับการติดตั้งฮาร์ดดิส หากอยากทราบว่าเครื่องบันทึก
สามารถติดตั้งฮาร์ดดิสได้กี่ลูกและจานวนเนื้อที่รองรับมากสุดเท่าไรกรุณาตรวจสอบที่สเป็คของเครื่องบันทึก
Step1: เปิดฝำเครื่อง หำช่องใส่ฮำร์ดดิส

Step2: นำฮำร์ดดิสที่สำมำรถใช้กับตัวเครื่องบันทึก พลิกดูช่องใส่น็อต หันทำง PCB ลง และติดตั้งเข้ำกับ

เครื่องบันทึก
Note: แนะนาให้ใช้ฮาร์ดดิสที่ถูกออกแบบมาเพื่อตัวเครื่องบันทึกเป็นพิเศษ สาหรับฮาร์ดดิสบางรุ่นที่เครื่องบันทึกยังไม่มีการ
ยอมรับ
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Step3: วำงฮำร์ดดิสให้ตรงกับช่องที่ขันน็อต และทำกำรขันน็อตยึดติดกับเครื่องบันทึก โดยหันเป็นแนวนอนดัง
ภำพ
Step4: ติดตั้งสำย Data Bus และสำย Power เข้ำกับฮำร์ดดิส

Step5: ปิดฝำครอบเครื่องบันทึก และขันน็อตยึดฝำครอบเข้ำกับตัวเครื่อง

2.2 กำรติดตั้งกล้องวงจรปิด
ติดตั้งกล้องเข้ากับฝาผนังหรือเพดานตามฐานที่ตดิ ตั้งของท่านและประเภทของกล้องวงจรปิดสาหรับการติดตั้ง โดย
รายละเอียดต่างๆจะอ้างอิงจากคู่มอื ของกล้องวงจรปิดของท่าน
2.2.1 กล้องปกติ
1) ติดตั้งกล้องวงจรปิดเข้ากับ DVR Input
ติดตั้ง Output ของกล้องวงจรปิดเข้ากับตัวเครื่องบันทึกผ่านทางพอร์ต Input ด้วยสายโคแอ๊กเชียล หรือ
สาย RCA กับ BNC Connector
2) ติดตั้ง DVR Audio Input(กรณีเสริม)
เชือ่ มต่อ Audio Output ของกล้องวงจรปิดเข้ากับ DVR ผ่านทางพอร์ท ด้วยสาย RCA

7

3) ต่อสาย Power Supply
ติดตั้งกล้องวงจรปิดเข้ากับสาย Power Supply และตรวจสอบให้แน่ชัดว่าไฟจ่ายมาแล้ว
NOTE: ในกรณีนี้หาเป็นกล้องอินฟาเรด จะสามารถทาการตรวจสอบได้ โดยการเอามือมาปิดตรงช่อง IR เพื่อที่จะให้มันมืด
หากไฟอินฟาเรดทางาน แสดงว่ากล้องใช้ได้
2.2.2 กล้องสปีดโดม
ในกรณีนี้ เราจะใช้กล้องสปีดโดมของยี่ห้อง AVTech เป็นกรณีตัวอย่าง
STEP 1: นำสำย RJ11 ที่มีควำมยำวพอสำหรับกำรเชื่อมต่อ
โดยสาย RJ11 อาจจะมีรปู แบบที่ต่างกัน แล้วการเชื่อมต่ออาจจะต่างกันด้วย หากต้องการควบคุม DVR
หลังจากการเชื่อมต่อ กรุณาทาการเชื่อมต่อ RJ11 เข้ากับ DVR แบบย้อนหลัง
STEP 2: เอำฉนวนเคลือบปลำยสำย RJ11 ออก
เอาฉนวนเคลื่อบปลายสาย RJ11 ออก และหาสาย RS485-A และสาย RS485-B โดยเอาฉนวนออก
เพื่อให้เหลือแค่สายเปล่าๆในการเชื่อมต่อ
STEP 3: บิดสำย RS485A และ RS485B ของ RJ11 กับสำย Speed Dome เข้ำด้วยกัน
บิดสาย RS485A (เส้นแดง) และ RS485B (เส้นเขียว) ของสาย RJ11 เข้ากับสาย RS485A (เส้นน้าตาล)
และสาย RS485B (เส้นสีส้ม) ของกล้อง Speed Dome แล้วพันด้วยเทปดาเพื่อที่จะหุ้มสายที่บิดเข้าด้วยกัน
STEP 4: เชื่อมต่อปลำยสำย RJ11 เข้ำกับ DVR
นาสาย RS485-A (แดง) และ RS485-B (เขียว) ของสาย RJ11 มาต่อให้ตรงกับหลังเครื่อง DVR
STEP 5: Set the camera at the DVR side.
คลิกขวาที่หน้าเมนู DVR เลือกหน้าเมนู Advance Config(ตั้งค่าอย่างละเอียด) เลือกไปที่อุปกรณ์
เพื่อที่จะตั้งค่ากล้อง
a) เลือกอุปกรณ์เป็น “PTZ”.
b) กาหนดค่าของกล้องวงจรปิด โดยค่ามาตรฐานที่กาหนดไว้คือ 000
c) เลือกโปรโตคอล เป็น ”ปกติ”
d) ตั้งค่าอัตราการส่งข้อมูล เหมือนกับกล้องวงจรปิด โดยค่ามาตรฐานตั้งไว้เป็น 2400
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2.3 กำรเชื่อมต่ออุปกรณ์ภำยนอก
DVR บางรุ่นจะสนับสนุนอุปกรณ์ภายนอกกับ RS485 และ I/O Port ของสัญญาณแจ้งเตือน โดยอนุญาตให้ผู้ใช้ทา
การเชื่อมต่ออุปกรณ์ควบคุม เช่น คีย์บอร์ด หรือต่ออุปกรณ์แจ้งเตือนอย่างสัญญาณกันขโมยเป็นต้น กรุณาตรวจสอบคู่มือการ
ใช้งานในเรื่องของอุปกรณ์ภายนอกที่มีการรองรับ หรือสามารถใช้งานได้ หากใช้งานได้ จะมีช่องให้เชื่อมต่อหลังตัวเครื่อง

2.4 เปิดตัวเครื่อง DVR
อุปกรณ์จะทางานกับแหล่งพลังงานที่กาหนดตามฉลากที่ตดิ ไว้ ทาการเชื่อมต่อสาย AC เข้ากับ อะแด๊ปเตอร์ และ
เสียบเข้ากับช่องเสียบปลั๊ก หากอุปกรณ์มปี ุ่มเปิดปิด ให้กดเปิดใช้งาน โดยให้มันหันไปทางข้าง “l” และไฟ LED จะทางาน
หากไม่มปี ุ่มเปิดปิด Power จะทางานทันที
Note: ก่อนที่จะทาการเปิดเครื่อง กรุณาตรวจสอบให้แน่ชัดก่อนว่าอุปกรณ์ทุกอย่างเชื่อมต่อไว้หมดแล้ว
Note: หากเกิดปัญหาไฟตกไฟดับตลอด กรุณานาอุปกรณ์เสริมอย่างกล่องสารองไฟติดตั้งไว้กับเครื่องบันทึกด้วย
Note: เครื่องบันทึกจะรับกาลังไฟตามที่ฉลากกาหนดไว้ หากจ่ายไฟด้วยอะแด๊ปเตอร์ที่มีกาลังไฟเกินกว่านั้น ชิพภายในจะเกิด
การเสียหาย
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3. สำหรับกำรเริ่มต้นกำรใช้งำน
สาหรับการเริ่มต้นใช้งานครั้งแรก ท่านอาจจะต้องทาตามขั้นตอนดังนี้
- กดข้ามตรงส่วนของ Setup Wizard
- ล้างฮาร์ดดิส
- เปลี่ยนชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน

3.1 Setup Wizard
กระบวนการ Setup Wizard จะช่วยในการตั้งค่าให้กับผู้ใช้อย่างอัตโนมัติ
Note: จะใช้ setup wizard ก็ได้ไม่เป็นไร หรือจะกดข้ามไปเลยก็ได้ เพราะสามารถไปตั้งค่าด้วยตัวเองได้เช่นกัน
กด “EaZy” เพื่อที่จะติดตั้งระบบเครือข่ายโดยตรง หรือกด Next เพื่อเข้าสู่กระบวนการต่อไป

Note: สาหรับการตั้งค่าเครือข่าย โดยเลือกไปที่ ”QUICK START” > ”EaZy”
กรอกชื่อเครื่องบันทึกตามต้องการ แล้วกด Next

Note: หากจะเปลีย่ นชื่อ เข้าไปทาได้ที่ “System” > “System Info”

เปลี่ยนชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของท่าน หากไม่เปลี่ยนจะกดข้ามขั้นตอนไม่ได้

Note: หากต้องการเปลี่ยนหรือเพิ่มชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน ให้เข้าไปที่ “SYSTEM” > “ACCOUNT”.
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ตั้งวันที่และเวลา เป็นสิ่งที่จาเป็นมาก หากมีการบันทึกวีดโี อของกล้องวงจรปิด สามารถเข้าไปแก้ไขได้ที่หน้า Quick
Start > Time Setup

กดตั้งค่าหากต้องการที่จะเชื่อมต่ออุปกรณ์เข้ากับ NTP Server

ตั้งค่าระบบเครือข่าย หากต้องการวิธีการติดตั้งเพิ่มเติม กรุณาโหลดคู่มือวิธีการตั้งค่าที่นี่
www.surveillance-download.com/user/network_setup/network_setup_recorder.pdf.
Note: หาจะตั้งค่าระบบเครือข่ายในครั้งต่อไป ให้เข้าที่ “Advanced Config” > “Network”

ตั้งค่าการแจ้งเตือนผ่านทางอีเมลล์ สามารถเข้าไปตั้งค่าย้อนหลังได้ กดไปที่ “ADVANCED CONFIG” >
“NETWORK” > “EMAIL”

3.2 ล้ำงฮำร์ดดิส
เมื่อเครื่องบันทึกมีการเปิดใช้งาน ระบบตรวจจับฮาร์ดดิสจะทางาน และท่านจาเป็นต้องทาการล้างฮาร์ดดิสสาหรับการใช้งาน
ใหม่ When
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กด Yes เพื่อทาการเคลียร์ฮาร์ดดิส หรืออุปกรณ์ของท่านตรวจจับฮาร์ดดิสที่บันทึกวีดีโอไม่ได้ ซึ่งอาจจะใช้เวลาสัก
พักในการล้างฮาร์ดดิสที่มีการเชื่อมต่อ เมื่อเสร็จแล้ว ท่านจะเห็นเนือ้ ที่ของฮาร์ดดิสที่มีอยู่บนหัวมุมขวาของหน้าจอ
Note: ห้ามนาฮาร์ดดิสที่มีการบันทึกวีดีโอออกมาใส่กับเครื่องคอมพิวเตอร์ เพราะ ไฟล์ทมี่ ีการบันทึกข้างในฮาร์ดดิสจะไม่
สามารถอ่านไฟล์ข้างในได้
หากมีการเปลี่ยนฮาร์ดดิสหรือต้องการล้างฮาร์ดดิสครั้งต่อไป เข้าไปที่
System > System Info > Clear
HDD เครื่องจะทาการล้างฮาร์ดดิสและทาการเริ่มการทางานใหม่อีกครั้งหลังจากล้างฮาร์ดดิสเสร็จแล้ว

3.3 เปลี่ยนชื่อผู้ใช้และรหัสผ่ำน
การเปลีย่ นแปลงชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน เป็นขั้นตอนที่อยากแนะนาให้เป็นอย่างมาก เพื่อความปลอดภัยแก่การรักษา
ความปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้งานเครื่องบันทึก มิฉะนั้น คนอื่นจะสามารถเข้ามาใช้งานได้ หากพวกเขารู้ชอื่ ผู้ใช้และรหัสผ่านของ
ท่าน หากท่านไม่ตดิ ตั้งผ่านตัว Wizard ในขั้นตอนแรก ท่านจะได้รับการแจ้งว่าให้เปลีย่ นชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน ดังภาพ

หากต้องการเปลี่ยนชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน ให้กดไปที่ Modify และ กด Confirm
หากต้องการเปลี่ยนในภายหลัง กดคลิกขวา แสดงหน้าเมนู และเลือกไปที่
System > Account เพื่อที่จะเปลี่ยนชื่อผู้ใช้
และรหัสผ่านของผู้ดูแลระบบ ดังภาพ
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4. หน้ำจอผู้ใช้
4.1 กำรเข้ำใช้งำน DVR
เชื่อมต่อเมาส์ USB เข้ากับช่องพอร์ทบนหน้าเครื่องบันทึก และตรวจสอบ หากมีไอค่อน บน
หน้าจอ แสดงว่าเมาส์ใช้งานได้ ขยับเมาส์ไปมา จะพบกับหน้ากรอกชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน โดยชื่อผู้ใช้แบบเดิม
ชื่อว่า admin และรหัสผ่านก็คือ admin หากทาการเข้าระบบสาเร็จ จะขึ้นเป็นรูปแม่กุญแจปลดล็อก

หน้าจอใส่ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน
4.2 หน้ำแสดงภำพถ่ำยทอดสด

จะแสดงให้เห็นถึงหน้ำตำในส่วนของ เวลำของระบบ สถำนะเครื่องบันทึก จำนวนขนำดของฮำร์ดดิสที่
เหลืออยู่ สถำนะของช่องสัญญำณ
4.3 สถำนะเครื่องบันทึก
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4.3.2 สถำนะของช่องสัญญำณ

4.3.3 ไอค่อนที่เกี่ยวกับกำรบันทึก

1) การบันทึกด้วยตัวเอง
โดยปกติแล้ว การบันทึกด้วยตัวเอง จะมีสัญลักษณ์ ขึ้นบนหน้าจอ เมื่อเครื่องบันทึกทางาน
และมีฮาร์ดดิสติดตั้งไว้
2) การบันทึกเหตุการณ์
เครื่องหมายแสดงเหตุการณ์,
, จะแสดงบนช่องสัญญาณ
หากมีการเรียกใช้งานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเครื่องหมายเกิดขึ้น
3) ตัวจับเวลาการบันทึก
เมื่อเรียกใช้งานตัวจับเวลาบันทึก จะมีเครื่องหมาย
แสดงบนหน้าจอ
4) ฮาร์ดดิสมีการเขียนทับ
โดยปกติ ฟังก์ชั่นการเขียนทับจะทางาน และมีสัญลักษณ์
4.4 หน้ำจอเมนูด่วน
ขยับเมาส์ไปที่ช่องเมนูทางด้านขวา และจะแสดงเมนูทั้งห้าเมนูดังนี้

ดูกำรเคลื่อนไหวของกล้องแต่ละช่องสัญญำณ
ดูบันทึกย้อนหลังของแต่ละช่องสัญญำณ
โหมดซูมภำพ
ปิดเครื่อง

แสดงบนหน้าจอ
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ตั้งค่ำเริ่มต้น
ตั้งค่ำระบบ
ค้นหำบันทึกเหตุกำรณ์
ตั้งค่ำอย่ำงละเอียด
ตั้งค่ำบันทึกเวลำ
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5. ฟั งก์ ช่ นั ที่ใช้ งานบ่ อย
5.1 ล็อก / ปลดล็อก
สาหรับการใช้งานล็อก หรือปลดล็อก ให้คลิกรูปแม่กุญแจ

บนแถบสถานะเครื่องบันทึก เพื่อที่จะเปลีย่ น

สถานะจากปลดล็อกเป็นล็อก
หากท่านต้องการจะปลดล็อก ท่านต้องใส่ชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่านทุกครั้ง ในการเข้าใช้งาน
Note: ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านแต่เดิมจะใช้ admin ทั้งสองช่อง ท่านควรจะเปลี่ยนใหม่ เพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเอง
Note: สิทธิ์การใช้งานของผู้ใช้แต่ละระดับจะแตกต่างกัน สาหรับฟังก์ชั่นการใช้งานเครื่องบันทึก กรุณาดูที่หัวข้อ 5.2

5.2 กำรกำหนดสิทธิ์ผู้ใช้
Note: ฟังก์ชั่นนี้ จะใช้ได้สาหรับ Supervisor เท่านั้น
คลิก ตั้งค่าระบบ >ตั้งค่าบัญชี >และเลือก รายชื่อผู้ใช้
เพื่อที่จะสร้างบัญชีผู้ใช้และกาหนดสิทธิ์การใช้งานให้กับผู้ใช้

โดยสิทธิ์การใช้งานของผู้ใช้แต่ละคนจะมีสิทธิ์การใช้งานแตกต่างกันไป ดังภาพ
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5.3

ใช้งำนโหมดควบคุม PTZ

Note: สิทธิ์การใช้งานของผู้ใช้แต่ละระดับจะแตกต่างกัน สาหรับฟังก์ชั่นการใช้งานเครื่องบันทึก กรุณาดูที่หัวข้อ 5.2
ดูแบบภำพเต็ม
กดคลิกช่องสัญญาณที่ทาการติดตัง้ กล้อง PTZ ในโหมดภาพเต็ม และกด ปุ่ม PTZ
เพื่อแสดงแผงควบคุม

เครื่องหมำย

คำอธิบำย
เมนูกล้อง
กดเพื่อยืนยัน
ขยับเลนส์กล้องซ้ายขวาบนล่าง
ปรับโฟกัสความชัด
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ซูมเข้า ซูมออก
ซูมเข้าสุด ซูมออกสุด
ปรับโฟกัสใกล้ ไกล
โหมดขยับอัตโนมัติ
ปรับไปที่องศาเดิม
ตรวจจับอัตโนมัติ
โฟกัสด้วยตัวเอง
โฟกัสอัตโนมัติ

ในโหมดดูแยกจอ
คลิก

ที่ช่องสัญญาณของท่าน เพื่อทาการแสดงหน้าต่างเหล่านี้
ขึ้น ลง ซ้าย ขวา

วิธีตั้งค่ำ Preset
ขันแรก
้

คลิกเพื่อปรับมุมมองซ้ายขวาบนล่าง

ซูมเข้า ซูมออก

คลิกเพื่อซูมภาพเข้า ออก

โฟกัสเข้าออก

คลิกเพื่อขยายโฟกัสกล้อง

ปรับองศาเดิม

กดคลิกเพื่อปรับองศาเป็นแบบเดิม

ขั้นที่สอง คลิกซูมเข้า หรือ ซูมออก ในระยะที่ต้องการ และ
คลิก ขึ้น ลง ซ้าย ขวา เพื่อปรับองศาที่จะทาการบันทึกไว้
เช็คปุ่มที่ต้องการจะกด และรอสัญญาณเชื่อมต่อ กดคลิก
จากนั้นกดคลิกปุม่ รูปเฟือง เพื่อตั้งค่าปุ่มเซ็ต
วิธีใช้งาน กดคลิกที่ปุ่มปรับองศาเดิม และกดตัวเลขที่ตั้งไว้

5.4 ดูย้อนหลัง
กด

เพื่อเข้าสู่โหมดดูย้อนหลัง และกด

เพื่อเริ่มการบันทึก หรือกด

เพื่อเรียกดูรายการที่บันทึกไว้
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5.4.1 ปุ่มต่ำงๆ
กรอไปอย่ำงเร็ว
ย้อนกลับอย่ำงเร็ว
เริ่ม พัก
หยุด
ดูบันทึกแบบช้ำๆ
ข้ำม/ย้อนไป 1 ชั่วโมง
ดูซ้ำอีกครั้ง ระหว่ำงไฟล์สองไฟล์
สำรองไฟล์บันทึก
5.4.2 ฟังบันทึกเสียงย้อนหลัง
ในการใช้บันทึกเสียงย้อนหลัง ให้กดคลิก
บันทึกเสียงย้อนหลัง

หรือ

บนแถบสถานะในช่องสัญญาณเพื่อที่จะเริ่มใช้งาน

5.5 กำร Backup
เสียบแฟลชไดร์เข้าไปในตัวเครื่องบันทึก กดเลือกไปที่ ตั้งค่าระบบ และเลือก สารองข้อมูล กดเลือกวันและเวลาของ
บันทึกวีดีโอ เลือกช่องสัญญาณที่ตอ้ งการ เปลี่ยนรูปแบบไฟล์บันทึก Target Device เลือกเป็น USB Device กด submit ตรง
require size เพื่อดูขนาด และกด submit เพื่อทาการสารองไฟล์
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5.6 Digital Zoom
เลือกไปที่ช่องสัญญาณที่ท่านต้องการจะใช้ฟังก์ชั่นซูม ในแถบด้านซ้าย กดคลิกรูปแว่นขยาย
โหมดซูม ลากกรอบสีแดงในที่ๆต้องการ และกดเลื่อนไปยังที่ๆต้องการจะดู

เพื่อเข้าใช้งาน
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6. เมนูหลัก
6.1 เมนูใช้งำน
6.1.1 ทั่วไป

1) CHANNEL TITLE
กดเปิดเพื่อแสดงชื่อช่องสัญญาณ (ON / OFF).
2) EVENT STATUS
กดเปิดเพื่อแสดงสถานะเหตุการณ์ต่างๆ (ON / OFF).
3) DATE DISPLAY
กดเปิดเพื่อแสดง วัน เวลา (ON / OFF).
4) DCCS DISPLAY
เลือก Select to display the OSD or not (ON / OFF) when users are using specific camera
functions.
Note: จะแสดงต่อเมื่อใช้กล้องยี่ห้อเดียวกับเครื่องบันทึก
5) MOUSE SENSITIVITY
ปรับความละเอียดในการเคลื่อนไหวของเมาส์
6) AUDIO GAIN
เลือกเพื่อปรับความเข้มของสัญญาณเสียง ยิ่งมากสัญญาณยิ่งเข้มขึน้
7) RECORD CONFIG
กด setup เพื่อเข้าใช้งานหน้าตั้งค่าทีละหน้า สาหรับการบันทึกด้วยตัวเอง การบันทึกเหตุการณ์ การ
บันทึกเวลา
a) เลือกประเภทของบันทึกที่ต้องการจะตั้งค่า
b) ในหน้า Channel เลือก all เพื่อทาการยืนยันว่าจะเปลีย่ นทุกหน้า
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รายละเอียด : ประกอบไปด้วย 1 ช่องสัญญาณ ขนาดภาพ IPS ความเร็วการฉายภาพ ต่อ 1 วิ คุณภาพของภาพ อัตราการส่ง
ภาพ
6.1.2 ตั้งเวลำ

1) DATE
ตั้งค่าวัน : วัน เดือน ปี
2) TIME
ตั้งเวลา ชั่วโมง นาที วินาที
3) NTP SERVER
กดเพื่อเปลีย่ น NTP Server ของเวลามาตรฐานในแต่ละประเทศ
Note: ฟังก์ชั่นนี้จะทางานต่อเมื่อมีการเชื่อมต่อเข้ากับอินเทอร์เน็ต
4) FORMAT
รูปแบบการแสดงผลเวลา: Y/M/D, M/D/Y หรือ D/M/Y.
5) SYNC PERIOD
ความถี่ในการเชื่อมต่อเวลากับทางอินเทอร์เน็ตในแต่ละวัน
6) GMT
เลือกไทม์โซนของเขตที่อาศัยอยู่
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6.1.3 โหมด DAYLIGHT

1) DAYLIGHT SAVING
เลือกเปิดใช้งาน หรือปิดใช้งาน สาหรับฟังก์ชั่นนี้
2) START TIME / END TIME
กาหนดเวลาเริม่ ต้นของโหมด daylight
3) ADJUST
กาหนดเวลายกเลิกการทางานโหมด Daylight
6.1.4 EaZy
โหมด EaZy เป็นระบบเครือข่ายประเภทคลาวด์ ที่จะต่อเข้าอินเทอร์เน็ตอัตโนมัตผิ ่านทางแอปพลิเคชัน่ มือ
ถือ EagleEyes ด้วยขั้นตอนการติดตั้งเพียงไม่กี่ขั้นตอน ที่สามารถติดตั้งได้ง่าย และไม่จาเป็นต้องไปทาการฟอร์เวิรด์
พอร์ตให้ยุ่งยาก สาหรับรายละเอียดเพิ่มเติม จะไปอธิบายในหัวข้อ “APPENDIX 8 EAZY NETWORKING”
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6.2 ตั้งค่ำระบบ
6.2.1 บัญชี
ฟังก์ชั่นนี้ จะใช้ในการสร้างชื่อผู้ใช้ ปรับแต่งชื่อผู้ใช้ กาหนดสิทธิ์การใช้งาน หรือลบชื่อผู้ใช้ที่มีอยู่ โดย
รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถย้อนกลับไปดูที่หัวข้อ ที่ 5.2

6.2.2 เครื่องมือ

โดยจะมีรายละเอียดดังนี้
1) เปลี่ยนภาษา
2) อัพเกรดเฟิรม์ แวร์
3) อัพเกรดระบบเครือข่าย
4) สารองการตั้งค่า
5) รีสโตร์ข้อมูลการตั้งค่า
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6.2.3 รำยงำนระบบ

โดยรายละเอียดภายในหน้า มีดังนี้
1) Baud Rate เดิมทีอัตราของค่าบอดมาตรฐานของเครื่องบันทึก จะถูกตั้งไว้ที่ 2400 B
2) เลขที่เครื่อง ตั้งค่าได้สูงสุดที่ 254
3) R.E.T.R ตั้งค่าเวลา R.E.T.R หมดเวลาทางาน หลังจากถูกเปิดใช้งาน (โดยจะมีเวลาตั้งแต่
3/5/10/30)
4) ระยะเวลาการใส่รหัส
5) ล้างฮาร์ดดิส
6) คืนค่าระบบเป็นแบบเดิม
7) ตั้งหมายเลขเครื่องบันทึก
8) ชื่ออุปกรณ์เครื่องบันทึก
9) เลขที่ซีเรียลนัมเบอร์
10) รูปแบบของภาพวีดีโอ จะเป็นรูปแบบ NTSC หรือเป็นรูปแบบ PAL
11) เวอร์ชั่นของเฟิร์มแวร์
6.2.4 Backup Data
Note การสารองข้อมูล สามารถย้อนกลับไปดูที่หัวข้อ 5.5 การสารองไฟล์

1) START DATE / START TIME
ตั้งวัน เวลาที่เริม่ บันทึก
2) END DATE / TIME
ตั้งวัน เวลาที่สิ้นสุดการบันทึก
3) CHANNEL
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เลือกช่องสัญญาณที่จะบันทึก
4) HARD DISK
เลือกฮาร์ดดิสที่ต้องการดึงไฟล์บันทึก
5) OUTPUT FILE FORMAT
รูปแบบไฟล์วีดีโอที่จะทาการแบ็คอัพ: “DEFAULT” หรือ “AVI”.
เมื่อเลือกเป็น “DEFAULT” ไฟล์วดี ีโอที่บันทึกจะมีนามสกุล".dv5”,
6) TARGET DEVICE
เลือกอุปกรณ์ปลายทางที่จะแบ็คอัพ โดยค่าเริ่มต้นจะเป็น: “USB DEVICE”.
7) BACKUP
กด “SUBMIT” เพื่อเริ่มการแบ็คอัพ
8) REQUIRE SIZE
กด “SUBMIT” เพื่อทาการคานวณขนาดไฟล์ที่จะแบ็คอัพ
6.2.5 BACKUP LOG

ฟังก์ชั่นนี้ ใช้ในการส่งออกบันทึกเหตุการณ์ สาหรับการตรวจสอบการแบ็คอัพ โดยจะส่งออกไปใส่แฟลช
ไดร์ด้วยไฟล์ .CSV โดยที่ท่านสามารถตรวจสอบผ่านทางโปรแกรม Text Editor เพื่อดูบันทึก
1) วันเริ่ มบันทึก
2) เวลาเริ่มบันทึก
3) วันที่สิ้นสุดการบันทึก
4) เวลาที่สิ้นสุดการบันทึก
5) ช่องสัญญาณ
6) ประเภทของข้อมูลบันทึกเหตุการณ์
7) กดเพื่อยื่นยันการแบ็คอัพบันทึกเหตุการณ์
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6.3 EVENT INFORMATION
6.3.2 กำรค้นหำด่วน

Step1: เลือกฮำร์ดดิสที่ต้องกำรจะค้นหำไฟล์บันทึกเหตุกำรณ์
Step2: เลือกวัน เดือน ปี ที่จะค้นหำ โดยถ้ำมีกำรบันทึก จะมีจุดที่สำมำรถกดเรียกใช้งำนได้
Step3: กดเลือกวันที่ต้องกำรจำกปฏิทิน หำกต้องกำรดูวีดีโอย้อนหลังทันทีให้กดไปที่ submit
6.3.2 ค้นหำเหตุกำรณ์

1) วัน/เวลา ที่ต้องการเรียกบันทึกเหตุการณ์
2) เลือกช่องสัญญาณทีต่ ้องการค้นหา
3) เลือกฮาร์ดดิสลูกใดลูกหนึ่งที่ตอ้ งการค้นหาบันทึก หรือต้องการทั้งหมดให้เลือก“ALL HDD”.
4) ประเภทของบันทึกเหตุการณ์
Note: รูปแบบบันทึกเหตุการณ์บางชนิด สามารถทางานกับเครื่องบันทึกได้แค่บางรุ่น
5) กด “START” เพื่อทาการค้นหาบันทึกเหตุการณ์และเริ่มวีดโี อดูยอ้ นหลังตามวันและเวลาที่เลือกไว้
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6.3.3 HDD INFO
ท่านสามารถตรวจสอบขนาดที่เหลือ ข้อมูลทั้งหมดของฮาร์ดดิสได้จากหน้านี้

6.3.4 EVENT LOG
ท่านสามารถตรวจสอบเหตุการณ์ทั้งหมดของระบบภายใน และ บันทึกเหตุการณ์การแบ็คอัพ หรือล้าง
ข้อมูลบันทึกเหตุการณ์ทั้งหมดได้เช่นกัน

6.4 ADVANCED CONFIG
6.4.1 กล้องที่

1) BRIGHTNESS / CONTRAST / SATURATION / HUE ปรับความสว่าง ความคมชัด ความอิ่มตัวของ
สี ความเข้ม/จางของสี
2) COV เปิดใช้งานการปกปิดภาพ
3) REC กดเพื่อเปิด/ปิดการใช้งาน
4) TIME STAMP DISPLAY เปิด/ปิด การแสดงเวลาบันทึกวีดีโอ
5) CHANNEL TITLE ชื่อช่องสัญญาณ
6) REC AUDIO เปิด/ปิด ระบบใช้งานสียงในการบันทึกวีดีโอ
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6.4.2 กำรเคลื่อนไหว
1) LS (Level of Sensitivity)ระดับของการตรวจจับ
2) SS (Spatial Sensitivity) ขนาดของการตรวจจับ
3) TS (Time of Sensitivity)เวลาของการตรวจจับ
4) MOTION เปิด/ปิด ตรวจจับการเคลื่อนไหว
5) ALARM เปิด/ปิด การแจ้งเตือน
6) AREA กาหนดเขตการตรวจจับของกล้องวงจรปิด
7) PRIVACY MASK กาหนดจุดที่จะใช้ปิดความเป็นส่วนตัวเช่น การเบลอบัตรประจาตัว ทะเบียนรถ
เป็นต้น
หน้าต่างกาหนด Privacy Mask

กดที่ Edit เพื่อปรับแต่ง Privacy Mask ที่จะใช้งาน

โดยรายละเอียดมีดังนี้
1) Function เปิด/ปิดการใช้งาน
2) สีของโมเสก
3) ความโปร่งใสของโมเสก
4) จุดที่จะกาหนดโมเสก
6.4.3 กำรแจ้งเตือน

กดเพื่อเปิดใช้งานการแจ้งเตือนต่างๆในระบบ เช่นฮาร์ดดิสเกิดอาการร้อน หรือฮาร์ดดิสใกล้เต็ม รวมถึง
ผู้ใช้สามารถตั้งค่าความยาวของเวลาการแจ้งเตือน การแจ้งเตือนจานวนฮาร์ดดิสที่กาลังเต็ม หรือจานวนองศาความ
ร้อนของฮาร์ดดิส
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6.4.4 ตั้งค่ำเครือข่ำย
WAN เป็นระบบเครือข่ายที่ใช้เพื่อเชื่อมต่อเครื่องบันทึกเข้ากับอินเทอร์เน็ต เพื่อใช้งานเชื่อมต่อใน
ระยะไกลเท่าที่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้
DDNS เป็นการตั้งค่าการเชื่อมต่อระยะไกล และผู้ใช้สามารถนา DDNS นี้เข้าไปใช้งานผ่านแอปพลิเคชัน่
Eagle Eyes ได้เช่นกัน
Note: รายละเอียดเพิ่มเติมเรื่องการตั้งค่าระบบเครือข่าย ท่านสามารถดาวน์โหลดคูม่ ือ(ภาษาอังกฤษ) ได้ที่นี่
www.surveillance-download.com/user/network_setup/network_setup_recorder.pdf.

E-MAIL
เป็นฟังก์ชั่นที่เมื่อเปิดใช้งาน จะมีการแจ้งเตือนผ่านทางอีเมลล์ของท่าน และสามารถคลิกที่ลิ้งค์ที่ส่งมาทางอีเมล เพื่อ
ดูบันทึกการตรวจจับของกล้องวงจรปิดและเครื่องบันทึกได้ โดยกรอก SMTP Server และพอร์ตของการส่งอีเมล ใส่อีเมลผู้ส่ง
ที่ต้องการ และกรอกอีเมลกับรหัสผ่านของท่าน
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โปรโตคอล

1) TCP PAYLOAD LENGTH / UDP PAYLOAD LENGTH
ตั้งค่าระยะการ Payload ของ TCP/UDP จาก 100 จนมากสุดที่ 10000. ค่ายิ่งมาก ยิ่งทาให้แพ็คเก็ตที่จัดเก็บ
ข้อมูลยิ่งขยายใหญ่ตามแต่ข้อเสียคือ ระยะเวลาในการแสดงผลของวีดีโอจะนานขึ้นตามไปด้วย หากค่าน้อย พื้นที่การจัดเก็บ
แพ็คเก็ตข้อมูลจะน้อยตาม แต่สามารถทาให้ดูความล่าช้าของวีดีโอได้
EaZy
เป็นฟังก์ชั่นที่ใช้เพื่อเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเข้ากับเครื่องบันทึก ผ่านทางระบบ EaZy Cloud Network
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6.4.5 กำรแสดงผล

1)
2)
3)
4)
5)

ระยะเวลาของโหมด full screen มีตั้งแต่ 03 / 05 / 10 / 15 วินาที
ระยะเวลาโหมด Quad Screen มีตั้งแต่ 03 / 05 / 10 / 15 วินาที
แสดงข้อความโหมด Display Covert
แสดงขนาดฮาร์ดดิสที่เหลือ
ความละเอียดของหน้าจอแสดงผล ปรับอัตโนมัติ หรือเลือก 1920x1080 สาหรับ hdmi หรือ
1024x720 สาหรับ VGA
6) ปลดล็อกการใช้งานโหมด Display Covert สาหรับ Supervisor โดยที่สามารถไปเปิดใช้งาน
Display Covert หรือการปกปิดหน้าจอ
7) ลดอัตราการเกิด Noise จากภาพมุมมอง สามมิติ
8) ลดอัตราการเกิด Noise จากภาพมุมมอง สองมิติ
6.4.6 บันทึก

ใช้ในการตั้งค่าการบันทึกด้วยตัวเอง บันทึกตามวันเวลา บันทึกข้อมูลทับข้อมูลเก่าในฮาร์ดดิส และปรับ
คุณภาพการบันทึกแบบ Substream ได้
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6.4.7 อุปกรณ์

ตั้งค่าอุปกรณ์เสริม เช่นอุปกรณ์สาหรับ กล้อง PTZ กาหนดหมายเลขของอุปกรณ์ในช่องสัญญาณนั้น
กาหนดโปรโตคอลสาหรับอุปกรณ์ และตั้งค่าบอดเรท
6.4.8 DCCS
ฟังก์ชั่นนี้ จะใช้สาหรับกล้อง HDCCTV ยี่ห้อ AVTech เท่านั้น ผู้ใช้สามารถเข้าถึงการตั้งค่ากล้องได้

6.4.9 IVS
IVS, Intelligent Video Surveillance,เป็นระบบตรวจจับการเคลือ่ นไหวของเครื่องบันทึก มีความ
แม่นยาขึ้น และฉลาดขึ้นในการตรวจจับ อีกทั้งในแต่ละโหมด สามารถทางานได้หลากหลายสถานการณ์ เช่น การนับ
คนเดินผ่าน (Flow Counting) , รั้วจาลอง (Virtual Fence) , และระบบประตูทางเดียว (One Way) โดยเรา
สามารถตั้งค่าการแสดงผล และโหมดการใช้งาน IVS ได้ที่หน้านี้
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IVS APPLICATION
FLOW COUNTING
Step1: เข้ำไปที่หน้ำ Virtual Fence Area เพื่อที่จะวำดกำหนดเขตด้วยเมำส์ของท่ำน และเลือก
ทิศทำงโดยกำรกด Reverse

Step2: กดปุ่ม apply แล้วจะมีไอค่อน
ขึ้นมำบนหน้ำจอ Live View เมื่อมีคนเดินผ่ำนเข้ำมำที่
เส้นสีแดง ระบบจะนับคนเดินเข้ำ1 ครั้ง และหำกมีกำรเดินออก ก็จะนับคนเดินออก 1 ครั้ง
Note : ขีดจากัดของระบบนี้คือ เมื่อมีคนเดินเข้ามาพร้อมๆกันสองคนระบบจะยังนับได้แค่ 1 คน
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VIRTUAL FENCE and ONE WAY
Step1: เข้ำที่ Virtual Fence Area เพื่อที่จะวำดกำหนดเขตด้วยเมำส์ของท่ำน และเลือกทิศทำงโดยกำรกด
Reverse

Step2:กด apply เพื่อเรียกใช้งำน และดูที่หน้ำจอเมื่อมีใครเดินข้ำม ระบบจะขึ้นแจ้งเตือนทันที
VIRTUAL FENCE
ONE WAY

จะเกิดขึ้นต่อเมื่อมีคนเดินข้ามเส้นที่กาหนดไว้ ระบบจะแสดง
จะเกิดต่อเมื่อมีคนเดินไปในทิศทางที่ต่างกัน ระบบจะแสดง

แสดงบนหน้าจอ
บนหน้าจอ
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ตำรำงสถิติของ IVS
คลิก

>

เพื่อเข้าค้นหา และกดเลือก statistic

กาหนดค่าที่ต้องการให้หมด และกด submit ใน statistic เพื่อแสดง สถานะของเหตุการณ์โดยจะเลือกจากวันใน
รายการ หรือในตารางเหตุการณ์ โดยสามารถตรวจสอบแถบตารางให้คลิกที่ Chart หากจะเปลี่ยนจากตารางรายชั่วโมงหรือ
ตารางรายเดือนให้คลิกที่ Day
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ตารางสถิติ IVS แบบ List

ตารางสถิติ IVS แบบ Chart

6.4.10 NOTIFY
ท่านสามารถเข้าไปปรับแต่ง และให้เครื่องบันทึกทาการแจ้งเตือนเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องได้ ผ่านทาง
แอปพลิเคชั่นโทรศัพท์ Eagle Eyes หรือผ่านทางอีเมลแอดเดรส หรือทาง FTP Sites
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PUSH VIDEO
ก่อนใช้งาน กรุณาตรวจสอบให้แน่ใจว่า: อุปกรณ์ทุกชิ้นมีการติดตั้งอยู่หรือไม่ และแอปพลิเคชั่น
eagle eyes มีการติดตั้งอยู่หรือไม่

โดยที่สามารถกาหนดการแจ้งเตือนได้ ในแต่ละช่องสัญญาณ
PUSH STATUS

เปิดใช้งานเพื่อแจ้งเตือนสถานะของเครื่องบันทึก เช่นการปลดล็อก วีดีโอขาด ฮาร์ดดิสเต็ม เป็นต้น
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MESSAGE MAIL

แจ้งเตือนสถานะผ่านทางอีเมล ในรูปแบบข้อความ
VIDEO MAIL

เปิดการใช้งานแจ้งเตือนวีดีโอผ่านอีเมลล์ โดยจะแจ้งเตือนผ่านเหตุการณ์ของกล้องวงจรปิดและระบบ
รักษาความปลอดภัย และสามารถเลือกรูปแบบไฟล์วีดีโอที่ต้องการส่งผ่านทางอีเมลล์ได้ ว่าจะเป็นไฟล์ AVI
หรือจะเป็นลิ้งค์
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ภาพตัวอย่างการทา Push Video ผ่านทางอีเมลล์ โดยวีดีโอที่ทาการ Push จะอัพโหลดผ่าน
เซิร์ฟเวอร์ และส่งมาเป็นลิ้งค์ให้กับผู้ใช้
VIDEO FTP

1) อัพโหลดวีดีโอจากเหตุการณ์
2) อัพโหลดวีดีโอจากระบบรักษาความปลอดภัย
3) USER NAME / PASSWORD / เซิร์ฟเวอร์ของ FTP / พอร์ทของ FTP / โฟลเดอร์จดั เก็บไฟล์ของ FTP
4) ประเภทของการรับไฟล์ จะให้ส่งเป็นลิ้งค์ หรือเป็น AVI
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7. กำรสั่งกำรจำกระยะไกล
7.1 Web Browser
ผู้ใช้สามารถดูภาพการแสดงผล หรือ สั่งการเครื่องบันทึกของท่านได้ผ่านทางเว็บบราวเซอร์ เช่น ผ่านทาง Internet
Explorer , Google Chrome เป็นต้น
Step 1: กรอก IP Address ที่ติดตั้งกับเครื่องบันทึกของท่ำน ในช่อง URL บนเว็บเบรำเซอร์ และลงท้ำยด้วย
พอร์ตที่ติดตั้งไว้ในเครื่องบันทึก ตัวอย่ำงเช่น http://192.168.20.30:80 และกด enter ระบบจะพำเข้ำไปที่หน้ำล็อกอิน
Note : เลขไอพีมาตรฐานจากเครือ่ งบันทึก คือ 192.168.1.10 และพอร์ตคือ 80
Step 2: กรอกชื่อผู้ใช้และรหัสผ่ำนของท่ำน หำกชื่อผู้ใช้และรหัสผ่ำนถูกต้อง ระบบจะพำเข้ำไปสูห่ น้ำหลัก
Note : ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านมาตรฐาน จะตั้งไว้เป็น admin

ไอค่อน

คำอธิบำย
เข้าไปดูโหมด Live View
เข้าไปที่โหมดตั้งค่าเครื่องบันทึกอย่างละเอียด

Video / Audio
Control
Format

คาอธิบาย

Quality

รูปแบบวีดีโอที่แสดงผล มีสองแบบ เป็นแบบ H.264 และแบบ Quick Time โดยแบบ Quick
Time จะจาเป็นต้องติดตั้งโปรแกรม Quick Time Player ก่อน หรือหากใช้ระบบปฏิบัติการเป็น
Mac OS ก็จะมีปลั๊กอินนี้มาให้อยูแ่ ล้ว
คุณภาพของการแสดงผล ต่า ปานกลาง สูง
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ไอค่อน
Sub Stream
Resolution
Audio

คำอธิบำย
คุณภาพของ Substream มี 4CIF และ CIF

เลือกช่องออดิโอที่ท่านต้องการจะฟังเสียงจากช่องสัญญาณทีเ่ ลือก
Note: กล้องของท่านจะต้องรองรับการบันทึกเสียง และมีการเชื่อมต่อออดิโอกับเครื่องบันทึก
สาหรับรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถไปดูได้ที่ หัวข้อที่ 1.3
หากมีไอค่อน
แสดงว่ามีการปิดการใช้งานออดิโอ หากต้องการเปิดใช้งานให้คลิกอีกครั้ง
เพื่อเปิดใช้งาน
Streaming
ฟังก์ชั่นนี้ จะแสดงต่อเมื่อ มีช่องสัญญาณใดช่องสัญญาณหนึ่งถูกเลือกใช้งาน เลือกคุณภาพของ
การ stream สาหรับการดู live view
ในกรณีเมื่อเลือกใช้งาน Sub Stream ความละเอียดของภาพ ก็จะเปลี่ยนปใช้ของ Sub Stream
แทนสามารถไปตั้งค่าที่ “Sub Stream Resolution”;
เมื่อ โหมด บันทึก ถูกเลือก จะเปลี่ยนไปใช้ความละเอียดของโหมดบันทึก สามารถไปตั้งค่าได้ที่
“ ” -> “DVR” ->“Record”. -> “Manual”.
Cache Time
เลือกเวลาแคชไทม์ ตั้งแต่ 0-800 ยิ่งค่ามากเท่าไร ยิ่งทาให้วีดีโอแสดงผลช้าลง แต่คุณภาพของ
ภาพที่แสดงผลจะดีขึ้น
กำรควบคุมช่องสัญญำณ
คำอธิบำย
Channel Selection
เลือกช่องสัญญาณที่ต้องการจะใช้งาน
(1 ~ 16 / 1 ~ 8 / 1 ~
4)
ไปที่ช่องถัดไปย้อนกลับไปช่องก่อนหน้า
แคปภาพจากการบันทึก สามารถเปลี่ยนโฟลเดอร์ปลายทางการบันทึกภาพได้ที่ “ ” ->
“General”

ฟังก์ชั่นกำรเล่นวีดีโอ

IVS Panel*

กดเพื่อแสดงช่องสัญญาณแบบ 1 ต่อ 1 โดยจะเริ่มจากแชนแนลที่ 1 เมื่อแชนแนลสุดท้ายได้
สิ้นสุดการแสดงผล ก็จะกลับไปทีแ่ ชนแนล 1 อีกครั้ง
กดเพื่ออกจากโหมดแสดงผล โดยการกดช่องสัญญาณอื่นช่องไหนก็ได้
กดเพื่อแสดงหน้าต่างแบบ 4 / 9 / 16 ช่องสัญญาณ
กดเลือกเพื่อแสดงผ่านทางเดสก์ทอ็ ประยะไกล โดยที่การทางานนีส้ ามารถดูผ่าน Local View ได้
สามารถทาได้อสิ ระและควบคุมในระยะไกลในหน้าต่างนี้
ปรับเป็นโหมดเต็มจอ
คำอธิบำย
ย้อนวีดีโอกลับ ความเร็วเริ่มจาก 4 จนถึงสูงสุด 32
เร่งความเร็ววีดีโอ ความเร็วเริ่มจาก 4 จนถึงสูงสุด 32
เริ่มเล่นวีดโี อ
พักการเล่นวีดโี อ
หยุดการเล่นวีดโี อ
ทาให้วีดีโอช้าลง กด หนึ่งครั้งช้าสีเ่ ท่า กดสองครั้งช้าแปดเท่า
แสดงรายการบันทึกเหตุการณ์หรือบันทึกวีดีโอ
แบ็คอัพไฟล์ลงเครื่องคอม
คำอธิบำย
ปุ่มนี้จะสามารถเปิดใช้งานได้ต่อเมื่อมีการใช้งานโหมด IVS เมื่อคลิกเข้าไปแล้วจะแสดงเส้นที่ทา
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การขีดกาหนดไว้
กดเพื่อดูสถานะของ IVS โดยที่สามารถเข้าไปดูรายละเอียด หัวข้อที่ 6.4.9 ส่วนของ
ตารางสถิติของ IVS

7.1.1 ตำรำงสถิติของโหมด IVS
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7.1.2 PTZ Panel
ฟังก์ชนั่
PTZ Channel
Preset

คาอธิบาย
กดเพื่อเข้าหน้าเมนูหลัก
กดคลิกปุ่มลูกศร
เพื่อเลื่อนทิศทางในการขยับกล้อง
กดเลือกช่องสัญญาณทีม่ ีการติดตัง้ กล้อง PTZ
กดเพื่อปรับทิศทางให้กลับเข้าสู่จดุ ตั้งค่าเดิม
ปรับโฟกัสภาพ
ย่อ / ขยายภาพ
ย่อ / ขยายภาพสุด
ให้กล้องมองตามการตรวจจับ
แคปภาพจาก ptz
ฟังก์ชั่นทางานอัตโนมัติ

7.2 Mobile Devices
วิธีกำรติดตั้งและใช้งำน EagleEyes App
1) ตรวจสอบให้ชัวร์ว่ำมีกำรเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตอยู่หรือไม่
2) โหลดแอปพลิเคชั่น Eagle Eyes ผ่ำนทำงโทรศัพท์ของท่ำน หำกใช้ Android สำมำรถโหลดได้ที่
Playstore
3) เปิดโปรแกรม EagleEyes
4) กดไปที่ + และเลือกไปที่ Manual
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5) ตั้งชื่อ กรอกไอพีแอดเดรส หรือ DDNS ของท่ำนที่ตั้งค่ำไว้ ใส่พอร์ทที่ทำกำร Forward Port ไว้
กรอกชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่ำน จำกนั้นกด Get Type ดังภำพในหน้ำถัดไป

6) หำกเชื่อมต่อได้ จะมีชื่อเครื่องบันทึกขึ้นมำหลังจำกกด Get Type
7) กด Save และกด Guard ตรงแถบด้ำนขวำมือ

8) กดไปที่เครื่องบันทึกที่เรำติดตั้งไว้ใน EagleEyes ได้เลย
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Note : กรุณาตรวจสอบให้ชัวร์ทุกครั้งว่า กาหนดไอพีแอดเดรส Forward Port หรือตั้งค่า DDNS ถูกต้องหรือ
เปล่า โดยที่การ Forward Port นั้น สามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ ว่ามีการทา Forward Port หรือไม่ได้ที่
เว็บไซต์ canyouseeme.com

