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ยินดีตอนรับ 
- ขอขอบคุณที่เคร่ืองบันทึกภาพของเรา 

- คูมือนี้ถูกออกแบบมาเพื่อเปนเคร่ืองมืออางอิงสําหรับการติดต้ังและการทํางานของระบบของคุณ 

-ที่นี่คุณสามารถคนหาขอมูลเก่ียวกับรูปรางคุณลักษณะและหนาที่ของ DVR ชุดนี้ได เชนดังเมนูรายละเอียดที่ใหไว 

- กอนที่จะติดต้ังและดําเนินการโปรดอานมาตรการปองกันและคําเตือนอยางระมัดระวังตอไปนี้ 
 

มาตรการปกปองและคําแนะนําทีส่ําคัญ 
- อยาวางของหนักบนเคร่ือง DVR 

- อยาปลอยใหของแข็งหรือของเหลวใดๆ ตกเขาไปในหรือแทรกซึมเขาไปในเครื่อง DVR 

- กรุณาแปรงแผงวงจร, ที่เช่ือมตอ, พัดลม, กลองเคร่ืองและอุปกรณอื่นๆ เปนประจํา กอนที่จะทําความสะอาดฝุนโปรด

ปดไฟและถอดปลั๊กออก 

- อยาถอดแยกช้ินสวนหรือซอมแซมเคร่ือง DVR ไดดวยตัวเอง อยาเปล่ียนองคประกอบดวยตัวเอง 
 

ภาวะสิ่งแวดลอม  
- กรุณาวางและใชเคร่ืองบันทึกภาพระหวาง 0   ถึง 40   หลีกเล่ียงการถูกแสงแดดโดยตรง อยูหางจากแหลงความ

รอน 

- อยาติดต้ังเคร่ืองบันทึกภาพในสภาพแวดลอมที่เปยกชื้น 

- อยาใชเคร่ืองบันทึกภาพในสภาพแวดลอมที่เต็มไปดวยฝุนควัน 

- หลีกเล่ียงการชนหรือตกกระแทกอยางแรง 

- กรุณาใหแนใจวาการติดต้ังเครื่อง DVR อยูในระดับที่มีม่ันคงในพ้ืนที่ทํางาน 

- โปรดติดต้ังในสถานท่ีอากาศถายเทไดสะดวก เก็บรักษาไวในที่สะอาด 

- ควรจะใชภายในอัตราขอบเขตของการรับและสงเทานั้น 
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1 ความรูเบื้องตนการผลิต 
 

1.1 ภาพรวมของผลิตภัณฑ 
 

DVR ชุดน้ี ไดรับการออกแบบมาเปนพิเศษสําหรับรักษาเขตความปลอดภัยและการปองกันพ้ืนที่ซึ่งเปนผลิตภัณฑเครื่อง
เฝาระวังแบบดิจิตอลที่โดดเดน ผลิตภัณฑไดแนะนําระบบปฏิบัติการ Embedded Linux ซึ่งจะมีเสถียรภาพมากขึ้น สินคาเปดตัวตาม
มาตรฐานการบีบอัดวิดีโอรูปแบบ H.264mp และรูปแบบการบีบอัดสัญญาณเสียง G.711A ซึ่งมั่นใจไดวาจะไดภาพที่มีคุณภาพสูง,  
อัตราเขารหัสผิดพลาดตํ่าและการเลนเฟรมเดียว, และผลิตภัณฑน้ียังไดนําเสนอเทคโนโลยีเครือขาย TCP / IP ซึ่งไดรับความสําเร็จที่
สามารถติดตอในเครือขายอยางแข็งแกรงและสามารถในการสื่อสารโทรคมนาคม 

DVR ชุดน้ีสามารถนํามาใชเฉพาะตัวเดียวหรือแบบออนไลนซึ่งเปนสวนหน่ึงของเครือขายเฝาระวังความปลอดภัยได  
ดวยซอฟแวรวิดีโอการเฝาระวังเครือขายระดับมืออาชีพ  ดวยเครือขายวิดีโอระดับมืออาชีพอฟแวรการเฝาระวังจึงไดประสบความสํา
เร็วที่สามารถติดตอเครือขายที่แข็งแกรงและสามารถในการสื่อสารโทรคมนาคม 
 DVR ชุดน้ีสามารถนํามาปรับใชในธนาคาร, โทรคมนาคม, ระบบพลังงานไฟฟา, ระบบการพิจารณาคดี, การขนสง, ที่อยู
อาศัยอัจฉริยะ, โรงงาน, โกดัง, พิทักษนํ้าและอื่น ๆ 
 
1.2 ฟงกช่ันหลัก 
 

เฝาระวังแบบเรียลไทม 
ฟงกช่ันการเฝาระวังเช่ือมตอแบบอะนาล็อกและเช่ือมตอแบบ VGA (เช่ือมตอแบบ VGA เปนอุปกรณตัวเลือก) 

ผานจอมอนิเตอรหรือจอแสดงผล 

 

การเก็บรักษา 

ไมทํางานอยางหนักเกินในการประมวลผลดิสก พักตัวที่เหมาะวาจะแผความรอนไว, ลดการใชพลังงานและจะขยายอายุ
การใชงาน รูปแบบการจัดเก็บพิเศษที่มั่นใจความปลอดภัยของขอมูล 

 

 การบีบอัด 

 การบีบอัดเรียลไทมโดยฮารดดิสกแบบเฉพาะซึ่งมั่นใจสัญญาณเสียงภาพและเสียงที่มีเสถียรภาพ 

 

 สํารองขอมูล 

 สํารองขอมูลผานอินเตอรเฟซแบบ SATA และ USB เชนอุปกรณ USB, ฮารดดิสกที่ถอดไดและอื่นๆ ผานเน็ตดาวนโหลดไฟล
ในฮารดดิสก 
 
 เลนยอนกลับ 

 การบันทึกวิดีโอเรียลไทมแตละแบบ เชนเดียวกับการคนหา, การเลนยอนกลับ, การเฝาระวังเครือขาย, การตรวจสอบบันทึก
, การดาวนโหลดและอื่นๆ โหมดการเลนหลายซูมเขาที่ขอบเขตโดยพลการ 
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 การดําเนินงานเน็ต 

 ผานเน็ตการเฝาระวังระยะไกลแบบเรียลไทม กาควบคุม PTZ ระยะไกล ตรวจการบันทึกระยะไกลและการเลนยอนกลับ
แบบเรียลไทม 
 การเชื่อมโยงสัญญาณเตือน 

เอาตพุตแจงเตือนถายทอดออกหลายเสนทางซึ่งจะสะดวกสําหรับการเช่ือมโยงสัญญาณเตือนและการควบคุมแสงที่จุด 

ปกปองวงจรที่ติดตออินพุทและเอาทพุทแจงเตือนซึ่งจะชวยปกปองเครื่องหลักจากความเสียหาย 

 

 อินเตอรเฟซการติดตอสื่อสาร 

อินเตอรเฟซ RS485 ซึ่งตรงกับอะลารมอินพุตและการควบคุม PTZ มาตรฐานเช่ือมตอเครือขายอีเธอรเน็ตซึ่งตอบสนอง
ฟงกช่ันการสื่อสารโทรคมนาคม 

 

หนาท่ีการทํางานของเมาส 
คัดลอกและจัดการงานไดอยางรวดเร็วสําหรับการต้ังคาที่เหมือนกัน 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.  เปดตรวจสอบแพคเกจและเชื่อมตอสายเคเบิล 
 
2.1 เปดตรวจสอบแพคเกจ 
 

เมื่อคุณไดรับเครื่อง DVR โปรดตรวจสอบกอน   

อยางแรกโปรดตรวจสอบวามีความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นกับแพคเกจหรือเปลา, ดูวัสดุปองกันที่ใชสําหรับแพคเกจของ 
DVR สามารถปองกันอุบัติเหตุจากการกระแทกกันระหวางการขนสง 

จากน้ันโปรดเปดกลองและดึงพาสติกที่หอหุมออก ตรวจสอบวามีความเสียหายอะไรที่เกิดขึ้นกับ DVR 

ทายสุดโปรดเปดฝาเคร่ืองและตรวจสอบสายตอขอมูลในแผงดานหนา, สายไฟ, การเช่ือมตอระหวางไฟพัดลมและ
เมนบอรด 

 

แผงดานหนาและดานหลัง  

สเปคการทํางานที่สําคัญในแผงดานหนาและสเปคอินเตอรเฟซในแผงดานหลังอยูในคูมือรายละเอียด • 

กรุณาตรวจสอบประเภทของสินคาที่มีในแผงดานหนาใหสอดคลองกับประเภทของสินคาที่คุณสั่งซื้อ • 
 

ปายชื่อในแผงดานหลังเปนสิ่งท่ีสําคัญมากสําหรับการบริการหลังการขาย กรุณารักษาอยางระมัดระวัง เม่ือใดคุณติดตอเราสําหรับ
การขอบริการหลังการขาย กรุณาเตรียมประเภทของผลิตภัณฑและหมายเลขในฉลาก 

 

2.2 การติดต้ังฮารดดิสก 
 

สําหรับการใชครั้งแรกโปรดติดต้ังฮารดดิสกกอน 
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ถอดสกรู            ถอดฝาครอบออก   ใสสกรูของฮารดดิสกเขาไป 

       
 

      เช่ือมตอสายไฟฮารดดิสก              ตอสายไฟขอมูล                แบบที่ตอถูกตอง 
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          ใสฝาครอบ              ปดฝาครอบใหแนน    ติดต้ังสําเร็จ 

 

2.3 แผงดานหนา 
 

 
 

1. ไฟแสดงสถานะของพลังงาน  2. ไฟแสดงการบันทึก  3. ไฟแสดงสถานะเตือน 
4. ESC= ออก    5. เมนู    6. ทิศทางและตกลง 
 

2.4 แผงดานหลัง 
 

 
 
2.5 การเชื่อมตออินพุตเอาทพุทของเสียงและวิดีโอ 
 
 2.5.1 การเชื่อมตอสัญญาณวิดีโอ 
 พอรตอินพุตวิดีโอมีเพียงตัวเช่ือมตอ BNC ความตองการของสัญญาณอินพุทเปนระบบ PAL / NTSC BNC (1.0VP-P, 
75Ω) 

สัญญาณภาพจะตองสอดคลองกับมาตรฐานของรัฐซึ่งมีสัญญาณสูงที่อัตราสวนรบกวน, มีความผิดปกติในระดับตํ่าและ
การรบกวนตํ่า ภาพตองมีความชัดเจนและมีสีธรรมชาติในความสวางที่เหมาะสม 
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 ใหแนใจวาสัญญาณวิดีโอม่ันคงและนาเชื่อถือ 
 วิดีโอควรจะติดต้ังในตําแหนงที่เหมาะสมซึ่งอยูหางจากแสงไฟเรืองแสงและแสงสวางตํ่าหรือปรับแสงไฟเรืองแสงและ
แสงสวางตํ่าใหดีขึ้น   

สายดินและพาวเวอรซัพพลายของวิดีโอและเครื่องบันทึกภาพควรจะใชรวมกันและใหมั่นคง 
 

ใหแนใจวาสายสงม่ันคงและเช่ือถือได 
 สายสงวิดีโอควรใชสายโคแอคเชียลที่มีคุณภาพสูง ซึ่งตองเลือกโดยระยะการสง หากระยะการสงไกลเกินไปก็ควรปรับใช
สายคูเกลียวบิด (Shielded twisted pair) อุปกรณชดเชยวิดีโอและสงโดยเสนใย (fiber) เพ่ือรับรองคุณภาพของสัญญาณ 

สายสัญญาณภาพควรจะหางจากการรบกวนทางแมเหล็กไฟฟาและสายสัญญาณเครื่องมือเครื่องใชอื่นๆ ไฟฟาแรงดันสูง
ของปจจุบันควรหลีกเล่ียงเปนอยางยิ่ง 
 
 ใหแนใจวาการเช่ือมตอม่ันคงและนาเชื่อถือแลว 
 สายสัญญาณและสายชิล (shield) ที่ควรจะมั่นคงและเช่ือมตอนาเช่ือถือซึ่งหลีกเล่ียงการเช่ือมตอและออกซิเดชันที่ผิดพลาด 
 
 2.5.2 การเชื่อมตอสัญญาณภาพและตัวเลือกตางๆ 

ออกวิดีโอแบงออกเปน PAL / NTSC BNC (1.0VP-P, 75Ω) และ VGA output (การกําหนดคาที่เลือก) 
เมื่อแทนที่จอแสดงผลโดยคอมพิวเตอรมีบางประเด็นที่จะสังเกต 

1. หามอยูสถานะเปดเปนเวลานาน 
2. ใหคอมพิวเตอรแสดงผลการทํางานตามปกติสม่ําเสมอ 
3. อยูหางจากสัญญาณรบกวนแมเหล็กไฟฟา 

 ทีวีไมไดเปนที่นาเช่ือถือเปล่ียนเปนเอาทพุทวิดีโอ มันตองการลดเวลาในการใชและการควบคุมการจายไฟและสัญญาณ
รบกวนที่นําโดยอุปกรณที่ใกลเคียงอยางเครงครัด creepage ของทีวีที่มีคุณภาพตํ่าสามารถนําไปสูความเสียหายของอุปกรณอื่น ๆ 
 
 2.5.3 สัญญาณเสียงเขา  
 พอรตการเช่ือมตอเสียงเปนแบบ BNC 
 ความตานทานของอินพุตสูงดังน้ันโทนอารมจะตองใชงานอยู 
 สายสัญญาณเสียงควรจะมั่นคงและอยูหางจากสัญญาณรบกวนแมเหล็กไฟฟาและตองเช่ือมตอที่มั่นคงซึ่งหลีกเล่ียงการ
เช่ือมตอพลาดและการเกิดออกซิเดชัน ปจจุบันแรงดันสูงควรหลีกเล่ียงเปนอยางยิ่ง 
 
 2.5.4 สัญญาณเสียงออก 
 ปกติพารามิเตอรเอาตพุตของสัญญาณเสียง DVR จะมากกวา 200mV 1KΩ (BNC) ซึ่งสามารถเช่ือมตอหูฟงความตานทาน
ตํ่าและกลองเสียงที่ใชงานหรืออุปกรณเอาตพุตอื่น ๆ ผานเครื่องขยายเสียง ถากลองเสียงและโทนอารมที่ไมสามารถแยกเสียงไดเปน
ปรากฏการณที่มีอยู มักจะมีวิธีการบางอยางเพ่ือจัดการกับปรากฏการณขางตน 

1. ปรับทิศทางโทนอารมใหใชไดดีขึ้น 
2. ปรับระดับความดังที่กลองเสียงจะอยูภายใตเกณฑที่ผลิตปรากฏการณยิ่งใหญ 
3. การใชวัสดุประกอบที่ดูดซับเสียงเพ่ือลดการสะทอนของเสียง 
4. ปรับรูปแบบของกลองเสียงและโทนเสียงที่แขน 
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2.6 การเชื่อมตอสปดโดม 
1. ตอสาย 485 ของสปดโดมกับอินเตอรเฟซ 485 ของ DVR 

 2. เช่ือมตอสายวิดีโอกับอินพุตวิดีโอเครื่องบันทึกภาพ 
3. สปดโดมตอไฟฟา 

 

3 การดําเนินงานขั้นพ้ืนฐาน 
 
หมายเหตุ: ปุมในหนาจอสีเทาบงช้ีวาไมสนับสนุน 
 
3.1 เปด 
 เสียบสายไฟและเปดสวิทชไฟ พาวเวอรซัพพลายบงช้ีถึงการแสงสองและแสงบอกถึงการเปดเครื่องบันทึกวิดีโอ 
หลังจากการเริ่มตน คุณจะไดยินเสียงบี๊ป ต้ังคาเริ่มตนของวิดีโอเอาตพุตคือโหมดเอาทพุทที่มีหลายหนาตาง  
ถาเวลาเริ่มตนอยูภายในเวลาการต้ังคาวิดีโอระยะเวลาหนาที่การบันทึกวิดีโอจะเริ่มตนขึ้นโดยอัตโนมัติ จากน้ันไฟแสดงสถานะของ
ชองวิดีโอที่เก่ียวของจะสองแสงและบันทึกภาพการทํางานไดตามปกติ 
หมายเหตุ:  1 ตรวจสอบใหแนใจวาแรงดันไฟฟาที่ปอนเขาที่ตรงกันกับสวิทชของแหลงจายไฟเครื่อง DVR 

  2 ตองการแหลงจายไฟ: 220V ± 10% / 50Hz 
ขอแนะนําใหใชยูพีเอสเพื่อที่จะปกปองแหลงจายไฟภายใตเง่ือนไขที่อนุญาต 

 
3.2 ปด  

มีสองวิธีที่จะปดเครื่อง DVR   เขาไปยัง [เมนูหลัก] และเลือก [ปด] ในตัวเลือก [ปดระบบ] ซึ่งเรียกวาปดโดยซอฟตแวร 
กดสวิทชพาวเวอรซัพพลายซึ่งเรียกวาปดจากตัวเครื่อง 

1 ประวัติอัตโนมัติหลังจากที่ไฟดับ 
หากเครื่องบันทึกภาพถูกปดอยางผิดปกติ ก็จะสามารถสํารองขอมูลภาพวิดีโอและดําเนินการสถานะการทํางาน

กอนหนาน้ีหลังจากเกิดไฟดับ 
2. แทนที่ฮารดดิสก 

กอนที่จะเปล่ียนฮารดดิสกควรปดไฟที่พาวเวอรซัพพลายดานแผงหลังเครื่อง 
3. เปลี่ยนแบตเตอรี่ 

กอนที่จะเปล่ียนแบตเตอรี่, ขอมูลการต้ังคาจะตองถูกบันทึกไวกอนและสวิทชพาวเวอรซัพพลายในแผงดานหลัง
เครื่องควรจะถูกปด, DVR ใชแบตเตอร่ีกอน เวลาของระบบจะตองตรวจสอบอยางสมํ่าเสมอ ถาเวลาที่ไมถูกตองคุณ
จะตองเปล่ียนแบตเตอรี่ เราแนะนําใหเปลี่ยนแบตเตอรี่ทุกปและควรใชแบตเตอร่ีชนิดเดียวกัน 

 
หมายเหตุ: ขอมูลการต้ังคาจะถูกบันทึกไวกอนที่จะเปล่ียนแบตเตอรี่มิฉะน้ันจะสูญเสียขอมูล 

 
 
 
 
 



3.3 ล็อกอินเขาาระบบ  
เมื่อบ

ผูใชคือ Admin
และเลนวิดีโอ
แกไข; User de

บูทเครื่อง DVR
n, guest และ de
ยอนกลับเทาน้ั
efault เปนผูใช

R ผูใชจะตองเข
efault และช่ือเห
ั้น รหัสผานของ
เขาสูระบบเริ่มต

าสูระบบและระ
หลาน้ีไมมีรหัส
ง User admin แ
ตนมีสิทธิ์สามา

ะบบการทํางาน
สผาน Admin คือ
และ guest สามา
ารถปรับ แตปรั

นที่สอดคลองกัน
อผูใชที่สูงสุด; g
ารถปรับเปล่ียน
ับรหัสผานไมไ

นใหกับผูใชขอ
guest และdefau
นได ในขณะที่สิ
ได 

บเขต มีสามคา
ult ไดรับอนุญา
สิทธิ์ของพวกเข

การต้ังคาของ
าตใหดูตัวอยาง
ขาไมสามารถ

 

ปอง
บัญชีผูใชจะถูก

งกันรหัสผาน: ถ
กล็อค (ผานการ

ถารหัสผานใชผิ
รรีบูตหรือหลังจ

ผิดตอเน่ืองผิดส
จากคร่ึงชั่วโมง

สามคร้ัง, สัญญา
, บัญชีจะถูกปล

าณเตือนจะเร่ิม
ลดล็อคโดยอัตโ

ตน ถารหัสผาน
โนมัติ) 

นใชผิดอยางตออเน่ืองหาคร้ัง 

สําหรับระบบรัรักษาความปลออดภัยของคุณโปปรดแกไขรหัสผผานของคุณหลัลังจากท่ี login คคร้ังแรก 
 
3.4 ตัวอยาง 

คุณสสามารถคลิกขววาของเมาสที่จะะเลือกสลับระหหวางหนาตาง 
วันที

แตละหนาตาง
ที่ของระบบ, เวล
ง 

ลาและช่ือชองสสัญญาณจะแสดดงในหนาตางการดูแตละชอง  วิดีโอเฝาระวังแและสถานะเตืออนจะแสดงใน

 

1 

2 

 

 
3.5 เมนูลัดเดสสกท็อป  
ในโหมดการแแสดงตัวอยางคุณณสามารถคลิกขวาของเมาสจะไดรับเมนูทางงลัดที่เดสกท็อปป ซึ่งเมนูรวมถึงง 
main menu, re
view1/4/8/9/1
 
 
 
 

 

 

ecord mode, pla
6 screens 

สถานะการบันทึก 

ตรวจจับการเคลื่อนไหว 

ayback, PTZ co

ตารางง 3.1 ไอคอนตัววอยาง 

ontrol, High Sp

7 

 
รูปที่ 3.1 

3 

4 

peed PTZ, Alar

 วิดีโอเสีย 

 ล็อคกลอง 

 

rm Output, coloor Setting, Outpput adjust, Loggout, 

 



 

3.5.1
 เมื่อคคุณเขาสูระบบ,, ระบบเมนูหลักกจะแสดงดังดาานลาง 
 

 
 3.5.2

มีสอองวิธีที่ใหคุณเลลนไฟลวิดีโอในนฮารดดิสก 

หมาายเหตุ: ฮารดดิสสกที่บันทึกไฟลลวิดีโอจะตองต้ัต้ังคาเปนแบบอานเขียนหรืออาานอยางเดียวขออง อยูสวนที่ (4.5.1) 

1 เมนูหลัก 

2 เลนยอนกลับ  

1 ในเมนูทางลัดเดสกทอ็อป 
2, เมนูหลลัก> บันทึก> เลลนยอนกลับ 

รูรปูที่ 3.2  เมนูลััด 

รูปที่ 3.3 เมนูหลัลัก 
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1 ไฟฟลรายช่ือ   2 ขออมูลไฟล    3 คนหาไไฟล 
4 กาารสํารองขอมูลไฟล  5 สววนอธิบายการดํดําเนินงาน   6 ควบคุมมการเลนยอนกกลับ 

【ไฟลรายช่ืออ 】ดูไฟลที่รระบุวาสอดคลอองกับเกณฑการคนหา 

【ขอมูลไฟลล 】มองขอมลูลไฟลที่พบ 

【การสํารองงขอมูลไฟล 】สํารองขอมูลไไฟลที่เลือกไวแแลว คลิกที่ปุมแและดําเนินการตตามน้ัน 
หมายเหตุ: การ
เลนกลับโดยลํ

รจัดเก็บขอมูลต
ลําพังได 

ตองติดต้ังกอนกการสํารองไฟลขอมูล ถาการสํสํารองขอมูลถูกยกเลิก การสํารรองขอมูลที่เสรจ็แลวสามารถ

 
ตรววจหา: ตรวจหากการจัดเก็บขอมูมลูที่เช่ือมตอกับบเครื่อง DVR เชชนฮารดดิสกหรืรอื USB ดิสก 

รูปที่ 3..4 เลนวิดีโอยอนกลับ  

รูปที่ 3.55 ตรวจสอบกาารจัดเก็บ 
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การลลบ: เลือกไฟลทีที่จะลบและคลิกก erasure=ลบ เเพื่อลบไฟล 
หยุดด: หยุดการสํารองขอมูล 
สําร
เวลา

องของมูล: คลิก
า 

กที่ปุมสํารองขอมูลและกลองโตตอบจะผุดขึ้ึ้น คุณสามารถเเลือกไฟลสํารอองตามประเภทขของชองและ

 

 ลบอออก: ลางขอมูลของไฟล 

เพิม่ม: แสดงไฟลขออมูลที่พอใจเพื่ออใสในไฟลแอตทริบิวต 

เริ่ม / หยุดช่ัวคราาว: คลิกที่ปุมเลลนเพื่อเร่ิมการสํสํารองขอมูลและคลิกที่ปุมหยุดดชั่วคราวเพื่อหหยุดการสํารองขขอมูล 

ยกเเลิก: ระหวางกาารสํารองขอมูลล คุณสามารถอออกจากเคาโครรงหนาเพื่อดําเนินนิการฟงกชั่นออืื่น ๆ 

【 คนหาไฟลล】คนหาไฟลลตามพารามิเตตอรการคนหา 

 

ประะเภทของไฟล: ต้ังคาการคนหหาประเภทไฟลล 

ชองง: ต้ังคาการคนนหาชองสัญญาาณ 

เริ่มเวลา: ต้ังคากาารคนหาสแกนเเวลา 

【การควบคุมการเลนยอนกกลับ】อางถึงงแผนดังตอไปนี้นีสํ้าหรับขอมูลเเพิ่มเติม 

รูปที่ 3.6 การสํารองขอมูมูลที่บันทึก 

รูปทีที่ 3.7 การคนหาาไฟล 
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 หมาายเหตุ: การเลนยอนกลับเฟรรมตอเฟรมจะดําเนินการไดเฉพพาะในสถานะหหยุดการเลน 

【คําอธิบายยการดําเนินงานน】แสดงหนาาที่ของสถานะเคคอรเซอร 

 

ฟงกกชั่นพิเศษ 

การ

จัดการการเลน

รเลนที่ถูกตอง

นยอนกลับไดถู

: ปอนขอมูลเว

กตองตามเวลา

ลา (ชั่วโมง h/น

าในการคนหา 

นาที m /วินาที ss) ในคอลัมนเววลาและจากนั้นนคลิกที่ปุมเลน  ระบบสามารถ

ซูมท

หนาจอเพื่อเลื

ทองถ่ิน: เม่ือระ

อกสวนและจา

ะบบอยูในโหมด

กนั้นคลิกเมาส

ดการเลนยอนก

ซายเพ่ือจะซูมท

กลับแบบเต็มหน

ที่ตองการ คุณส

นาจอหนาตาง

สามารถคลิกขว

เดียวคุณสามา

วาของเมาสเพื่อ

รถลากเมาสขอ

อออก 

องคุณใน

 
3.5.

 กรุณ

สถานะการบนั

ณาตรวจสอบสถ

นทึก 

ถานะของชองในปจจุบัน: "○" หมายความวาามันไมไดอยูในนสถานะการบันนทึก "●" หมายความวาอยูใน

คุณ

[recording se

สามารถใชเมนู

et=ต้ังคาการบั

นทูางลัดเดสกท็

บันทึก] เพื่อเขาไ

อปหรือคลิก [M

ไปยังหนาการค

Main menu=เม

ควบคุมการบันทึ

มนูหลัก]> [rec

ทกึ 

cording functioon=ฟงกชั่นการรบันทึก]> 

 

 

ปุม 

 / 

 

 

 

 

 

3 โหมดบันทกึก  

 
เลนน/หยุดชั่วคราว 

เลลนอยางเร็ว 

ไปปยังเฟรมหนา 

ไปปยังไฟลหนา 

เเต็มหนาจอ 

หนาที ่

หยุด 

ตารางที่ 3.2  คียควบคุมการรเลนยอนกลับ 

รูปทที่ 3.8 โหมดบันนทึก 
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ปุม 

 

 

หนาที ่

เลนยอนกลัลับ 

กลัลับไปยังเฟรมกอนหนา 

 
กลลับไปยังไฟลกออนหนา 

เลนชาลง 

หมุนยอนกลัลับ 

 

 

 



ตารางเวลา】บันทึกตามการกําหนดคคา 【

คูมือการใชชงาน】คลิกปปุมทั้งหมดและตามชองที่กําลัังบันทึกไมวาชอองอยูในสวนใดด 【

หยุด】คลิกที่ปุมหยุดแลละตามชองที่จะะหยุดบันทึกไมมวาชองจะอยูในนสวนใด 【

 
3.5.
หนา

ดําเนินการติด

ระดับการหมุน

าการดําเนินงาน

ดต้ัง, หมุนกวาด

นและอื่น ๆ 

นเปนเชนนี้คือ ห

ดตรวจระหวางจ

หนาที่การทํางา

จุดที่ต้ังไว, หมุน

านรวมถึงการค

นตรวจแบบสะก

ควบคุมทิศทาง 

กดรอยตาม, สแ

PTZ, ขั้นตอน, 

แกนกวาดรอบบ

 ซูม, โฟกัส, Iris

บริเวณ, สวิทชช

s, การ

ชวย, สวิทชไฟ, 

4 การควบคุมม PTZ 

หมาายเหต ุ1. สายย Decoder A (B) เช่ือมตอกับบสายเคร่ืองบันทึทึกภาพ A (B) สาย การเชื่อมตตอจึงจะถูกตองง 

   2. คลิก

คาพารามิ

กที่ [main men

มิเตอร PTZ 

uช=เมนูหลัก]>> [system connfiguration=ระะบบการต้ังคา]> [PTZ setup] เพื่อต้ัง

   3. ฟงกกชั่น PTZ จะตัดดสินใจโดยโปรโโตคอล PTZ 

 

รูปที่ 3.10 การติดต้ังัง PTZ 

 
 

 

ความเร็ว】】ต้ังชวงหมุน  PTZ ชวงเริ่มตตน: 1 - 8 【

ซูม】คลิกที่ปุม / เพื่อปรรับซูมกลอง 【

โฟกัส】คคลิกที่ปุม / เพื่ออปรับโฟกัสของงกลอง 【

【Iris】คลิลิกที่ปุม / เพื่อปรับ iris ของกลอง 

การควบคุมทิศทาง】ควบคุมการหมุนน PTZ สนับสนนุนควบคุม 8 ทศิศทาง (4 ทิศทางงในแผงดานหนนาก็สนับสนุน)  【

【ความเร็วสู

หมุนเมาสเพื่อ

สูง PTZ 】แส

อปรับซูมกลอง 

ดงชองภาพแบบเต็มจอ กดเมมาสซายและควบคุม PTZ เพื่ออหมุนปรับทิศทาง กดเมาสซายยและจากนั้น

ติดต้ัง】กกดเขาไปเมนูฟฟงกชั่นการทํางาาน 【

สวิทชหนาา】สลับระหวางหนาตางๆ 【
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ฟงกกชัน่พิเศษ:  
 1. ตั้ตั้งลวงหนา 

กําหหนดสถานที่สําหหรับต้ังคาไวแลลวเรียกจุดที่ต้ังไไว ซึ่ง PTZ จะหหมุนไปยังตําแหหนงที่กําหนดอยางอัตโนมัติ 

 1) ตัวเลืออกที่ต้ังไวลวงหนา 

กําหหนดสถานที่สําหหรับกระบวนงาานที่กําหนดไวลลวงหนามีดังนี้ 

ขั้นตตอนที่ 1: ในรูปภภาพ 3.10 คลิกกปุมทิศทางจะเปล่ียนเปนตําแแหนงที่กําหนดไไวลวงหนาจากกนั้นใหคลิกที่ปุมมการต้ังคา 

      เพื่อเขขารูปภาพ 3.111 

ขั้นตตอนที่ 2: คลิกปุปุมที่ต้ังไวลวงหนาแลวเขียนจุดดที่ต้ังไวในที่วางของทาน 

ขั้นตตอนที่ 3: คลิกปุปุมการต้ังคา, ติติดต้ังเสร็จสมบูรรณใหกลับไปยัยังรูปภาพ 3.10,นั่นคือจุดที่ต้ังไไวลวงหนาและะตําแหนงที่ 

      กําหนนดไวลวงหนาที่ทีส่อดคลอง 

  
 ลางงคาที่ตั้งไวลวงงหนา 
 ใสจุดที่กําหนดต้ังไไว, ใหคลิกที่ปุมม Remove, เพื่ออเอาคาที่ต้ังไวอออก 

  

 ในรูป

เปลา ปอนเขีย

ปภาพ 3.10 คลิ

ยนจุดที่ต้ังไวลว

ลิกที่ปุม Page 

วงหนาแลวคลิก

Shift, เขาไปสูอิ

กปุมที่ต้ังไวลวง

อินเตอรเฟซการ

หนา (Preset),

รควบคุม PTZ 

 PTZ จะหันไป

ตามท่ีแสดงใน

ตามจุดที่ต้ังไวอ

นรูปภาพ 3.12 ใ

อยางสอดคลอง

ในที่ชองวาง

ง 

ปุ
ล
มท่ีต้ังไว
ลวงหนา

ระดับค
ท่ีวาง

คาการใสใน

2) เรียกจุจุดที่ต้ังไวลวงหนนา 

รูปที่ 3.11  การต้ังคาที่ต้ังไวลวงหนา 

รูปที่ 33.12 การควบคุคุม PTZ 
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ท่ีวางเพื่อใสจุด
ลวงหนา

ท่ีต้ังไว

 



 2. ชวงหมุนระหวางจุด 
จุดท่ีต้ังไวหลายจุดเช่ือมตอกับเสนการหมุนสาย, เรียกวาชวงหมุนระหวางจุด, PTZ วิ่งรอบในเสนทางนั้น 

 1) การต้ังคาการหมุนสายระหวางจุด 

เสนทางการหนุนสายมีการเช่ือมตอโดยจุดท่ีกําหนดไวหลากหลายมีการต้ังคาดังนี้L: 

ขั้นตอนที่ 1: ในรูปภาพ 3.10, คียทิศทางจะหมุน PTZ ไปยังตําแหนงที่กําหนดใหคลิกปุมการต้ังคา (Settings) เพื่อเขาไป 

      ดังรูปภาพ 3.13, 

ขั้นตอนที่ 2: คลิกปุม Cruise, เขียนคาที่เหมาะสมเขาไปในเสนทางที่จะใหหมุนและในชองจุดท่ีต้ังไวลวงหนาแลวคลิกปุม 

     เพิ่มจุดท่ีต้ังไวลวงหนา, การติดต้ังเสร็จสมบูรณ (ยังสามารถเพิ่มและลบเสนหมุนสายท่ีไดต้ังคาไวได) 

ขั้นตอนที่ 3: ทําซ้ําขั้นที่ 1 และขั้นที่ 2 จนไดเสนทางการหมุนสายท่ีกําหนดต้ังไวออกมา 

การลบที่ตั้งไวลวงหนาออก: กรุณาใสคาที่ต้ังไวในชองวางแลวใหคลิกท่ีปุม Remove Preset (คาที่ต้ังไวลวงหนา) แลวลบเอาจุด

ที่ต้ังไวออก 

การลบเสนทางหมุนสายออก: ใสหมายเลขของเสนทางการหมุนแลวใหคลิกท่ีปุมลบ Cruise Lines ออก จากนั้นเอาการตั้งคา

เสนการหมุนออก 
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ปุมหมุนสาย 

ชองวางท่ีใหใสเสนทางการ

หมุนสาย 

ชองวางท่ีใหใสจุดต้ังคา

กําหนดกอน 

รูปที่ 3.13 การต้ังคาชวงหมุนระหวางจุด 

  2) การเรียกของการหมุนสายระหวางจุด 

ในรูปภาพ 3.10 คลิกปุม Page Shift เขาสูเมนูการควบคุม PTZ ตามที่แสดงในรูปภาพ 3.12}, กรุณาใสตัวเลขของการ

หมุนสายในคาชองวางจากนั้น คลิกท่ีปุมการหมุนสายระหวางจุด (Cruise between Points), PTZ จะเร่ิมตนการทํางานในเสนทาง

การหมุน คลิกท่ีปุมหยุดเพื่อที่จะหยุดหมุน 

 
3. สแกน 

 PTZ ยังสามารถทํางานในการสแกนท่ีกําหนดต้ังไวซ้ําแลวซ้ําอีกได 

  1) การต้ังคาการสแกน 

ขั้นตอนที่ 1: ในรูปภาพ 3.10 คลิกปุม Setup เพ่ือเขาสูหนารูปภาพ 3.14 

ขั้นตอนที่ 2: คลิกปุม Scan, ใสคาที่เหมาะสมในชองวางคาการสแกน; 

ขั้นตอนที่ 3: คลิกปุม Start เพื่อเขาสูหนาดังรูป 3.10 ที่นี่คุณสามารถตั้งคารายการตอไปนี้: ซูม, โฟกัส, Aperture, ทิศทาง 

     และอ่ืน ๆ จากนั้นคลิกท่ีปุม Setup เพื่อกลับไปหนาดังรูปภาพ 3.14 

ขั้นตอนที่ 4: คลิกปุม End เม่ือดําเนินการติดต้ังสมบูรณแลวคลิกท่ีปุมขวาของเมาสเพื่อออก 
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รูปที่ 3.14 ต้ังคาการสแกน 

  2) เรียกการสแกน 

ในรูปภาพ 3.10 คลิกปุม Page Shift แลวเขาสูเมนูการควบคุม PTZ ตามที่แสดงในรูปภาพ 3.12 ใสหมายเลขการสแกน

ในชองวางจากนั้นคลิกท่ีปุม Scan, PTZ เริ่มตนทํางานในสายการสแกน คลิกท่ีปุมหยุดเพื่อที่จะหยุด 

 
4. สแกนขอบเขต 

  1) ต้ังคาการสแกนขอบเขต 

ขั้นตอนที่ 1: ในรูปภาพ 3.10 คลิกปุมทิศทางเพื่อหมุน PTZ ไปยังทิศทางที่ต้ังไวจากนั้นคลิกปุม Setup เขาไปดังรูปภาพ  

      3.15 ใหเลือกขอบเขตที่ดานซาย, กลับไปที่รูปภาพ 3.10 

ขั้นตอนที่ 2: กรุณาคลิกท่ีลูกศรทิศทางที่จะปรับทิศทาง PTZ คลิกท่ีปุมติดต้ัง เขาไปหนาดังรูปภาพ 3.15 แลวเลือก 

     ขอบเขตดานขวา, กลับไปที่รูปภาพ 3.10 

ขั้นตอนที่ 3: ติดต้ังเสร็จสมบูรณ นั้นคือจุดตําแหนงของเขตแดนดานซายและขวา 

 
 

ชองวางคาสแกน 

ปุมสแกน 

เสนขอบปุมสแกน 

รูปที่ 3.15 ต้ังคาการสแกนขอบเขต 

 

 

 

 



  2) เรียกกการสแกนขอบเขขต 

ในรูป

สแกนในคาชอ

ปภาพ 3.10 คลิ

องวางจากนั้นค

ลิกปุม Page S

คลิกที่ปุม Scan

hift แลวเขาสูเม

n, PTZ เร่ิมตนทํ

มนูการควบคุม

ทาํงานในเสนกา

 PTZ ตามที่แส

ารสแกน, คลิกที

สดงในรูปภาพ 3

ที่ปุมหยุดเพื่อที่

3.12 ใสหมายเ

ทีจ่ะหยุด 

ลขของการ

 5. หหมุนแนวนอน 
คลิกที่ปุมแนว

หยุด 

นอนหมุน(Horrizontally Rotaating), PTZ เร่ิมมหมุนในแนวนออน (เทียบกับตํตําแหนงเดิมของงกลอง) คลิกทีปุ่ม Stop เพื่อ

หหมุน 6. 
คลิกที่ปุมหมุนนในแนวนอน(HHorizontally Rootating), PTZ หันไปรอบ ๆ 

7. รีรเีซ็ต 
PTZ เร่ิมตนใหหม, ขอมูลทั้งหมมดลางที่ 0 

8. PPage Shift 
ในรูปภาพ 3.1

ชวยในการถอ

12 คลิกปุม Pag

ด (Decoder) 

ge Shift เพื่อเขขาหนาดังรูปภาาพ 3.16, ต้ังคาฟงกชั่นเสริม จํจํานวนอุปกรณเสริมที่สอดคลอองกับสวิทช

รูปที่ 3.16 ควบคุมฟงกกช่ันเสริม 

 
 

การดําเนนินงานเสริมที่ชาญฉลาด】เลืออกอุปกรณเสริมมใหเลือกปุมเปปดหรือปด,สลับบการควบคุม 【

หมายเลขเสริม】การดําาเนินงานของสสวิทชเสริมที่สอดคลองกันตามมการเขากันไดขของ PTZ 【

【Page Shi

ปุมควบคุมเมน

ft】ในรูปภาพ

นู 

พ 3.16 คลิกปุมม Page Shift จะเขาสูรูปภาพ 3.17 เมนูหลัก  PTZ, เมนูที่ตัววเองสามารถคววบคุมไดโดย

 
 3.5.5 การตั้งคาสี  
 ต้ังค

คุณสามารถใช

คุณสามารถต้ั

คาภาพที่เลือก (

ชเมนูทางลัดเด

ั้งคาพารามิเตอ

(ชองปจจุบันสํา

สกทอปและเข

อรที่แตกตางกัน

าหรับการแสดง

าไปใสพารามิเ

นในที่สวนเวลาท

ผลหนาจอเดีย

ตอร, ภาพพาร

ที่แตกตางกันได

วและใชเคอรเซ

ามิเตอรรวมถึง

ด 

ซอรวางสําหรับ

: โทนสี, ความส

การแสดงผลห

สวาง, คมชัดคว

ลายหนาตาง) 

วาม, คาอิ่มตัว  
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3.5.
 ปรับ

[managemen

บพื้นที่พารามิเต

nt tools=การจั

ตอรทีวีเอาทพุท

ัดการเคร่ืองมือ

 คุณสามารถใช

อ]> [Output ad

ชเมนูทางลัดเด

djust=ปรับเอา

สกท็อปหรือเขา

ทพุท] 

าไป [Main meenu=เมนูหลัก]>> 

 3.5.
 ออกกจากระบบ, ปดดระบบหรือรีบูตตเคร่ือง คุณสามมารถใชเมนูทาางลัดเดสกท็อปปหรือเขา [เมนหูหลัก] 

【ออกจากระบบ】ออกจาากเมนู ใสรหัสผานเมื่อเขาคร้ังังตอไป 

【รีบูตระบบบ】ออกจากระะบบ รีบูตระบบบ .. 

 
3.5.
แสดดงตัวอยางแบบบในหนาตางเดียยว / 4 หนาตางง / 8 หนาตาง // 9 หนาตาง / 16 หนาตางตามมที่คุณเลือก 

6 ปรับเอาทพุพุท 

7 ออกจากระะบบ 

8 สวิทชหนาตตาง  

รูปที่ 3.18 ต้ังคาาสี 

รูปทีที่ 3.19 ปรับเอาทพุต 

รูปที่ 20 ออกจากระบบ // รีบูตระบบ
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18 
 

4 เมนูหลัก 
 
4.1 การนําเมนหูลัก 

เมนูหลัก เมนูยอย หนาที ่

บันทึก 

คาคอนฟก ต้ังคาการบันทึก, ประเภทการบันทึก, การบันทึกสวนเวลา 

เลนยอนกลับ ต้ังการบันทึกเอาไว, ดูบันทึกการเลน, การจัดเก็บไฟลวิดีโอ 

สํารองขอมูล ตรวจหาหรือลบขอมูลจากอุปกรณสํารองขอมูล, เอาไฟลที่เลือกกลับมา 

เตือน 

การตรวจจับการ

เคล่ือนไหว 

ต้ังการตรวจสอบการเคล่ือนไหวในชองสัญญาณ, ความไว, พื้นที,่ การเช่ือมโยงพารามิเตอร: ปกปองสวน

เวลา, อะลารมเอาตพุท, screen hint, การบันทึก, PTZ, ตรวจตระเวน 

วีดีโอไมมีภาพ 
ต้ังกลองปกปดทางชองสัญญาณเตือน, ความไว, พื้นที,่ การเช่ือมโยงพารามิเตอร: ปกปองสวนเวลา, อะ

ลารมเอาตพุท, screen hint, การบันทึก, PTZ, ตรวจตระเวน 

วีดีโอเสีย 
ต้ังวิดีโอเสียทางชองสัญญาณเตือน, คาเช่ือมโยงพารามิเตอร: ปกปองสวนเวลา, อะลารมเอาตพุท, 

screen hint, การบันทึก, PTZ, ตรวจตระเวน 

ความผิดปกติ ต้ังคาการเตือนใหทํางานเมื่อดิสกไมมี, ดิสกขอมูลผิดพลาดและดิสกไมมีพื้นที่วางพอ 

การกําหนดคา

ระบบ 

การกําหนดคา

ทั่วไป 

ต้ังเวลาระบบ, รูปแบบขอมูล, ภาษา, ฮารดดิสกดําเนินงานเต็มเวลา, หมายเลขเคร่ือง, รูปแบบวิดีโอ, 

โหมดการแสดงผล, เวลารอน, เวลาพัก 

การกําหนดคาการ

เขารหัส 

ต้ังคารหัสหลัก (ตัวชวย) พารามิเตอร: โหมดรหัส, การแกปญหาความสามารถ, อัตราเฟรม, การควบคุม

โคดสตรีท, ประเภทของคุณภาพของภาพ,  คาสตรีมโคด, เฟรมระหวางคา, เปด video / audio ใชงาน 

การกําหนดคา

เครือขาย 
ต้ังคาเครือขายพื้นฐาน, พารามิเตอร DHCP และ DNS, ดาวนโหลดเครือขายความเร็วสูง 

บริการ Net PPPOE、NTP、Email、IP purview、DDNS parameter 

แสดงผลแบบ GUI  ต้ังช่ือชอง, แสดงตัวอยางของสถานะไอคอน hint, พื้นที่โปรงใส, ครอบคลุมพื้นที,่ ชองโฟลเดอรเวลา 

การต้ังคา PTZ ต้ังคาชอง , PTZ โปรโตคอล, ที่อยู, อัตราบอด, stop bit,ตรวจสอบ 

Tour ต้ังโหมดตรวจตระเวนและชวงเวลา 
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การจัดการ

เคร่ืองมือ 

การจัดการ

ฮารดดิสก 

ต้ังคาฮารดดิสกที่ต้ังไวเชน อาน-เขียนดิสก, อานดิสกอยางเดียวหรือดิสกที่ซํ้าซอน,ลางขอมูล, ประวัติ

ขอมูลและอื่นๆ 

 

การจัดการผูใช ปรับเปล่ียนผูใช, ทีมหรือรหัสผาน, เพิ่มผูใชหรือทีม, ลบผูใชหรือทีม 

ผูใชออนไลน ตัดการเช่ือมตอกับผูใชเขาสูระบบแลว ล็อคบัญชีรายช่ือหลังจากหยุดจนกวาจะบูตข้ึนอีกคร้ัง 

ปรับทีวี Adjust TV upside, downside, nearside, starboard distance  

การบํารุงรักษาโดย

อัตโนมัติ 
ต้ังระบบรีบูตโดยอัตโนมัติและลบไฟลโดยอัตโนมัติ 

ฟนฟู 
ประวัติการต้ังคาสถานะ: การต้ังคาทั่วไป, การต้ังคารหัส, การต้ังคาการบันทึก, การต้ังคาการเตือน, การ

ติดต้ังเครือขาย, บริการเครือขาย, การเลนตัวอยางยอนกลับ, การต้ังคาพอรตอนุกรม, การจัดการผูใช 

ขอมูลระบบ 

ขอมูลของ

ฮารดดิสก 
แสดงความสามารถในฮารดดิสกและเวลาในการบันทึก 

โคดสตรีมคงท่ี แสดงขอมูลโคดสตรีม 

ขอมูล Log  ลางขอมูลบันทึก log ทั้งหมดตามบันทึกวิดีโอและเวลา 

ขอมูลรุน แสดงขอมูลรุน 

ปด  ออกจากระบบหรือรีบูต 

 
4.2 บันทึก 
 4.2.1 ตั้งคาบันทึก 
ต้ังคาการบันทึกในชองการเฝาระวัง ระบบการต้ังคาการบันทึกภาพตลอด 24 ชั่วโมง ติดตอกันในการเร่ิมตนคร้ังแรก คุณสามารถ

เขาต้ังคาได [main menu=เมนูหลัก]> [recording function=ฟงกชั่นการบันทึก]> [recording setup=การต้ังคาการบันทึก] เพื่อ

ต้ัง 

หมายเหตุ: มีอยางนอยหนึ่งฮารดดิสกอาน-เขียน (ดูที่บทที่ 4.5.1). 

 



รูปที่ 4.1 ต้ังคาบนันทึก 

 
 

ชอง】เลืลือกหมายเลขชองที่สอดคลองกันในการกําหนนดชอง เลือกตััวเลือกทั้งหมดเพื่อกําหนดชองง 【

【ซ้ําซอน】

ไฟลวิดีโอในส

เปนดิสกที่ซ้ําซ

เลือกตัวเลือก

องฮารดดิสก เมื

ซอน (ดู 4.5.1) 

ที่ฟงกชั่นความ

ม่ือคุณทําสํารอ

 

มซ้ําซอนในการ

องขอมูลตรวจส

ดําเนินการฟงก

สอบใหแนใจวาม

กชั่นการสํารองข

มีสองฮารดดิสก

ขอมูลแฟมสอง

กที่ติดต้ัง หนึ่งคื

งคร้ัง สํารองขอ

คือดิสกอานเขีย

มูลคูจะเขียน

ยนและอื่น ๆ 

【Length】กําหนดระยะเวลาของแตละะไฟลวิดีโอ 60mminutes เปนคาาเร่ิมตน 

【prerecordd】บันทึก 1-330 วินาทีกอนกการกระทํา (ระยยะเวลาจะตัดสินโดยโคดสตรีมม) 

โหมดบันทึทกึ】ภาพวิดีโโอชุด: ตาราง, กกําหนดการใชหหรือหยุด 【

ตารรางเวลา: บันทึกตามประเภทขของวิดีโอชุด (ปปกติ, ตรวจสอบบ, และการเตือน) และชางเวลลา 

คูมืออการใชงาน: คคลิกปุมและตาามชองที่ไมมีกาารบันทึกทางในนสวนใด ๆ 

หยุดด: คลิกปุมหยุดดและชองทางที่ทีจ่ะหยุดการบันนทึกตามไมวาชชองทางในสวนใใด ๆ 

ระยะเวลาา】ต้ังคาสวนเเวลาของการบันันทึกปกติการบับันทึกจะเร่ิมขึ้นนเฉพาะในชวงทีที่ต้ังคา 【

ประเภทขอองระเบียน】ตต้ังคาประเภทขของการบันทึก:  ปกติ, ตรวจสออบหรือการเตือนนภัย 【

ปกติติ: ดําเนินการบับันทึกปกติในสววนของเวลาท่ีกํกําหนด ประเภททของไฟลวิดีโอเปน "R" 

การ

ดังก

รตรวจสอบ: เรี

กลาวขางตนจะถ

รียกสัญญาณ "

ถูกต้ังคาเปนเป

การเคล่ือนไหว

ปดบันทึก "การต

วในการตรวจสอ

ตรวจสอบการบั

อบ", "ปกปดกล

บันทึก" สวนน้ัน

ลอง" หรือ "วิดีโอ

จะดําเนินไป ป

อสูญเสีย" เม่ือส

ระเภทของไฟล

สัญญาณเตือน 

ลวิดีโอเปน "M" 

 

 

เตือ

เปด

อน: เกิดสัญญา

บันทึก "การตร

าณเตือนภัยจาก

วจสอบการบัน

กภายนอกในสว

นทึก" สวนน้ันก็จ

วนของเวลาท่ีกํ

จะดําเนินไป ปร

กําหนด เม่ือสัญ

ระเภทของไฟล ิ

ญญาณเตือนดัง

วดีิโอที่เปน "A"

กลาวขางตนจะ

" 

ะถูกต้ังคาเปน

หมายเหตุ: ออางถึงบทที่ 4.3 การตั้งคาฟงกชัน่การเตืออนภัยที่สอดคลองกัน 
 

4.2.2 การเลนยอนกลับ 
โปรดดูบททที่ 3.5.2 
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4.2.3 การสํารองขขอมูล 
คุณสามารถสํารองงไฟลวิดีโอที่จะเก็บขอมูลไวในนตัวเก็บภายนออกผานการติดต้ัต้ัง 
หมา

ขอมูลอยูแลว
ายเหตุ: การจั
วสามารถเลน

ัดเก็บขอมูลต
นเปนรายอยาง

ตองติดตั้งกอน
ง 

นการสํารองขออมูลแฟม ถากการสํารองขอมมูลถูกยกเลิกกการสํารอง

 

【ตรวจ】ตตรวจหาการจัดเก็บขอมูลที่เช่ืออมตอกับเคร่ืองง DVR เชนฮารรดดิสกหรือ USB 

【ลบ】เลืออกไฟลที่จะลบและคลิกการลบบเพื่อลบไฟล 

【หยุด】หหยุดการสํารองขขอมูล 

【สํารอง】คลิกที่ปุมสํารอองขอมูลและกลลองโตตอบจะผผุดขึ้น คุณสามารถเลือกแฟมสสํารองตามประะเภทของชองทาางและเวลา 

 

 

 

รูปที่ 44.3 การสํารองขอมูล 

รปูปที่ 4.3 ไฟลสํารรอง 
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ลบอออก: ลางขอมูลของไฟล 

เพิม่ม: แสดงขอมูลไไฟลขอมูลความมพึงพอใจของแแอตทริบิวตของงแฟมชุด 

เริ่ม / หยุดช่ัวคราาว: คลิกที่ปุมเลลนเพื่อเร่ิมการสสํารองขอมูลแลละคลิกที่ปุมหยุดชั่วคราวเพื่อหหยุดการสํารองขอมูล 

ยกเเลิก: ระหวางกาารสํารองขอมูลลที่คุณสามารถออกจากเคาโคครงหนาเพื่อดําเเนินการฟงกชั่นนอื่น ๆ 

 
4.3 ฟงกชั่นออะลารม 

รวมฟงกชั่น Alarmm: ตรวจจับการเเคล่ือนไหว, วดีิดีโอบอด, วิดีโอเเสีย, อะลารมอินพุทและเอาทพุเตือน 
4.3.1 ตรวจจับกาารเคล่ือนไหว 
เม่ือ

เช่ือมโยงจะถูก

ระบบตรวจสัญ

กเปด 

ญญาณความเคล่ือนไหวพบคาาที่มาถึงความไไหว, อะลารมจะะตรวจจับการเคล่ือนไหวอยูและฟงกชั่นการ

【ชอง】เลืลือกชองทางการรจัดชุดเคล่ือนทีที่ชองตรวจ 

【เปดใชงานน】■ หมายยถึงวาการเคล่ืออนไหวในการตรวจสอบการทําางานอยูบน 

【ความไว】เลือกหกตัวเลืลือกตามความไไว 

【ขอบเขต】

สีเหลืองหมาย

เมาสและวาด

คลิกที่ติดต้ัง

ยถึงพื้นที่ตรวจจั

พื้นที่ 

และเขาสูพื้นทีต่

จับการปองกันแ

ต้ังคา พื้นที่แบง

แบบไดนามิก บ

งออกเปน PAL

บล็อกสีดําหมาย

 8x8 บล็อกสีเขี

ยถึงพื้นที่ไมปก 

ขียวหมายถึงพื้น

ปด คุณสามาร

นที่ที่เคอรเซอรป

รถต้ังคาพื้นตาม

ปจจุบัน บล็อก

ม: การลาก

รูปที่ 4.4 ตรวจจับการเคคล่ือนไหว 

รูรปที่ 4.5 ขอบเขขต 
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【ระยะเวลา

เหมือนกัน ใน

า】 เรียกการเ

แตละวันจะแบ

คล่ือนไหวตรวจ

งออกเปนส่ีสวน

จจับสัญญาณใ

นเวลา ■หมาย
ในสวนของเวลา

ยถึงต้ังคาถูกตอ

าที่กําหนด คุณ

อง 

ณสามารถต้ังคาตามสัปดาหหรืรือต้ังคา

รูปทีที่ 4.6 ต้ังสวนเเวลา 

 

【เวลาหยุดพ

หยุดพัก 

พัก】เฉพาะสัสัญญาณเตือนออยางเดียวถูกเปปดอยูแมจะมีสัสัญญาณการตรรวจจับการเคล่ืออนไหวหลายในนการต้ังเวลา

【อะลารมเอ

ถูกเปด 

อาทพุต】เร่ิมทที่อุปกรณภายนนอกของการปลลุกความเช่ือมโโยงสอดคลองกัันเม่ือการเตือนนตรวจจับการเคคล่ือนไหวจะ

【หนวงเวลาา】หนวงเวลาาสักครูและหยุดดเม่ือสวนเตือนนถูกปด ชวงคือ  10 - 300 วินาทที 

【ชองบันทกึก】เลือกชองสัสัญญาณในการบันทึก (สนับสสนุนหลายตัวเลืลือก) เกิดสัญญญาณวิดีโอเม่ือกการเตือนเปดอยยู 

หมายเหตุ: ต้ัง

สวนเวลาท่ีสอ

งอยูใน [Record

อดคลองกัน 

ding setup=การต้ังคาการบนันทึก] และดําเนินนิการบันทึกกาารเช่ือมโยง เร่ิมมที่การตรวจสออบไฟลวิดีโอใน

【Tour】■

Menu]> [Sys

【จับภาพนิง่ง】เลือกชองบบันทึก เม่ือมีกาารเตือนเกิดขึ้น, ระบบจะเรียกชชองที่เก่ียวของสําหรับสัญญาาณภาพ 

หมายเหตุ: สํา

> ระเบียน-> c

าหรับการเปดใช

config บันทึก,

ชงาน Snapsho

 

ot, pls ไปกําหนนดระยะเวลาในนการตรวจสอบบและเตือนการรเปดใชงานไดทีที่ MainMenu-

【 การเปดใชชงาน PTZ 】ต้ังคาการเปดใใชงาน PTZ เม่ืออมีการเตือนเปปด 

หมายเหตุ: กา

ระหวางจุด ตร

ารเปดใชงาน P

รวจตระเวนตาม

TZ ต้ังอยูใน [s

มเสนทางและอื

shortcut menu

อื่น ๆ 

u=เมนูทางลัด]>> [PTZ controol=การควบคุม  PTZ] ต้ังคากาารตรวจตระเวนน

 

■หมายความ

stem]> [Tour] 

วาชองที่เลือกเป

 

ปนหนาตางเดียยวที่แสดงตัวอยยางตรวจตระเววน ชวงเวลาท่ีไไดกําหนดไวใน  [Main 
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【Delay】

【แสดงขอคความ】กลองขขอมูลเตือนโตตตอบจะโชวในหนาจอคอมพิวเตอรโฮสตทองถิถ่ิน 

【สง EMAILL】 ■ หมายถึถึงการสงอีเมลไปยังผูใชเม่ือมีมีการเตือนเปด 

หมายเหตุ: ต้ังงคาใน [ Net seervice] และสงงอีเมล 

 
 4.3.

เม่ือภ

ปกปดกลองถู

ภาพวิดีโอไดรบั

กเปดอยูและฟ

บอิทธิพลจากสภ

งกชั่นการเชื่อม

ภาพแวดลอมเช

มโยงจะถูกเปด 

ชนความสวางที

 

ที่ไมดีหรือคนหาาการติดต้ังควาามไวพารามิเตออร ฟงกชัน

 

วิธีการกําหนด: อางงถึงบทที่ 4.3.1 ตรวจจับการเคล่ือนไหว 

หมาายเหตุ: ปุม "ขั้ั้นสูง" เปนเชนเดียวกับ Right click (คลิกขวาา) 

 

 

 

เม่ือสัญญาณเเตือนเต็ม การบับันทึกจะมีอายุกการใชงานนิดหหนอย (10 ~ 3000วินาที) จากนัน้ัน้จะหยุด 

2 ไมเห็นวดิีโออ (Video Blindd) 

รูปที่ 4.8 การเปดใชงาาน PTZ 

รปูปที่ 4.9 วิดีโอบออด 
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4.3.3 วิดีโอเสีย 
เม่ืออุปกรณไมสามารถรับสัญญาณภาพชองสัญญาณวิดีโอได  เสียงเตือนวิดีโอเสียจะถูกเปดและฟงกชั่นการเช่ือมโยงจะ

ถูกเปด 

 
 

รูปที่ 4.10 วิดีโอเสีย 

 

วิธีการกําหนด: อางถึงบทที่ 4.3.1 ตรวจจับการเคล่ือนไหว 

หมายเหตุ: ปุม "ขั้นสูง" เปนเชนเดียวกับ Right click (คลิกขวา) 

 
4.3.4 ความผิดปกติ 
การวิเคราะหและตรวจสอบซอฟแวรในปจจุบันและฮารดแวรของอุปกรณ: เม่ือบางเหตุการณผิดปกติเกิดขึ้นกับอุปกรณ 

อุปกรณจะทําการตอบสนองสัมพันธกันเชนขอความพรอมกับมีเสียง 
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รูปที่ 4.11 ความผิดปกติ 

 



【ชนิดเหตุการณ】เลือกส่ิงผิดปกติที่คุณตองการตรวจสอบ 

【เปดใชงาน】ใหเลือกเพื่อใหแนใจวาฟงกชั่นที่ผิดปกติสามารถทํางานได 

แสดงขอความ】กลองโตตอบส่ีเหล่ียมจะเตือนโดยอัตโนมัติออกมาจากหนาจอหลัก 【

【Buzzer】อุปกรณจะมีเสียงยาวสองครั้ง "ต๊ีด ต๊ีด" ขณะที่สัญญาณเตือนเกิดขึ้น 

 
4.4 การติดตั้งระบบ 
 ต้ังคาระบบพารามิเตอรเชนการต้ังคา, ทั่วไป, เขารหัส, Network, NetService, แสดงแบบ GUI,  PTZ config, RS232 

และTour 
 4.4.1 ทั่วไป 
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รูปที่ 4.13 การต้ังคาทั่วไป 

เวลาของระบบ】การต้ังคาขอมูลของระบบและเวลา 【

【รูปแบบวันที่】เลือกรูปแบบขอมูล: YMD, MDY, DMY 

【Separator วันที่】 เลือกรายการลิสทแยกออกจากรูปแบบขอมูล 

【รูปแบบเวลา】เลือกรูปแบบเวลา: ตลอด 24 ชั่วโมงหรือ 12 ชั่วโมง 

【ภาษา】Arabic,Czech,English,Finnish,Greek,Indonesian,Italian,,Japanese,Portuguese,Russian,Thai,T-Chinese,S-

Chinese,Turkish,Brazilian,Bulgarian,Farsi,French,German,Hebrew,Hungarian,Polish,Romanian,Spanish,Swedish,Vietn

amese 

【ฮารดดิสกเต็ม 】เลือกหยุดบันทึก: หยุดบันทึกเม่ือฮารดดิสกเต็ม 

เลือกเขียนทับ: ปกคลุมต้ังแตไฟลบันทึกและดําเนินการตอการบันทึกเม่ือฮารดดิสกเต็ม 

【 DVR No.】เฉพาะเม่ือปุมที่อยูในการควบคุมระยะไกลและจํานวนเคร่ืองบันทึกภาพจะถูกจับคูอยางสอดคลองกัน การ

ดําเนินการรีโมทจะถูกตอง 

【วิดีโอมาตรฐาน】 PAL หรือ NTSC 

【ออกจากระบบอัตโนมัติ】ต้ังเวลาภายใน 0-60, 0 หมายถึงไมมีเวลาท่ีต้ังไวภายใน 



【DST】เลือกตัวเลือกเวลาในฤดูรอนและจะปรากฏกลองโตตอบดังนี้ 

 
 

รูปที่ 4.14 DST (สัปดาห) 

 
 

รูปที่ 4.15 DST (วันที่) 

 
4.4.2 ตั้งคาการเขารหัส 
ต้ังคาพารามิเตอรรหัสภาพ / เสียง: ไฟลวิดีโอ, ตรวจสอบระยะไกลและอื่นๆ ต้ังคาพารามิเตอรการเขารหัสทุกชองทางที่

เปนอิสระในสวนซายและต้ังคาพารามิเตอรการเขารหัสรวมกันในสวนขวา 

หมายเหตุ: แนะนําเทคนิคการบีบอัดวิดีโอที่เขารหัสรวมกันซ่ึงการรวมกันและบีบอัดวิดีโอแบบหลายชองสัญญาณเพ่ือชองทาง

พิเศษ.การปรับนําไปใชสําหรับ การเลนยอนกลับหลายชองทางพรอมกัน, Dial-up จอมอนิเตอรตามเวลาจริงหลายชองทาง, เชนจอ

มือถือและอื่นๆ 
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รูปที่ 4.16 ต้ังคาการเขารหัส 

 

【ชอง】เลือกหมายเลขชอง 

การบีบอัด】มาตรฐานการบีบอัด H.264 รายละเอียดหลัก 【

ความละเอียด】ประเภทความละเอียด: D1 / HD1/CIF / QCIF 【

【อัตราเฟรม】 P: 1 เฟรม / วินาที - 25 เฟรม / วินาที; N: 1 เฟรม / วินาที - 30 เฟรม / วินาที 

【ประเภทอัตราบิต】คุณสามารถเลือกโคดสตรีมแบบจํากัด หรือโคดสตรีมเปล่ียนแปลงได เม่ือคุณเลือกโคดสตรีมที่

เปล่ียนแปลงไดจะมีตัวเลือกคุณภาพของภาพที่ 6 ตัว 

อัตราบิต】ต้ังคาโคดสตรีมการปรับเปล่ียนคุณภาพของภาพรหัส คาโคดสตรีมใหญก็จะไดคุณภาพของภาพที่ดีกวา 【

D1 (1000 – 1500 kbps ), CIF (384 - 1500kbps ), QCIF (64 - 512kbps ) 

【 ภาพ /เสียง 】เม่ือไอคอนที่มีทั้งหมดแสดงผลในแบบยอนกลับ ไฟลวิดีโอเปน multiplex สตรีมวิดีโอและเสียง 

การเปดใชงานรวมกัน 

    【การเปดใชงานรวมกัน】เม่ือไอคอนที่มีทั้งหมดในแบบที่แสดงยอนกลับ การเปดการรวมฟงกชั่นการเขารหัส 

【โหมด】การเลนยอนกลับแบบหลายชองสัญญาณท่ีใชในการเลนยอนกลับทุกชองพรอมกัน และการสง narrowband จะใชใน

หลายชองทางตาม real-time ตรวจสอบรีโมทพรอมกันที่สวน narrowband โดยเฉพาะอยางย่ิงในจอแสดงผลโทรศัพทมือถือ 

 
4.4.3 ตั้งคาเครือขาย 

 

 
 

รูปที่ 4.17 เครือขาย 

【Net Card】คุณสามารถเลือกการดเครือขายสายเคเบิลหรือการดเครือขายไรสาย 

【 DHCP Enable 】การรับที่อยู IP โดยอัตโนมัติ (ไมแนะนําใหใช) 

หมายเหตุ: เซิรฟเวอร DHCP จะติดต้ังกอน 

【ที่อยู IP 】ต้ังที่อยู IP เร่ิมตน: 192.168.1.10 
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【Subnet Mask 】ต้ังคารหัส subnet mask เร่ิมตน: 255.255.255.0 

【Gateway】ต้ังเกตเวย default เร่ิมตน: 192.168.1.1 

【ติดต้ัง DNS】 เซิรฟเวอรชื่อโดเมน(Domain Name Server) มันแปลชื่อโดเมนใหเปนไอพีแอดเดรส  IP address ที่นําเสนอ

โดยผูใหบริการเครือขาย Address จะตองต้ังคาและรีบูตจากน้ันจึงทํางานได 

【TCP พอรต】 เร่ิมตน: 34567 

【พอรต HTTP】 เร่ิมตน: 80 

【ดาวนโหลด HS】 

【นโยบายการถายโอน】มีสามกลยุทธ: self-adaption, ความสําคัญของคุณภาพรูปภาพและความสําคัญคลองแคลว 

โคดสตรีมจะปรับตามการต้ังคา Self-adaption จะ tradeoff ระหวางภาพที่มีความสําคัญคุณภาพและความสําคัญ  

ความสําคัญที่คลองแคลวและ Self-adaption ที่ถูกตองเฉพาะเม่ือโคดสตรีมชวยเปดอยู มิฉะนั้นภาพที่มีคุณภาพมีความสําคัญจะ

ใชได 

 
 4.4.4 บริการ Net 
 เลือกตัวเลือกที่ใหบริการเครือขายและคลิกท่ีปุมตั้งคาเพื่อกําหนดคาการทํางานเครือขายขั้นสูงหรือดับเบิลคลิกท่ีปุม

บริการในการกําหนดคาพารามิเตอร 

 
 

รูปที่ 4.18 บริการ Net 

【ต้ังคา PPPoE】 

 
รูปที่ 4.18 PPPoE 
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ใสชื่อผูใชและรหัสผานที่ใหบริการ ISP (Internet Service Provider) หลังจากบันทึกแลวรีบูตระบบของคุณ จากน้ันเคร่ือง 

DVR จะสรางการเช่ือมตอเครือขายบนพื้นฐานของ PPPoE IP address จะเปล่ียนเปนไอพีแอดเดรสแบบไดนามิก IP address 

หลังจากการดําเนินการขางตนเสร็จแลวจึงจะใชได 

การดําเนินงาน: หลังจาก PPPoE โทรออกสําเร็จ มองที่ IP address ใน [IP address] และไดรับที่อยูปจจุบัน จากนั้นใช 

IP address เขาดูเคร่ือง DVR ผานทางพอรตของผูใช 

【ต้ังคา NTP】 

 
 

รูปที่ 4.20  NTP 

เซิรฟเวอร NTP ตองติดต้ังในเครื่องคอมพิวเตอร 

คอมพิวเตอร IP Host: ใส IP address ที่ติดต้ังเซิรฟเวอร NTP 

Port: Default: 123 คุณสามารถต้ังคาพอรตตามเซิรฟเวอร NTP 

โซนเวลา: ลอนดอน GMT+0 เบอรลิน GMT +1 ไคโร GMT +2  มอสโก GMT+3  นิวเดลี GMT+ 5 กรุงเทพฯ GMT +7 ฮองกง

ปกก่ิง GMT +8 โตเกียว GMT +9  ซิดนีย GMT+10 ฮาวาย GMT-10 อะแลสกา GMT-9  เวลาแปซิฟก GMT-8 เวลาภูเขาอเมริกัน 

GMT-7 เวลาอเมริกันกลาง GMT-6 เวลาอเมริกันตะวันออก GMT-5 เวลาแอตแลนติก GMT-4 บราซิล GMT-3 เวลาแอตแลนติก

กลาง GMT-2 

ปรับปรุงระยะเวลา: เหมือนกันกับชวงเวลาการตรวจสอบเซิรฟเวอร NTP  

เร่ิมตน: 10 นาที 

【ติดต้ังอีเมล】 

ถาอะลารมเปดอยูหรือเชื่อมโยงการรับภาพถาย จะถูกสงอีเมลเก่ียวกับขอมูลการเตือนภัยและรูปถายไปยังที่อยูที่ต้ังไว 

 
รูปที่ 4.21 อีเมล 
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เซิรฟเวอร SMTP: ที่อยูเซิรฟเวอรอีเมล อาจเปนไอพีแอดเดรสหรือชื่อโดเมน ชื่อโดเมนสามารถแปลอยางเดียว มันจะกําหนดคา 

DNS ที่ถูกตอง 

Port: หมายเลขพอรตอีเมลเซิรฟเวอร 

SSL: ตัดสินใจวาจะใชโพรโทคอ Secure Socket Layer เพื่อเขาสูระบบ 

ชื่อผูใช: ใชชื่อเซิรฟเวอรอีเมลของผูใช 

รหัสผาน: ใสรหัสผานที่เก่ียวของกับผูใช 

ผูสง: ต้ังคาที่อยูผูสงอีเมล 

ผูรับ: สงอีเมลไปยังจุดผูรับ เม่ือมีการเตือนเปดอยู คุณสามารถตั้งคารับสามเคร่ืองมากที่สุด 

หัวขอ: คุณสามารถตั้งคาตามท่ีคุณตองการ 

การติดต้ังตัวกรอง IP 】 【

เม่ือเลือกรายการสีขาว เพียงรายช่ือ IP address สามารถเช่ือมตอกับเคร่ือง DVR ได   64 IP address ที่จะสนับสนุนในรายการ 

เม่ือเลือกรายการสีดํา, รายการ IP address ไมสามารถเช่ือมตอกับเคร่ือง DVR ได  64 IP address ที่จะสนับสนุนในรายการ 

คุณสามารถลบการติดต้ัง IP address โดย √ ในตัวเลือก 

หมายเหตุ: เม่ือ IP address เหมือนกันที่อยูในรายการสีขาวและสีดําในเวลาเดียวกัน, รายการสีดําจะมีลําดับความสําคัญสูงกวา 
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4.22 กรอง IP 

【DDNS】มันเปนคํายอของเซิรฟเวอรชื่อโดเมนแบบไดนามิก 

ชื่อโดเมนทองถ่ิน: ระบุชื่อโดเมนที่จดทะเบียนตาม DDNS 

User name: ใหบัญชีลงทะเบียนโดย DDNS 

รหัสผาน: รหัสผานใหลงทะเบียนโดย DDNS 

เม่ือ DDNS มีการกําหนดคาเสร็จเรียบรอยแลวและเริ่มตน คุณสามารถเชื่อมตอช่ือโดเมนใน IE address คอลัมนที่พบ 
หมายเหตุ: การตั้งคา DNS ตองถูกกําหนดคาอยางถูกตองในการติดตัง้เครือขาย 



 
 

รูปที่ 4.23 การต้ังคา DDNS 

【การต้ังคา FTP 】 FTP จะใชไดเฉพาะเม่ือมีการเตือนเกิดขึ้นหรืออะลารมเปดใชงานการบันทึกและการจับภาพ 

มันจะอัพโหลดแทนที่การบันทึกและการจับภาพรูปภาพไปยังเซิรฟเวอร FTP 

 
 

รูปที่ 4.24 การต้ังคา FTP 

【Enable】คลิกเปดใชงานจากนั้นการต้ังคาทั้งหมดจะสามารถใชได 

【 IP เซิรฟเวอร】 IP address สําหรับเซิรฟเวอร FTP 

【พอรต】พอรตโดเมนของ FTP, คาเร่ิมตน 21  

【ชื่อผูใช】ชื่อผูใชของ FTP 

รหัสผาน】รหัสผานของผูใช 【

ความยาวไฟลสูงสุด】ยาวสูงสุดสําหรับอัปโหลดไฟลที่รับไดคาเร่ิมตน  128 M  【

ชื่อไดเร็กทอรี】ไดเร็กทอรีของการอัปโหลดไฟล 【
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【ติดต้ังจอมือถือ】 

      หากตองการเขาชมอุปกรณโดยมือถือ, กรุณาทําเราเตอรใหเหมือนกันกับของพอรตน้ีและใช CMS ที่จอและดําเนินการไดโดย

โพรโทคอล 

 
 

รูปที่ 4.26 ติดต้ังจอมือถือ 

【Enable】ใหเลือกเพื่อใหแนใจวาฟงกชั่นที่ผิดปกติสามารถทํางานได 

พอรต】พอรตของหนาจอมือถือที่คุณตองการจะทําเราเตอรใหเหมือนกันหากตองการชมไดทางโทรศัพทมือถือ 【

โปรโตคอล UPNP  สามารถสงตอพอรตท่ีเราเตอรอัตโนมัติ  ใหแนใจ UPNP ทํางานอยูในเราเตอรกอนที่จะใช 【UPNP】 

 

 
 

รูปที่ 4.27 UPNP 

 

【Enable】การเลือกเปดใชงานเพื่อใหแนใจวาการต้ังคาทั้งหมด UPNP ใชได 

【HTTP】จะจะแจกจายพอรต HTTP สําหรับอุปกรณโดยอัตโนมัติ เม่ือดูที่ IE ก็ตองพอรต (เชน 60.12.9.26:66) นี้ พอรตน้ี

จําเปนตองมี 

【TCP】 เราเตอรจะกระจายพอรต TCP สําหรับอุปกรณโดยอัตโนมัติ เม่ือตรวจสอบผานทาง CMS  พอรตน้ีจําเปนตองมี 

【Mobile Port】เราเตอรจะแจกจายพอรต Mobile สําหรับอุปกรณอัตโนมัติ เม่ือตรวจสอบมือถือ พอรตน้ีจําเปน 
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4.4.5 การแสดงผลแบบ GUI 
การกําหนดคาพารามิเตอรที่สงออกของวิดีโอรวมทั้งโหมดการแสดงผลดานหนาและโหมดการแสดงผลรหัส 

เอาทพุทสวนหนา: ในโหมดการแสดงตัวอยางในทองถ่ินรวมถึง, ชื่อชอง, เวลาท่ีจัดแสดง, ชื่อชอง, สถานะการบันทึก

สถานะการบันทึก, สถานะของสัญญาณเตือนภัย, ขอมูลบิตเรต, ความโปรงใสและครอบคลุมพื้นที่ 

เอาทพุทรหัส: ในการเฝาระวังเครือขายและโหมดไฟลวิดีโอรวมถึงชื่อชอง, เวลาท่ีจัดแสดง, ชื่อชอง, สถานะการบันทึก, 

สถานะของสัญญาณเตือนภัย, ขอมูลบิตเรต, ความโปรงใสและครอบคลุมพื้นที่ 
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รูปที่ 4.28 การแสดงผลแบบ GUI 

 

【หัวขอชอง】คลิกที่ปุมปรับเปล่ียนชองช่ือและเขาสูเมนูชื่อชอง ปรับเปล่ียนชื่อชอง ตัวอักษรจีน 16 และ จะสนับสนุน 25 

ตัวอักษร 

【การแสดงเวลา】หมายความวาสวนที่เลือก แสดงขอมูลของระบบและเวลาในหนาตางเฝาระวัง 

【ชองหัวขอ】หมายความวาสวนที่เลือก แสดงหมายเลขชองระบบการเฝาระวังในหนาตาง 

【สถานะบันทึก】หมายความวาสวนที่เลือก แสดงสถานะการบันทึกระบบการเฝาระวังในหนาตาง 

【สถานะเตือน】หมายความวาสวนที่เลือก แสดงสถานะเตือนภัยของระบบในหนาตางเฝาระวัง 

【ขอมูลบิตเรต】หมายความวาสวนที่เลือก หนาตางทั้งเกาจอจะแสดงขอมูลสตรีมรหัสในสถานะภาพตัวอยางทั้งเกาหนาตาง 

【โปรงใส】เลือกภาพพื้นหลังโปรงใส ชวงคือ 128 - 255 

【ความละเอียด】ต้ังคาความละเอียดจอแสดงผล 

【ชอง】เลือกต้ังคาหมายเลขชองเอาทพุท 

【ปกคลุมพื้นที่】หมายความวาสวนที่เลือก คลิกท่ีปุมพื้นที่ครอบคลุมและเขาสูหนาตางชองที่สอดคลองกัน คุณสามารถ

ครอบคลุมการใชเมาสโดยตรง (พื้นที่สีดําสําหรับการสงออก) 

การแสดงผลเวลา】และ【หัวขอชอง】 【

 

 

 
 



4.4.6 การติดตัง้คา PTZ 

 
 

รูปที่ 4.29 การติดต้ังคา PTZ 

【ชอง】เลือกชองอินพุทกลองโดม 

【โพรโทคอล】เลือกโพรโทคอลกลองโดมใหสอดคลองกัน (PELCOD เปนตัวอยาง) 

【ที่อยู】ต้ังคาที่อยูกลองโดมใหสอดคลองกัน เร่ิมตน: 1 (หมายเหตุ: ที่อยูจะตองสอดคลองกับที่อยูกลองโดม) 

【Baudrate 】เลือกความยาวอัตรา baud กลองโดมใหสอดคลองกัน คุณสามารถควบคุม PTZ และ หมวด คาเร่ิมตน: 115200 

【Data bits】รวมตัวเลือก 5-8 คาเร่ิมตน: 8 

【Stop bits】รวมตัวเลือก 2 คาเริ่มตน: 1 

【Parity】รวมเช็คค่ี, เช็คคู, เช็คสัญญาณ, เช็คชองวาง คาเร่ิมตน: วางเปลา 

 
 4.4.7 การติดตั้งคา Tour 

 ต้ังคาจอแสดงผลแบบตรวจตระเวน   หมายความวาโหมด tour เปดใชอยู คุณสามารถเลือกแสดงผลตรวจตระเวนแบบ

หนาตางเดียว, ส่ีหนาตาง, เกาหนาตาง, สิบหกหนาตาง หรือหนาตางเดียว 

 
รูปที่ 4.30 การติดต้ังคา Tour 
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【ชวง】ต้ังคาสวิทชชวงตรวจตระเวน ต้ังคาชวงคือ 5-120 วินาที 

หมายเหตุ:  /   หมายถึง วิธีการปด /เปด การตรวจตระเวน 

 
4.5 ขั้นสูง  

4.5.1 จัดการฮารดดิสก 
 การกําหนดคาและจัดการฮารดดิสก เมนูแสดงขอมูลฮารดดิสกปจจุบัน: หมายเลขฮารดดิสก, พอรตอินพุต, ชนิด, สถานะ

และความสามารถโดยรวม การดําเนินงานรวมถึงการติดต้ังดิสกแบบเขียน-อานได, ดิสกแบบอานอยางเดียว, ดิสกที่ซ้ําซอน, 

รูปแบบฮารดดิสก, ประวัติคาเร่ิมตน เลือกฮารดดิสกและคลิกท่ีปุมฟงกชั่นที่เหมาะสมในการดําเนินการ 

 หมายเหตุ:  การอาน / เขียนดิสก: อุปกรณสามารถเขียนหรืออานขอมูลได 

ดิสกแบบอานอยางเดียว: อุปกรณสามารถอานขอมูลได แตไมสามารถเขียนขอมูล 

ดิสกที่ซ้ําซอน: สํารองไฟลวิดีโอสองเทาในดิสกที่เขียน-อานได 
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รูปที่ 4.31 จัดการฮารดดิสก 
 4.5.2 บัญชี  
 จัดการขอบเขตของผูใช 

หมายเหตุ:  1 ความยาวตัวอักษรคือ 8 ไบตที่มากที่สุดสําหรับผูใชดังตอไปนี้และช่ือทีมผูใชงาน ที่ชองวางเปลาขางหนาหรือ 

ขางหลังตัวอักษรใชไมได คาวางตรงกลางในอักขระใชได  อักขระที่ถูกตองรวมถึง: ตัวอักษระ, ตัวเลข, ขีดเสนใต, เคร่ืองหมายลบ

และจุด ใชได 

2 จะไมมีการจํากัดผูใชงานและกลุมผูใช คุณสามารถเพิ่มหรือลบบัญชีกลุมผูใชตามกําหนดของผูใช การติดต้ัง 

คาจากโรงงานรวมถึง: ผูใช \ ผูดูแลระบบ คุณสามารถตั้งทีมตามท่ีคุณตองการ ผูใชสามารถกําหนดขอบเขตในกลุม 

3 การจัดการผูใชรวมถึง: กลุม/ ผูใชงาน ชื่อกลุมและช่ือผูใชงานไมสามารถเหมือนกันได ผูใชแตละคนเปนของ 

กลุมหน่ึงเทานั้น 
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รูปที่ 4.32 บัญชี 

【ผูใชปรับเปล่ียน】ปรับเปล่ียนคุณลักษณะของผูใชมีอยู 

【ปรับเปล่ียนกลุม】การปรับเปล่ียนคุณลักษณะของทีมคงอยู 

【ปรับเปล่ียนรหัสผาน】ในการปรับเปล่ียนรหัสผานของผูใช คุณสามารถต้ังคารหัสผาน 1-6 บิต ที่วางเปลาขางหนาหรือขาง

หลังของตัวอักขระใชไมได ชางวางตรงกลางในอักขระใชได 

หมายเหตุ: ผูใชที่มีขอบเขตการควบคุมผูใชสามารถปรับเปล่ียนของเขา / เธอเปนของตนเองหรือรหัสผานของผูใชอื่น ๆ 

 
 

รูปที่ 4.33 ปรับเปลี่ยนรหัสผาน 

 

【เพิ่มผูใช】เพิ่มผูใชในทีมและการตั้งคาของผูใชขอบเขต เขาไปยังหนาจอเมนูและใสชื่อผูใชและรหัสผาน เลือกทีมงานและ

เลือกครอบคลุมการใชของผูใช ครอบคลุมโดยใชวิธีการที่บัญชีสามารถใชงานโดยผูใชหลายคนในเวลาเดียวกัน 

เม่ือเลือกทีมขอบเขตของผูใชเปน subclass ของทีม  

เราขอแนะนําวาขอบเขตของผูใชทั่วไปจะตํ่ากวาผูใชขั้นสูง 
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รูปที่ 4.34 เพิ่มผูใช 

【เพิ่มกลุม】เพิ่มทีมงานผูใชและกําหนดขอบเขต มี 36 ขอบเขต ที่แตกตางกัน ปดอุปกรณ, เวลาจริงเฝาระวัง, เลนยอนกลับ, 

การต้ังคาการบันทึก, สํารองไฟลวิดีโอและอื่นๆ  

 
 

รูปที่ 4.35 เพิ่มกลุม 

【ลบผูใช】ลบผูใชปจจุบัน เลือกผูใชและคลิกที่ปุมลบผูใช 

【ลบกลุม】ลบกลุมปจจุบัน เลือกกลุมและคลิกปุมลบกลุม 
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รูปที่ 4.36 ลบกลุม 
 4.5.3 ผูใชออนไลน 

มองดูขอมูลของผูใชเครือขายในเคร่ือง DVR ทองถ่ิน คุณสามารถเลือกเครือขายผูใชและตัดการเช่ือมตอ จากนั้นผูใชจะ

ถูกล็อคจนกวาจะตอไป boot-strap 

 
 

รูปที่ 4.37 ผูใชออนไลน 

 
 4.5.4 ปรับ TV 

โปรดดูบทที่ 3.5.7 

 

 

 

 

 



 4.5.5 บํารุงรักษาอัตโนมัติ 
ผูใชสามารถต้ังคาเวลารีบูตอัตโนมัติและเวลาลบไฟลโดยอัตโนมัติ อยางจํากัด  

 
 

รูปที่ 4.38  
4.5.6 ฟนฟู  
ระบบเรียกคืนการตั้งคาเร่ิมตน คุณสามารถเลือกรายการตามเมนู 

 
 

รูปที่ 4.39  

 
4.5.7 อัพเกรด 
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รูปที่ 4.40 อัพเกรด 



อัพเกรด】เลือกอินเตอรรเฟซ USB 【

อัพเกรดไฟฟล】เลือกไฟลลที่ตองการอัพเกรด 【

 
4.5.
จัดหหาอุปกรณขอมูลการติดตอเชนนเสียงภายใน, สัญญาณเตือนนเขา / ออกที่จะะเปนส่ิงอํานวยยความสะดวกสํสําหรับผูใช 

8 ขอมูลอุปกรรณ 
 

4.6 ขอมูล  
4.6.

 แสด

อื่น ๆ 

ดงสถานะของฮารดดิสก: ชนิดดของฮารดดิสก, ความสามารถถโดยรวม, ความสามารถที่เหลืลือ, เวลาในการบันทึกและ

 

 

1 ขอมูลฮารดดดิสก 

รูปที่  4.41 ขอมูลอุปปกรณ 

รูปที่ 44.42 ขอมูลฮารรดดิสก 
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Clue: ○หมายถึงวาฮารดดิสกเปนปกติ X หมายถึงการท่ีฮารดดิสกเสีย  -. หมายความวาไมมีฮารดดิสก ถาผูใชตอง

เปล่ียนฮารดดิสกเสียหาย คุณจะตองปดเคร่ืองบันทึกภาพและนําฮารดดิสกเสียหายออก จากน้ันก็ติดต้ังตัวใหมเขาไป 

* ที่อยูเบ้ืองหลังหมายเลขซีเรียลหมายถึงวาในปจจุบันดิสกทํางานเชน 1* หมายถึง  ถาดิสกที่เก่ียวของไดรับความ

เสียหายขอมูลจะแสดง "?" 

 
 4.6.2 BPS 
 แสดงโคดสตรีม (KB / s) และความสามารถฮารดดิสก (MB / H) ในเวลาจริง จะแสดงเปนคล่ืนแผนที่ราง 

 
 

รูปที่ 4.43 BPS  
 4.6.3 Log  

มองที่ Log ระบบตามที่ต้ังคาโหมด 

รวมขอมูล Log การดําเนินการระบบ, การดําเนินการต้ังคา, การจัดการขอมูล, เร่ืองการเตือนภัย, การดําเนินการบันทึก, 

การจัดการผูใช, จัดการไฟลและอ่ืนๆ ต้ังสวนเวลาที่จะมองดูและคลิกท่ีปุมมองดู ขอมูล Log จะแสดงเปนรายการ (หนึ่งหนาเปน 

128 รายการ) กดปุม Page up หรือ Page down เพื่อมองดูและกดปุม Delete เพื่อลางขอมูลทั้งหมดที่บันทึก 

 
 

รูปที่ 4.44 LOG 
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 4.6.4 รุน  
 แสดงขอมูลพื้นฐานเชนขอมูลฮารดแวร รุนซอฟแวรขอมูลรุนและอื่น ๆ 

 
 

รูปที่ 4.45 รุน 
4.7 ปดเครื่อง 
 โปรดดูบทที่ 3.5.8 
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5 คําถามที่พบบอยและการบํารุงรักษา 
 
5.1 คําถามที่พบบอย  

หากปญหาท่ีเกิดขึ้นไมไดระบุไวกรุณาติดตอบริการในประเทศหรือโทรบริการ HQ เรายินดีที่จะใหบริการ 

1. DVR ไมสามารถบูตขึ้นไดตามปกติ อาจจะมีสาเหตุดังตอไปนี้ 

1 แหลงจายไฟที่ไมถูกตอง 

2 สวิทชสายไฟไมไดอยูในการเชื่อมตอที่ดี 

3 สวิทชแหลงจายไฟไดรับความเสียหาย 

4 การปรับปรุงโปรแกรมที่ไมถูกตอง 

5 ฮารดดิสกเสียหายหรือสายฮารดดิสกหักหรือเสียหาย 

6 แผงดานหนาไดรับความเสียหาย 

7 เมนบอรดของเคร่ือง DVR ไดรับความเสียหาย 

2. เคร่ือง DVR รีบูตอัตโนมัติหรือหยุดการทํางานหลังจาก boot ขึ้นไมก่ีนาที อาจจะมีสาเหตุดังตอไปนี้ 

1 แรงดันไฟไมมีเสถียรภาพหรือตํ่าเกินไป 

2 ฮารดดิสกเสียหายหรือสายฮารดดิสกหักหรือเสียหาย 

3 ไฟของแหลงจายไฟสวิทชอยูในระดับตํ่า 

4 สัญญาณวิดีโอดานหนาไมมีเสถียรภาพ 

5 ความรอนแผมากเกินหรือฝุนมากเกินไปหรือกรณีที่ส่ิงแวดลอมสําหรับ DVRทํางานไมได 

6 ฮารดแวรของเครื่อง DVR ไดรับความเสียหาย 

3. ระบบไมสามารถตรวจสอบเจอฮารดดิสก อาจจะมีสาเหตุดังตอไปนี้ 

1 สายพาวเวอรซัพพลายฮารดดิสกยังไมไดเช่ือมตอ 

2 สายของฮารดดิสกเสียหาย 

3 ฮารดดิสกไดรับความเสียหาย 

4 พอรต SATA จากเมนบอรดไดรับความเสียหาย 

4. ไมมีการแสดงผลภาพวิดีโอในชองเดียว, หลายชองและทุกชอง อาจจะมีสาเหตุดังตอไปนี้ 

1 โปรแกรมอาจจะไมตรงกัน โปรดอัปเดตโปรแกรม 

2 ความสวางของภาพเปน 0 ทั้งหมด กรุณาเรียกคืนการต้ังคาเร่ิมตน 

3 ไมมีสัญญาณอินพุตวิดีโอหรือสัญญาณออนเกินไป 

4 การปองกันชองสัญญาณหรือการปกปองหนาจอถูกต้ังคาไว 

5 ฮารดแวรของเครื่อง DVR ไดรับความเสียหาย 

5. ภาพแบบเรียลไทมมีปญหาเกิดขึ้นเชนสีภาพหรือความสวางบิดเบือน อาจจะมีสาเหตุดังตอไปนี้ 

1 เม่ือใช BNC เอาตพุท, ตัวเลือกระหวางโหมด N หรือโหมด PAL ผิดพลาดและภาพจะกลายเปนสีดําและสีขาว 

2 เคร่ือง DVR ไมตรงกับความตานทานของจอแสดงผล 

3 ระยะการสงวิดีโอมากเกินไปหรือการสูญเสียของสายการสงวิดีโอที่มีขนาดใหญมากเกินไป 

4 การต้ังคาสีและความสวางของภาพไมถูกตอง 
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6. ฉันไมสามารถหาไฟลวิดีโอในโหมดที่ที่เลนยอนกลับเจอ อาจจะมีสาเหตุดังตอไปนี้ 

1 สายขอมูลของฮารดดิสกไดรับความเสียหาย 

2 ฮารดดิสกไดรับความเสียหาย 

3 อัพเดทโปรแกรมที่แตกตางกับไฟลโปรแกรมดังเดิม 

4 ไฟลวิดีโอที่จะคนหาถูกปดซอนไว 

5 การบันทึกไมไดอยูในท่ีที่บันทึกไว 

7. วิดีโอทองถ่ินยังไมชัดเจน อาจจะมีสาเหตุดังตอไปนี้ 

1 คุณภาพของภาพไมดีเกินไป 

2 โปรแกรมอานผิด รีบูตเคร่ือง DVR ขึ้นมา 

3 สายขอมูลของฮารดดิสกไดรับความเสียหาย 

4 ฮารดดิสกไดรับความเสียหาย 

5 ฮารดแวรของเครื่อง DVR ไดรับความเสียหาย 

8. ไมมีสัญญาณเสียงในหนาตางเฝาระวัง อาจจะมีสาเหตุดังตอไปนี้ 

1 ยังไมไดเปดใชงานโทนอารม 

2 ยังไมไดเปดกลองเสียงใชงาน 

3 เสนสัญญาณเสียงอาจจะเกิดความเสียหาย 

4 ฮารดแวรของเครื่อง DVR ไดรับความเสียหาย 

9. มีสัญญาณเสียงในหนาตางเฝาระวัง แตไมมีสัญญาณเสียงในสวนของการเลนยอนกลับ อาจจะมีสาเหตุดังตอไปนี้ 

1 ปญหาการต้ัง: ตัวเลือกเสียงท่ีไมไดรับการเลือก 

2 ชองท่ีตรงกันยังไมไดเช่ือมตอกับวิดีโอ 

10. เวลาผิดพลาด อาจจะมีสาเหตุดังตอไปนี้ 

1 การต้ังคาที่ไมถูกตอง 

2 แบตเตอร่ีที่อยูในการเชื่อมตอไมดีหรือแรงดันไฟฟาตํ่าเกินไป 

3 ส่ันไดรับความเสียหาย 

11. เคร่ือง DVR ไมสามารถควบคุม PTZ ได อาจจะมีสาเหตุดังตอไปนี้ 

1 มีบางอยางผิดปกติกับดานหนา PTZ  

2 การต้ังคาการเช่ือมตอหรือการติดต้ังตัวถอดรหัส PTZ ไมถูกตอง 

3 การเช่ือมตอไมถูกตอง 

4 การต้ังคา PTZ ของเครื่อง DVR ไมถูกตอง 

5 โปรโตคอลของ PTZ ถอดรหัสและเคร่ือง DVR ไมตรงกัน 

6 ที่อยูของ PTZ ถอดรหัสและเครื่อง DVRไมตรงกัน 

7 เม่ือการถอดรหัสหลายอยางถูกเช่ือมตอ พอรตไกลจากเสนถอดรหัส PTZ A (B) ตองเชื่อมตอเสนตานทาน 120 เพื่อลด

การสะทอนอยางอื่นที่จะควบคุม PTZ ไมม่ันคง 

8 ระยะทางที่ไกลเกินไป 

12. ตรวจจับการเคล่ือนไหวไมทํางาน อาจจะมีสาเหตุดังตอไปนี้ 

1 การต้ังชวงเวลาไมถูกตอง 

2 การกําหนดพื้นที่ตรวจจับการเคล่ือนไหวไมถูกตอง 
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3 ความไวต่ําเกินไป 

4 จํากัดโดยฮารดแวรบางรุน 

13. ฉันไมสามารถเขาระบบผานทางเว็บหรือ CMS อาจจะมีสาเหตุดังตอไปนี้ 

1 ระบบเปน Windows 98 หรือ Windows Me เราขอแนะนําใหทําการอัพเดตไปใช Windows 2000sp4 หรือเวอรชันที่

สูงขึ้นหรือการติดต้ังซอฟตแวรสําหรับรุนที่ตํ่า 

2 ActiveX ถูกระงับ 

3 รุนไมเกิน dx8.1 อัพเดตไดรเวอรการดแสดงผล 

4 การเช่ือมตอเครือขาย ลมเหลว 

5 ประเด็นการต้ังคาเครือขาย 

6 รหัสผานหรือชื่อผูใชไมถูกตอง 

7 CMS ไมตรงกับกับรุนของโปรแกรม DVR 

14. ภาพไมชัดเจนหรือไมมีภาพอยูในสถานะท่ีแสดงตัวอยางเครือขายหรือในสถานะท่ีเลนยอนกลับไฟลวิดีโอ อาจจะมีสาเหตุ

ดังตอไปนี้ 

1 เครือขายไมมีเสถียรภาพ 

2 เคร่ืองของผูใชมีทรัพยากรที่ จํากัด 

3 เลือกโหมด play-in-team ในการติดต้ังเครือขายของเครื่อง DVR 

4 เขตที่พักพิงหรือการปองกันชองสัญญาณถูกต้ังคา 

5 ผูใชยังไมมีขอบเขตการเฝาระวัง 

6 ภาพเรียลไทมจากเคร่ืองบันทึกฮารดดิสกไมชัดเจนของมันเอง 

15. การเช่ือมตอเครือขายไมมีเสถียรภาพ อาจจะมีสาเหตุดังตอไปนี้ 

1 เครือขายไมมีเสถียรภาพ 

2 IP address ขัดแยง 

3  MAC address ขัดแยง 

4 การดเน็ตของเคร่ืองบันทึกภาพไมดี 

16. มีบางอยางผิดปกติกับการสํารองขอมูล USB หรือการเขียนแผนซีดี อาจจะมีสาเหตุดังตอไปนี้ 

1 เคร่ืองเขียนใหมและฮารดดิสกถูกใชสายขอมูลเดียวกันรวมกัน 

2 ขอมูลมากเกินไป กรุณาหยุดการบันทึกและสํารองขอมูล 

3 ขอมูลเกินที่เก็บสํารอง 

4 อุปกรณสํารองขอมูลเขากันไมได 

5 อุปกรณสํารองขอมูลไดรับความเสียหาย 

17. แปนพิมพไมสามารถควบคุมเคร่ือง DVR ได อาจจะมีสาเหตุดังตอไปนี้ 

1 พอรตอนุกรมของเคร่ืองบันทึกภาพไมไดต้ังคาอยางถูกตอง 

2 ที่อยูไมถูกตอง 

3 เม่ือหมอแปลงไฟหลายตัวมีการเช่ือมตอ  แหลงจายไฟไมใหญพอ กรุณาใหแหลงจายไฟแตละหมอแปลงไฟฟาอันละ

อันกัน 

4 ระยะทางไกลเกินไป 
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18. การเตือนไมสามารถ Recessional อาจจะมีสาเหตุดังตอไปนี้ 

1 การต้ังคาของระบบเตือนภัยไมถูกตอง 

2 เอาทพุทสัญญาณเตือนถูกเปดดวยตนเอง 

3 เคร่ืองอินพุทไดรับความเสียหายหรือการเช่ือมตอไมถูกตอง 

4 มีปญหาบางอยางสําหรับรุนโปรแกรมที่เฉพาะโปรดอัปเดตโปรแกรม 

19. การเตือนภัยไมทํางาน อาจจะมีสาเหตุดังตอไปนี้ 

1 การต้ังคาของระบบเตือนภัยไมถูกตอง 

2 การเช่ือมตอของอะลารมไมถูกตอง 

3 สัญญาณอินพุทเตือนภัยไมถูกตอง 

4 อะลารมเช่ือมตอกับสอง loops synchronously 

20. ควบคุมระยะไกลไมทํางาน อาจจะมีสาเหตุดังตอไปนี้ 

1 ที่อยูการควบคุมระยะไกลทไมถูกตอง 

2 ระยะทางการควบคุมระยะไกลหางมากเกินไปหรือมุมมีขนาดใหญมากเกินไป 

3 แบตเตอร่ีถูกใชหมด 

4 การควบคุมระยะไกลหรือแผงดานหนาของเคร่ืองบันทึกไดรับความเสียหาย 

21 เวลาการเก็บรักษาไมเพียงพอ อาจจะมีสาเหตุดังตอไปนี้ 

1 คุณภาพสวนหนา vidicon ไมดี เลนสสกปรกมากเกินไป vidicon เปนแสงฉากหลังในการติดต้ัง 

2 ขดีความสามารถของฮารดดิสกไมเพียงพอ 

3 ฮารดดิสกไดรับความเสียหา 

22 ดาวนโหลดไฟลไมสามารถเลนได อาจจะมีสาเหตุดังตอไปนี้ 

1 ไมมีเคร่ืองเลนส่ือ 

2 ไมมีซอฟแวร DX8.1 หรือรุนที่สูงขึ้น 

3 ไมมีไฟล DivX503Bundle.exe เพื่อเลนไฟลวิดีโอ AVI 

4 ไฟล DivX503Bundle.exe และ ffdshow-2004 1012.exe ตองติดต้ังในระบบ Windows XP 

23. ฉันไมสามารถจํารหัสผานขั้นสูงหรือรหัสเครือขายในการดําเนินงานเมนูทองถ่ิน 

กรุณาติดตอบริการในประเทศหรือโทรบริการ HQ เราจะแนะนําบริการตามประเภทของเครื่องและรุนของโปรแกรม 
5.2 การบํารุงรักษา 

1 กรุณาใชแปรงปดแผงวงจร, ตัวเชื่อมตอ, พัดลม, กลองเคร่ืองและอื่น ๆ เปนประจํา 

2 กรุณารักษาสายกราวดใหดีเพื่อปองกันไมใหวิดีโอหรือสัญญาณเสียงรบกวนและเคร่ืองบันทึกภาพจากไฟฟาสถิตยหรือ

การชักนําไฟฟาได 

3 อยาดึงสายสัญญาณวิดีโอออกหรือ พอรต  RS-232, RS-485 เม่ือเปดเครื่อง 

4 อยาใชทีวีในพอรตเอาตพุทวิดีโอทองถ่ิน (Vout) ของเครื่อง DVR มันจะเกิดความเสียหายตอวงจรเอาตพุตวิดีโอไดงาย 

5 อยาปดสวิทชโดยตรง กรุณาใชฟงกชั่นเปดปดในเมนูหรือกดปุมเปดปดในแผง (3 วินาทีหรือนานกวา) เพื่อปองกัน

ฮารดดิสก 

6 โปรดเก็บเครื่อง DVR อยูหางจากแหลงความรอน 

7 กรุณาเก็บเครื่อง DVR ระบายอากาศใหแสงความรอนไดดี 

กรุณาตรวจสอบระบบและบํารุงรักษาอยางสม่ําเสมอ 



ภาคผนวก 1.การดําเนนิการควบคุมระยะไกล 
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หมายเลข 
Serial 

ช่ือ หนาที ่

1 Multi-window button ฟงกชั่นเชนเดียวกับปุมหลายหนาตางในแผงดานหนา 

2 Numeric button สวิทชโคด input/ เลขหมาย  input / ชอง 

3 【Esc】 เหมือนกันกับฟงกชั่นปุม 【Esc】ในแผงดานหนา 

4 Direction button ฟงกชั่นเชนเดียวกับปุมทิศทางในแผงดานหนา 

5 Record control การควบคุมการบันทึก 

6 Record mode ฟงกชั่นเชนเดียวกับโหมด "บันทึก" 

7 ADD ใสหมายเลขของเครื่องบันทึกภาพท่ีจะควบคุม 

8 FN ฟงกชั่นเสริม 
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ภาคผนวก 2.การดําเนนิการกบัเมาส 
 

* ใชมือขางขวาดังตัวอยาง 

สนับสนุนเมาสการเช่ือมตอแบบ USB ได 

 

การทํางาน  หนาท่ี 

Double left click  

ดับเบิลคลิกที่รายการหนึ่งในรายการที่ไฟลจะเลนวิดีโอ 

ดับเบิลคลิกที่การเลนวิดีโอเพื่อซูมหนาจอเขาหรือออก 

ดับเบิลคลิกที่ชองเพื่อทําใหหนาจอแสดงผลแบบเต็มหนาจอ 

ดับเบิลคลิกอีกคร้ังเพื่อกลับสูจอแสดงผลแบบหลายหนาตาง 

Left click  เลือกฟงกชั่นตามการทํางานในเมน ู

Right click 
จะขึ้นหนาตางเมนูทางลัดท่ีเดสกท็อปในสวนดูตัวอยาง 

เมนูทางลัดปจจุบันในเมนู 

Press middle 
button 

เพิ่มหรือลบหมายเลขในการต้ังคาหมายเลข 

สลับรายการใน combobox 

หนาขึ้นหรือลงในรายการ 

Move mouse   เลือกเคร่ืองมือหรือยายรายการในเคร่ืองมือ 

Drag mouse 
ต้ังคาพื้นที่ตรวจจับการเคล่ือนไหว 

ต้ังคาพื้นที่ปกปด  
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ภาคผนวก 3.การคํานวณความสามารถในฮารดดิสก 
 

ตรวจสอบใหแนใจฮารดดิสกที่ติดต้ังใหเคร่ือง DVR คร้ังแรก ใหความสนใจกับสายการเช่ือมตอฮารดดิสก IDE 

 1 ความสามารถฮารดดิสก 

ไมจํากัดสําหรับเคร่ืองบันทึก  เราขอแนะนําขนาด 120 - 250G เพื่อใหมีเสถียรภาพที่ดีขึ้น 

2 ตัวเลือกความสามารถโดยรวม 

สูตรความสามารถของฮารดดิสกคือ: 

ความสามารถโดยรวม (M) = จํานวนชองเวลา *(คูณ) (ชั่วโมง) *(คูณ) ความสามารถใน1 ชั่วโมง (M / ชั่วโมง) 

สูตรเวลาในการบันทึกคือ: 

 

เวลาท่ีบันทึก（ช่ัวโมง）=      ความสามารถโดยรวม（M）             

                              ความสามารถในชั่วโมง (M / ชั่วโมง) *(คูณ) จํานวนชอง 

เคร่ือง DVR แนะนําเทคโนโลยีการบีบอัด H.264 ชวงไดนามิคท่ีมีขนาดใหญมากดังนั้นฮารดดิสกคํานวณความสามารถใน

การท่ีจะกับคาการประมาณคาของแตละชองในการสรางไฟลใน 1 ชั่วโมง 

 
ตัวอยาง: 
     สําหรับฮารดดิสกกอนเดียว 500 G, CIF แบบเรียลไทม สําหรับการบันทึก, ก็จะเก็บการบันทึกไวประมาณ 25 วัน.พื้นที่

ฮารดดิสกตอชองเปน 200M / H, ถา 4 ชอง แบบเรียลไทม CIF ที่การบันทึกอยางตอเนื่องตลอด 24 ชั่วโมงก็สามารถดู: 500G / 

(200M / H * 24H * 4ch) = 26 วัน 
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ภาคผนวก 4.พารามิเตอรเทคนิค 
 

 ประเภท 4 ชอง 8 ชอง 16 ชอง 

ระบบ 

หนวยประมวลผลหลัก High performance embedded microprocessor 

ระบบปฏิบัติการ Embedded LINUX operation system  

ทรัพยากรระบบ synchronous multi-channel recording, synchronous multi-channel sub-code 

stream, synchronous multi-channel playback, synchronous network operation 

การติดตอ 
อินเตอรเฟซการใชงาน 16 bit true color graphical menu interface, mouse operation supportive 

การแสดงผล แสดงผลแบบ 1/4 จอ แสดงผลแบบ 1/4/8/9  จอ แสดงผลแบบ 1/4/8/9/16 จอ 

วิดีโอ 

มาตรฐานวิดีโอ PAL 625line,50 f/s; NTSC 525 line,60 f/s 

คุณภาพของภาพการเฝา

ระวัง 

PAL, D1(704x576);NTSC, D1(704x480) 

คุณภาพของภาพที่เลน

ยอนกลับ 

PAL,D1(704×576);NTSC, D1(704*480) 

การบีบอัดวิดีโอ H.264  mp 

การควบคุมวิดีโอ 6 options 

ความเร็วในการบันทึก 100/120fps (D1) 200/240fps(CIF), 

50/60fps D1 

400/480fps CIF 

ตรวจจับการเคล่ือนไหว 64(8×8) พื้นที่การตรวจจับ,ความไวหลากหลาย 

เสียง 
การบีบอัดเสียง G711A 

พูดคุยแบบสองทิศทาง สนับสนุน 

บันทึกและ

เลน

ยอนกลับ 

โหมดบันทึก manual >alarm>motion detect>timing 

เลนยอนกลับ เลนยอนกลับชองใดก็ได, เลนยอนกลับไดหลายชอง 

โหมดคนหา คนหาเวลา, คนหาปฏิทิน, คนหาเรื่อง, คนหาชอง, คนหาขอมูล  

จัดเก็บและ

สํารอง

ขอมูล 

Space Occupation ออดิโอ: 28.8MB/H  วิดีโฮ: 25-450MB/H 

การจัดเก็บบันทึก ฮารดดิสก, เครือขาย 

โหมดสํารองขอมูล  Network, USB flash, USB movable HDD,USB DVD-RW 

พอรต 

วิดีโออินพุท 4 BNC 8 BNC 16 BNC 

วิดีโอเอาตพุต 1 BNC, 1 VGA 

ออดิโออินพุท 4 RCA 1 RCA 

ออดิโอเอาตพุต 1 RCA 

พอรตเครือขาย RJ45 10M/100M 

พอรตควบคุม PTZ  1 RS485 

พอรต USB  2* USB2.0 ports 

พอรตฮารดดิสก 1 SATA port 

อื่นๆ Power supply 12V/2A external power supply 
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การส้ินเปลืองพลังงาน <15W   (ไมม รดดิสก) ีฮา

0 ~＋55  อุณหภูมิการทํางาน 

การทํางานความช้ืน 10%－90% 

ความกดอากาศ 86kpa－106kpa 

ขนาด 260*200*43mm 

น้ําหนัก 2kg（ไมมีฮารดดิสก） 

การติดต้ัง Desktop 

 

 

 

 

 

 

 


