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Safety Instructions
1. Read Instruction
All the safety and operating instruction should be read before the equipment is operated.
2. Power sources
This equipment should be operated only from the type of power source indicated on the marking label.
If you are not sure of the type of power, please consult your equipment dealer.
3. Objects and Liquid
Never push objects of any kind through openings of this equipment and / or spill liquid of any kind on
the equipment as they may touch dangerous voltage points or short out parts that could result in a fire or
electric shock.
4. Water and / or Moisture
Do not use this equipment near water or in contact with water.
5. Heat sources
Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves or other apparatus
(including amplifier) that produce heat.
6. Cleaning
Unplug this equipment from the wall outlet before cleaning it. Do not use liquid aerosol cleaners. Use a
damp soft cloth for cleaning.
7. Lightning
Unplug this equipment during lightning storm or when unused for long periods of time.
8. Accessories
Do not place this equipment on an unstable cart, stand or table. When a cart is used, use caution when
moving the cart / apparatus combination to avoid injury from tip-over.
9. Moving
Disconnect the power before moving the equipment. And the equipment should be moved with care.
10. Attachment
Never add any attachments and/or equipment without the approval of the manufacturer as such
additions may result in the risk of fire, electric shock and other personal injury.
11. Correct Batteries
Risk of explosion occurs if battery is replaced by an incorrect type. Therefore you must use the same
type of battery as the one being used in the product.
12. Ventilation.
Do not block any ventilation openings, installation of the equipment in the rack should be such that the
amount of airflow required for safe operation of the equipment is not compromised.
13. Overloading
Do not overload wall outlets and extension cords to avoid the risk of fire or electric shock.
14. Reliable Earthlings (Grounding)
Reliable grounding of rack mounted equipment should be maintained. Particular attention should be given
to supply connections other than direct connections to the branch circuit.
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Chapter 1: DVR Features
Function

Brief and Description

Real-time Monitoring

Double video output, with Monitor or VGA virtual output, support Net-viewer and
Mobile Live monitor, and also support zoom in/out, auto sequence and PIP display.

Record Function

H.264 video compression format; record quality adjustable, multiple recording
modes (Always, Scheduled, Manual, Alarm, Motion detection and remote record)

Record storage
Playback

Support SATA large capacity HDD and save real-time record image to HDD.
Support DVR single CH and multiple CH Search/Playback of recorded files.

Backup

Support DVR backup via USB flash drive, removable drive, Recorder and
network.

Alarm Setting

Supports HDD & video input alarm management and external alarm signal
inputs.

Network operation

Supports remote surveillance by authority users to increase system security.

Mouse Operation

Supports Mouse operation for faster menu navigation.

PTZ Control

Supports PTZ camera operations through RS-485.
List 1-1

Other Features：
H. 264 video compression format; supports D1, HD1 and CIF resolutions;
ADPCM audio compression format;
Windows Graphical interface; embedded real-time Linux 2.6 operation system;
Multiple operations (Live, record, playback, backup, network surveillance and mobile phone
monitoring simultaneously);
Supports Double Encode bit network transmission;
Supports remote live viewing via 3G mobile network;
The video package time is adjustable;
Friendly Menu reminder;
Multiple alarm record mode
Rear USB2.0 ports for back-up, upgrade and mouse operation;
With IR remote control;
Multiple language OSD;
Supports auto maintenance
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บทที่ 2:Layout
2.1 ดานหนาเครื่อง
2.1.1 ดานหนาเครื่อง (รายละเอียดโปรดดูที่สินคาจริง)

Item

Key title/Indicator

Marks

Functions

1

USB Port

2

Power indicator

PWR

หากสถานะ "สีเขียว" แสดงถึงสถานะอยูในระบบเครื่องจะติด

3

HDD indicator

HDD

เมื่อสถานะ"สีแดง"กะพริบหมายความวาฮารดไดรฟจะถูกอานหรือเขียน

4

IR Receiver

อุปกรณเชื่อมตอ USB (แฟลชไดรฟฮารดไดรฟแบบพกพาและอื่น ๆ )

ไดรับสัญญาณจากการควบคุมระยะไกล
List 2-1

2.2 Rear Panel (แผงดานหลัง)
2.2.1 แผงดานหลัง (รายละเอียดโปรดดูที่สินคาจริง)

Item

Physical port

Connection method

1

Audio input

Connect signal input (RCA interface)

2

Audio output

Connect signal output (RCA interface)
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3

Video input

Connect CH1-4 ( BNC interface)

4

Video output

Connect monitor output ( BNC interface)

5

VGA Port

Connect to VGA monitor, such as PC monitor

6

USB Port

Connect USB mouse

7

Ethernet Port

Connect intranet, internet (RJ45 interface)

8

RS-485

RS485

9

Power Port

Connect power supply - DC12V 3A

2.3 Remote Controller (ควบคุมระยะไกล)
No.

Key title

Key function
เลือกชองสัญญาณ 1-8 ที่เปนตัวเลข

1

1-8

2

9、0

Numeric key (ตัวเลข)

3

ALL

Multiple display mode (โหมดการแสดงผลหลายแบบ)

4

Menu

Enter into Main menu/Exit (ปอนไปใน เมนูหลัก / ออก)

5

▲

Up direction key, Volume adjust (ขึ้น ทิศทางปรับระดับเสียง)

6

▼

Down direction key, Volume adjust (ลง ทิศทางปรับระดับเสียง)

7

8

Left/Down direction key, Decrease/increase parameter value of

◄/

control bar (ทางซาย / ลง, ลด / เพิ่มคาพารามิเตอรของแถบควบคุม)
Select key/Edit key; Confirm the selected operation.(เลือก / แกไข

SEL

ยืนยันการดําเนินการเลือก)

9

Rewind key (ยอนกลับ)

10

Enter into record search menu; Play key (ปอนลงไปในเมนูคนหา
บันทึกการเลนที่ตองการ)
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Forward key (สงตอ)

11
12

Record key (การบันทึก)

●

Pause/Sequence key

13
14
15

16

Stop manual record; stop playing (หยุดการบันทึกปกติ; หยุดเลน)

■

No function for this particular model (ไมมีฟงกชั่นสําหรับรุนนี้

Audio

โดยเฉพาะ)
Mute function (ฟงกชันปดเสียง)

Mute

List2-4

Mouse Operation (การทํางานของเมาส)
ยกเวนการใชปุมของแผงดานหนาหรือตัวควบคุมระยะไกลคุณยังสามารถใชเมาสในการดําเนินการระบบ
Function

TYPE

ในโหมดล็อคเมนูปอนลงในเมนู pop - up และคลิกที่เมนูยอยใด ๆ ที่ปรากฏขึ้น Log-in window (เขาสูระบบ
ในหนาตาง); ในโหมดปลดล็อคเมนูปอนลงไปในเมนู pop - up แลวคลิกปุมซายเพื่อเขาสูเมนูยอยใด ๆ
โดยตรง
Click left key of หลังจากที่เขาสูเมนูหลักคลิกที่ปุมดานซายสามารถเขาสูเมนูยอยใด ๆ เกี่ยวกับ [Detailed file] ([ไฟลที่
Mouse

รายละเอียด]) โหมดเมนู, คลิกที่ปุมดานซายที่สามารถเลนไฟลที่บันทึกหนึ่งไฟล
เปลี่ยนสถานะของกลองกาเครื่องหมายและ motion detection area (พื้นที่ตรวจจับการเคลื่อนไหว)
คลิกที่กลองคําสั่งผสมในการเขาถึงเมนูแบบ pull-down; คลิกซายจะหยุดอยูหนาจอตลอดเวลาเมื่ออยูแสดง
เวลาที่สามารถใชงานได
5
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โดยคลิกที่ปุมดานซายที่คุณสามารถปรับแถบควบคุมสีและบารการควบคุมปริมาณเสียง
คลิกที่กลองคําสั่งในการเขาถึงเมนูแบบ pull-down (ดึงลง)
โดยคลิกที่ปุมซายที่คุณสามารถเลือกคาในกลองแกไขหรือดึงลงเมนูและรองรับการปอนคําภาษาจีนซึ่งเปน
สัญลักษณพิเศษที่เปนตัวเลขและปอนตัวอักษรที่ใชแทน [Enter-

] or [Backspace

]

Click right key of ในโหมดการแสดงสด, คลิกปุมขวาจะแสดงเมนู pop - up (แสดงเปนรูปภาพ 5-1)
Mouse

ในเมนูหลักหรือโหมดเมนูยอยคลิกที่ปุมขวาจะออกจากเมนูในปจจุบัน

Double-click Left ในการแสดงสดหรือโหมดเลนดับเบิลคลิกที่ดานซายจะเพิ่มหนาจอ
key of Mouse
Moving Mouse

เลือกรายการเมนู

Sliding Mouse

ในโหมดการเคลื่อนไหวเลื่อนเมาสจะเลือกพื้นที่การเคลื่อนไหว; เกี่ยวกับ [ชุดสี] โหมดเมนูเลื่อนเมาสจะ
List2-5

ปรับแถบควบคุมสีและบารการควบคุมปริมาณเสียง

6

User Manual

บทที่ 3 DVR INSTALLATION
3.1 Hard Drive Installation (การติดตั้งฮารดไดรฟ)
Caution (ความระมัดระวัง) กรุณาอยาติดตั้งหรือนําออกจากฮารดไดรฟ DVR เมื่อมีการเรียกใช!
ขั้นแรกให screws ในดานซายและดานขวา
ประการที่สองถอดฝาครอบออก

ประการที่สามการเชื่อมตอสาย data และสายไฟไปยังพอรตที่ตามของเครื่อง DVR
ถัดไปการติดตั้งฮารดดิสกในวงเล็บการแกไขดวยสกรูยึดสกรูเพื่อที่จะไมหลวมและเมื่อเกิดการสั่นสะเทือนอาจหลุดได

ถัดไปใหตรวจสอบวาการเชื่อมตอที่มีการเชื่อมตออยางถูกตองและมีปญหากับสายไฟและปดขึ้นปกและแกไขดวยสกรู

3.2 Camera and Monitor Connection (การเชื่อมตอกลองและการตรวจสอบ)
เชื่อมตอสายเคเบิลที่จะใสกลองวิดีโอของ DVR และวิดีโอจากการสงออกของเครื่อง DVR การตรวจสอบผานทางหัว BNC
(โปรดดูที่แผง section 2.2 หลัง); หรือ
หากกลองโดม PTZ ความเร็วคุณสามารถเชื่อมตอ RS485 A & B ไปยังพอรตของเครื่อง DVR ตามลําดับ (อางถึงระบบในบทที่
8)
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3.3 Power Supply connection (การเชื่อมตอพาวเวอรซัพพลาย)
กรุณาใชเฉพาะอะแดปเตอรที่มาพรอมกับเครื่อง DVR
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บทที่ 4: DVR Start up
4.1 System Initialization (การเริ่มตนระบบ)
หลังจากเชื่อมตอสายไฟของเครื่อง DVR และกดปุม Power ที่แผงดานหนาคุณจะ
ปอนเขาสูระบบหนาจอแสดงการเริ่มตนเปนรูปภาพ 4-1

หลังจากเสร็จสิน้ การเริ่มตนระบบจะเขาสูหนาจอแบบสดภาพที่ 4-2 แสดง 9 จอแยก

รูปภาพที่ 4-1

4.2 Live screen

โดยระบบซึ่งมีการแสดงไมมีสถานะอินพุตวิดีโอ เมื่อมีอินพุตวิดีโอหนาจอจะแสดงภาพสด
จากกลอง ในโหมด Live, ถาคุณใชเมาสเพื่อดับเบิลคลิกที่ภาพสดของชองใด ๆ ที่ภาพจะถูก
ขยายใหเต็มหนาจอ, โดยดับเบิลคลิกอีกครั้งภาพจะกลับมาที่ 4 จอแยกหรือ 9 จอแยกโหมด
การแสดงผล ; คลิกที่ปุมขวาของเมาสจะปอนลงไปในเมนู pop - up; คลิกที่ปุมซายของเมาส
ชวยใหคุณสามารถเลือกรายการเมนูและคลิกที่พื้นที่นอกเมนูใด ๆ ที่จะชวยใหคุณออกเมนู

รูปภาพที่ 4-2

หมายเหตุ:

เมื่อฮารดดิสกภายในไมไดเชื่อมตอหรือเกิดความผิดพลาดตัวอักษร"H"จะปรากฏบนชองแรกของหนาจอสดและมาพรอม

กับเสียงปลุก Buzzer ถาคุณตองการที่จะปดเสียงปลุก Buzzer โปรดใสลงไปใน into [Device manage Alarm setting] เพื่อตั้งการ
สูญเสียฮารดดิสกไดรฟพื้นที่ฮารดดิสกไมเพียงพอและเอาตพุตแจงเตือนไปยัง “off”

บทที่ 5: DVR Menu
5.1 Pop-up Menu

Picture5-1a
4CH

Picture5-1a
8CH

Picture5-1b
4CH

Picture5-1b
8CH
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หลังจากเสร็จสิน้ การเริ่มตนระบบใหคลิกปุมขวาของเมาสในโหมด Live เพื่อใสลงไปในเมนู pop - up ตอนนี้คุณสามารถ
ดําเนินการการตั้งคาพารามิเตอรและการดําเนินการในเมนูหลัก, ภาพ Multi-Pics , PTZ, PIP, Rec. Search, Mute, Manual record, Start
Rotate, Start Cruise และ UI กับ VGA ฯลฯ
หมายเหตุ : ตัวเลือกของเมนู Pop - up จะแตกตางกันขึ้นอยูกับการตั้งคาพารามิเตอรที่แตกตางและสภาพแวดลอมที่ใช
5.2 Main Menu Guide (คูมือเมนูหลัก)

Title Set
Color set

Camera

Display Set
Record Resolution
Record
Record Scheduled
Static set
DHCP set
Network
PPPoE set
DDNS set
Search/Playback
Search

File List

File Backup

Main Menu
Log Search

Log Export

HDD
Alarm

Email Set

PTZ set

Device Manage

Mobile
Motion

Area Set

Time
Password
Volume
Audio/Video
Margin

System function

Language
10

System Info
System Maintain

Back to Factory Set
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5.3 Main Menu (เมนูหลัก)
หลังจากคลิกปุมขวาของเมาส, เมนู pop - up ปรากฏบนหนาจอ คุณสามารถ
คลิกที่ [MAIN MENU] ตัวเลือกในโหมดเมนู pop - up ที่จะเขาไปในอินเตอรเฟซที่เมนู
หลัก (แสดงเปนรูปภาพ 5-2) ในโหมดเมนูหลักที่คุณสามารถควบคุมการตั้งคาการ
รูปภาพที่ 5-2

จัดการอุปกรณเชนการตั้งคา Display, Record, Network, Search, และ System อื่นๆ

5.3.1 Display setup settings (การตั้งคาการติดตั้งจอแสดงผล)
ไปที่ [Main menu Camera] เพื่อตั้งชื่อชองและตําแหนงสําหรับชองทางที่แสดงเปนรูปภาพแตละ 5-3
คุณสามารถตั้งคาวาแตละชองสามารถแสดงตัวอยางหรือไมอยูภายใตการแสดงสดหรือโหมดบันทึกเปดใชงานอยูตลอดเวลาหรือไมอยู
ภายใตหนาจอและการตั้งคาการบันทึกเวลาหรือไมเกี่ยวกับประวัติการบันทึก
โปรดทราบวาชื่อของแตละชองที่รองรับไดถึงแปดตัวอักษรหรือสี่ตัวอักษรจีน
ฟงกชั่นการคัดลอก : ชวยใหคุณสามารถคัดลอกขอมูลทั้งหมดของหนึ่งชองทางใดชองทางอื่น ๆ

รูปภาพที่ 5-3

รูปภาพที่ 5-4

รูปภาพที่ 5-5

คุณสามารถปรับคาพารามิเตอร brightness (ความสวาง), saturation (ความอิ่มตัว)ของ contrast (สีคมชัด)และสีสันของภาพแตละ
ชองหลังจากที่เขามาใน [Color] เมนู. (แสดงเปนภาพที่ 5-4)
Explanation (คําอธิบาย)
1、 การปรับเปลี่ยนที่จะสามารถใชไดหลังจากที่คลิก [Apply] ปุมดานลางของหนาตางเมนูยอยและพรอมใหบันทึกและจากนั้น คลิก
ปุม [OK]
2、 ถาคุณตองการที่จะยกเลิกการแกไขใหคลิกที่ปุม [Exit] เพื่อออกจากเมนู
3、 เมื่อคลิก [DEFAULT] ปุมทั้งหมดเปนคาเริ่มตนระบบจะถูกรีเซ็ตเปนคาเริ่มตน
คาเริ่มตนระบบระบุที่ตั้งคาเริ่มตนโรงงาน
11
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5.3.2 Record setup (การตั้งคาการบันทึก)
คลิก [Main Menu]

[Record] เพื่อปอนลงไป [Record Setup] เมนู (แสดงเปนรูปภาพ 5-5)

[Record] ตัวเลือกที่ชวยใหคุณสามารถตั้งคาสถานะการบันทึก Enable/Disable)(เปด / ปด)ของแตละชอง
[Bit rate] รวมถึงสามตัวเลือก -- ที่ดีที่สุด, ดีและปกติ
[Frame rate] รวมถึงสองตัวเลือก -- ถาวรและคูมือการใช เมื่อตั้งคาเปน
“Manual” และคลิก [Frame rate setup] ตัวเลือกที่คุณอาจจัดสรรอัตราเฟรม
ที่สําหรับแตละชอง
รูปภาพที่ 5-6

[Audio] ตัวเลือกที่ชวยใหคุณสามารถเปดเสียง เปด / ปด
[Mode] ชวยใหคุณสามารถเลือกโหมดการบันทึกรวมทั้งเสมอและตามเวลา
ที่กําหนด หากตองการบันทึกตลอด 24 ชั่วโมงที่ตั้งไว [Mode] เสมอ เพื่อ
บันทึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวหรือตามเวลาที่กําหนดเลือกตัวเลือกที่
[schedules]

[Pack time] บงบอกถึงการบันทึกเวลาสูงสุดอยางตอเนื่อง (15, 30, 45 และ 60 นาที)
[Pack time] คุณอนุญาตใหคัดลอกการตั้งคาปจจุบันใด ๆ ที่ชองทางอื่น ๆ
เมื่อตั้งคา [Mode] เพื่อกําหนดการจัดตารางเวลาที่หนาจอจะปรากฏดังที่แสดงในรูปภาพ 5-6
[Record CH] รวมถึงตัวเลือกทั้งหมด, CH - 1, CH - 2, CH - 3, CH - 4, ในการ
เปด กรุณาคลิกที่ชองที่คุณตองการ
การติดตั้งตารางเวลารายสัปดาห, ติ๊กเลือกกลองของสถานะบันทึกที่คุณตองการ
รูปภาพที่ 5-7

(Alarm, General, or No Record) แลวคลิกบนกลองในแตละบรรทัดตารางเวลาที่คุณ
ตองการวิธีการที่จะนําไปใชนี้ คุณสามารถใช [From – To] เมนูแบบเลื่อนลงและปุม
Copy เพื่อคัดลอกการตั้งคาจากวันหนึ่งไปยังวันอื่นหรือทุกวัน

12
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หลังจากเสร็จสิน้ กําหนดเวลาที่คุณเปดใชงานโดยการคลิกที่ปุม [Apply]
นอกจากนี้คุณยังสามารถคลิกที่ [Default] ปุมเพื่อใชคาเริ่มตนของระบบ
Explanation (คําอธิบาย): ใน [record] ตั้งและ [Search] โหมดสีเดิมสําหรับบันทึกที่ไมมี “Red” ยอมาจากบันทึกเตือนภัยและ
“Green” หมายถึงการบันทึกปกติ
5.3.3 Network Setup (ติดตั้งเครือขาย)
ปอนลงใน [Main Menu Network Setup] การติดตั้งกําหนดคาเครือขาย (ดังภาพที่ 5-7) :
หลังจากเลือกโหมดเครือขาย -- เชน DHCP, PPPoE หรือคงที่การจัดสรรและการตั้งคาพอรตเว็บ คุณสามารถไปที่บันทึกภาพจาก
ระยะไกลผานเครือขายหรืออินเทอรเน็ต
DNS: เปนเซิรฟเวอร DNS โดยทั่วไปเครือขาย ISP ในที่นี้โปรดปอนที่อยู IP ของ DNS ของคุณ
เมื่อเลือก DHCP ที่ router จะจัดสรร IP address ที่บันทึกภาพโดยอัตโนมัติ
หลังจากที่คุณออกจากเมนู IP address ของเครื่อง DVR เมื่อใดก็ตามที่อาจมีการ
เปลี่ยนแปลงหนวยเปน turn on
รูปภาพที่ 5-8

เมื่อเลือกแบบคงที่จากประเภทที่ผูใชสามารถตั้งคาไดโดยตรง IP address,
Subnet Mask, Gateway, Web Port และ DNS 5-9 แสดงเปนรูปภาพ

รูปภาพที่ 5-9

เมื่อเลือกรูปแบบประเภท PPPoE ที่ผูใชสามารถใสชื่อผูใชและรหัสผานที่มาจาก
ISP และการตั้งคา Media และ Web port (รายละเอียดโปรดดูที่รูปภาพ 5-10) คุณ
สามารถดูบันทึกภาพของคุณผานเครือขายสาธารณะโดยไมตองสงตอพอรตเมื่อ
รูปภาพที่ 5-10

ประเภทของเครือขายถูกตั้งคาเปน"PPPoE"และเว็บพอรตที่ถูกตอง
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DDNS (Dynamic DNS) คือบริการที่ลงทะเบียนชื่อโดเมนและ IP address กับเซิรฟเวอร DDNS เพื่อใหชื่อโดเมนที่สามารถสงไป
ยัง IP address แมวา IP address ที่มีการเปลี่ยนแปลงในระบบ IP แบบไดนามิก
ที่ดานลางของหนาตางติดตั้งเครือขายมีตัวเลือกการตั้งคาการบันทึกภาพที่
จะเขาถึงไดผานทางบริการ DDNS เมื่อคุณคลิกที่ปุม DDNS จะนําไปสูหนาตางที่
แสดงดังรูปภาพ 5-11 คุณสามารถเขาถึงบันทึกภาพผานทาง IP address แบบคงที่
รูปภาพที่ 5-11

หรือแบบไดนามิก แตที่อยูแบบไดนามิกที่สามารถเปลี่ยนไดตลอดเวลา วิธีการ
มักจะขึ้นอยูกับผูใหบริการของคุณเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่คุณจําเปนตองไปที่
เว็บไซตเชน www.myipaddress.com จากเครื่องคอมพิวเตอรที่แนบมากับ
เราเตอรเชนเดียวกับการบันทึกภาพเพื่อหาสิ่งที่ IP address ใหม

Server: เลือกโดเมนเซิรฟเวอรแบบไดนามิกชื่อที่มาจาก ISP;
Host Name: ปอนชื่อโฮสตที่ลงทะเบียนจากระบบการตั้งชื่อโดเมนแบบไดนามิกตัวอยางเชน : DVR2009.3322.org;
User Name: ใสชื่อผูใชที่ลงทะเบียนกอนที่จะใชสําหรับ domain name
Password: ใสรหัสผานที่คุณตั้งไวเมื่อลงทะเบียนชื่อผูใช
Router’s Port Forwarding

(การสงตอพอรตของเราเตอร)
การสงตอพอรตเปนสิ่งจําเปนเมื่อคุณตองการเขาถึงDVRที่เชื่อมตอกับเราเตอร
จากนอกเครือขายของเราเตอร
1.

IP address เราเตอรเขาจากเบราวเซอรที่ใชเพื่อเปด interface ตั้งคา Router

2.

คลิก [Transmittal rule] ตัวเลือกที่จะนําคุณไปสูค ําแนะนําในการสงตอพอรต

สําหรับเราเตอรของคุณ
รูปภาพที่ 5-12

3.

การตั้งคาพารามิเตอรที่เกี่ยวของที่แสดงในรูปภาพ 5-11 เมื่อเซิรฟเวอรพอรตและ

พอรตเว็บการสงตอ IP address ที่บันทึกภาพผูใชสามารถเขาดูภาพการบันทึกภาพจาก
ระยะไกล
4.

ผูใชสามารถปอนดานลางของชื่อเว็บไซตหรือโดเมนเปนตอสภาพแวดลอม
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1. http://public IP: Web port（such as 0080）
2. http://intranet IP: Web port（such as 0080）（only available at the same LAN）
3．http://superdvr.3322.org: Web port（such as 0080）

Friendly Reminder: อินเตอรเฟซการสงตอเราเตอรของพอรตอาจจะแตกตางกัน แตเมื่อเขามาในเซิรฟเวอรเสมือนที่ผูใชมักจะ
ตองสงตอพอรต 8080 และ 9000 พอรตของเราเตอร IP address ของ DVR การจัดสรรหรือการจับภาพโดยอัตโนมัติและเลือก [All] หรือ
[Both] ในที่สอดคลองกัน คอลัมนโปรโตคอลและบันทึกการตั้งคาดังกลาวขางตน
ขั้นตอนขางตนอาจแตกตางจากอุปกรณเราเตอรขึ้นอยูกับผูผลิต
5.3.4 Record Search (คนหาบันทึก)
คลิก [Main Menu Record Search] เพื่อใสลงไปดานลางหนาตางที่แสดงเปนรูปภาพ 5-13
Channel: ชวยใหคุณสามารถเลือกชอง (s) คุณตองการที่จะคนหา
Time Search: ในหนาจอ Video Search (การคนหาวิดีโอ), ผูใชสามารถคนหาวันที่และเวลาที่ระบุสําหรับการบันทึกและดูใน
โหมดการเลน นี้จะเปนประโยชนสําหรับการบันทึกที่เฉพาะเจาะจงของเหตุการณที่เกิดขึ้นถาคุณทราบวาวันที่และเวลาที่เกิดขึ้น
Date Search: ในหนาจอ Video Search (การคนหาวิดีโอ), ผูใชสามารถคนหาสําหรับการบันทึกทั้งหมดในวันที่เฉพาะเจาะจง เพื่อ
ดําเนินการคนหาวิดีโอไฮไลตและเลือกวันที่เขตขอมูลตัวเลขและจากนั้นคลิกเปนชวงเวลาที่รายละเอียด

รูปภาพที่ 5-13

รูปภาพที่ 5-14

Quantum เฉพาะวันที่ ของระบบที่จะเริ่มเลนจากการดําเนินการครั้งแรกของ time quantum
Playback Mode: คุณสามารถใชแถบควบคุมการเลนเพื่อดําเนินการตอรวดเร็ว (x2, x4 และ X8), การเลนชา (1 / 2, 1 / 4 และ
ความเร็ว 1 / 8), เลน, หยุดชั่วคราว / กรอบรูป, Rewind (x2, x4 และ X8 ) เมื่อสิ้นสุดการเลน, DVR จะกลับไปที่เมนูกอนหนา
File List: คลิกที่ [File list] เพื่อปอนลงใน [File List] หนาจอแสดงเปนรูปภาพ 5-14, การบันทึกวิดีโอสําหรับเวลาควอนตัมจะ
ปรากฏในหนาจอ และคุณยังสามารถกลองเสียงที่บันทึกไวที่คุณตองการดูตามชองหรือโหมดการบันทึกขึ้นอยูกับ date/time search
First：แสดงที่หนาแรกของประวัติที่บันทึกที่คุณมีการสืบคน เมื่อคุณดูหนาอื่น ๆ คลิกที่ปุม [First] จะนําคุณกลับไปที่หนาอีกหนึ่ง
15
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PREV (Previous page): เมื่อดูรายการ event คลิก [Previous page] ปุมจะนําคุณกลับไปที่หนากอนหนึ่งที่คุณกําลังดู (ยกเวน
หนาแรก)
NEXT (Next page): ดูรายการเหตุการณเมื่อคลิกที่ปุม [Next page] ปุมจะนําคุณไปหนาหลังจากอีกที่หนึ่งที่คุณกําลังดู (ยกเวน
หนาสุดทาย)
LAST (Last page): บงบอกถึงหนาสุดทายของการบันทึกประวัติที่คุณเคยคนหา เมื่อคุณดูหนาอื่น ๆ คลิกที่ปุม [Last page] ปุม
จะนําคุณไปยังหนาสุดทาย
ALL (Select All): ชวยใหคุณสามารถเลือกกิจกรรมทั้งหมดในหนาปจจุบัน
INVERSE (Select Invert): ชวยใหคุณสามารถเลือกกิจกรรมอื่น ๆ ในหนาปจจุบันยกเวนที่คุณไดเลือกไวในปจจุบัน
Back up: ใน [File List] โหมดหากคุณตองการสํารองขอมูลการบันทึกโปรด - ติ๊กเลือกที่ [Select] กลองกาเครื่องหมายที่
สอดคลองกับการบันทึกและคลิกที่ [Backup] ปุมเพื่อใสลงไปดานลางหนาตางที่แสดงในรูปภาพ 5-15 เมื่อสิ้นสุดการประมวลผลระบบ
สํารองขอมูลจะแจงใหคุณ “Backup finished!” ("สํารองขอมูลเสร็จเรียบรอยแลว!") แสดงเปนรูปภาพ 5-16

หมายเหตุ:
1.

รูปภาพที่ 5-15

รูปภาพที่ 5-16

แฟมสํารองขอมูลจะถูกบันทึกเปนรูปแบบ H264; คุณสามารถเลนไฟลที่บันทึกไวโดยใชโปรแกรมเลนมัลติมีเดียที่มาพรอม
กับเครื่อง DVR หรือผานโปรแกรม net-viewer

2.

กรุณาใหแนใจวาคุณมีการเชื่อมตออุปกรณสํารองขอมูลเชน USB และ DVD, กอนที่จะ backing-up

Log Search
ในหนาจอการ Record Search ใหคลิกที่ [Log Search] จะปรากฏขึ้นที่หนาจอเขาสูระบบการคนหาที่แสดงเปนรูปภาพ 5-17 (a)
เลือกประเภทของการเขาสูระบบปอน start date (วันที่เริ่มตน) และ end date (วันที่สิ้นสุด) จากนั้นคลิกที่ [Search] ปุมดานลางของ
อินเตอรเฟซที่จะคนหาบันทึกทั้งหมดที่คุณตองแสดงเปนรูปภาพ 5-17 (b)
16
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รูปภาพที่ 5-17(a)

รูปภาพที่ 5-17(b)

Export
ผูใชสามารถสงออกทั้งหมดบันทึกที่ไดรับการสืบคนไปยัง U flash disk และบันทึกเปนรูปแบบ TXT
กอนการสงออกบันทึกโปรดใหแนใจวาคุณไดเชื่อมตอที่ U flash disk การดําเนินงานรายละเอียดโปรดดูที่ 5-18 รูปภาพ ..
หลังจากสําเร็จจากการสงออก เขาสูระบบกรุณาคลิกที่ปุม [OK] แสดงเปนรูปภาพ 5-19

รูปภาพที่ 5-19

รูปภาพที่ 5-18

5.3.5 Playback Player
1. คัดลอกแฟมสํารองขอมูลไปยังเครื่องคอมพิวเตอรของคุณ
2. เปด Playback Player ไดแลวคลิก [+] ปุมเพื่อเปดไฟลดังแสดงภาพที่ 5-20

รูปภาพที่ 5-20

3. เลือกไฟลวิดีโอที่เลนที่คุณตองการจากแฟมดังที่ปรากฏภาพที่ 5-21
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รูปภาพที่ 5-21

หมายเหตุ : โปรดเลือกไฟลที่มีรูปแบบ *. 264 หรือ *. NVR แฟมบันทึกสํารองโดย U flash disk หรือดิสกทถี่ อดไดกบั *. 264
รูปแบบและ DVD Recorder ที่มีรูปแบบ *. NVR
4. Open backup file ( เปดแฟมสํารอง)
ดับเบิลคลิกที่บันทึกเหตุการณที่ดานขวาของหนาจอเพื่อเริ่มตนการเลนไฟลบันทึก

รูปภาพที่ 5-22

The button functions from left to right in turn are as follows: (การทํางานของปุมจากซายไปขวาในการเปดเปนดังนี้ )

[Play] button: เริ่มตนการเลนไฟลบันทึก
[Pause] button: หยุดการเลนไฟลบันทึก
[Stop] button: หยุดการเลนไฟลบันทึก
[Rewind] button: ยอนกลับเลนไฟลบันทึกที่ x2, x4, x8 และความเร็วในการ X16
[Forward] button: ไปขางหนาเลนไฟลบันทึกที่ x2, x4, x8 และความเร็วในการ X16
[Frame by frame]: เลนไฟลที่บันทึก frame by frame
[Snapshot]: คลิกที่ปุมเพื่อจับภาพการบันทึกและบันทึกภาพไปยังตําแหนงที่ระบุไว
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[Add]: คลิกที่ปุมเพื่อเพิ่มไฟลบันทึกหนึ่งไฟล
[Del]: คลิกที่ปุมเพื่อลบแฟมบันทึกหนึ่งไฟล
[Del all]: คลิกที่ปุมเพื่อลบไฟลทั้งหมดที่อยูในรายการที่ บันทึกเหตุการณ

5.3.6 Device Management (การจัดการอุปกรณ)
ตัวเลือกในการจัดการอุปกรณ ไดแก HDD, PTZ, Mobile, Motion และการตั้งคาแบบ
อนุกรม
คลิก [Main Menu Device Management] ตัวเลือกที่จะใสลงไปในหนาตางที่แสดง
เปนรูปภาพ 5-23
รูปภาพที่ 5-23

5.3.6.1 HDD Management (การจัดการฮารดดิส)
ในหนาจอ [Device Management] คลิกที่ [HDD] ที่ไอคอนเพื่อปอนลงไปในหนาตางที่แสดงเปนรูปภาพ 5-24

รูปภาพที่ 5-24

รูปภาพที่ 5-25

เมื่อเครื่อง DVR จะเชื่อมตอกับฮารดดิสกที่ระบบอัตโนมัติจะตรวจสอบวาฮารดดิสกเปนเรื่องปกติหรือไม
หากสายเคเบิลที่เชื่อมตอกับฮารดดิสกหรือ HDD เกิดสิ่งผิดปกติสถานะของฮารดดิสกจะแสดงเปน “No Disk” , หรือ,
ถาฮารดดิสกจะตองมีการจัดรูปแบบสถานะจะแสดงเปนรูปแบบ “no format” มิฉะนั้นสถานะของฮารดดิสกจะแสดงเปน “Normal”
โปรดดูรูปภาพ 5-25)
NO：จํานวนฮารดดิสกคาเริ่มตนโดยระบบ
State ：ฮารดไดรฟสามารถใชได คุณสามารถใชฮารดดิสกเฉพาะเมื่อการจัดรูปแบบฮารดดิสกไดรฟและตรวจสอบสถานะของ
ปกติ
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TOTAL/AVAIL: บอกสถานะถึงพื้นที่ทั้งหมดที่มีอยูบนฮารดไดรฟ พื้นที่ / ไมไดใชพื้นที่ที่มีอยูบนฮารดไดรฟ
AVAIL TIME: ขึ้นอยูกับภาพในปจจุบันรายละเอียดที่มีคุณภาพ / และอัตราเฟรมระบบจะแสดงวิธีการบันทึกหลายเวลาที่คุณมี
เหลืออยูบนฮารดไดรฟ
OVERWRITE: หากคุณเลือก “on” ระบบอัตโนมัติจะเขียนทับที่เกาที่สุดที่บันทึกไวเมื่อฮารดไดรฟเต็ม ถาคุณเลือก “off”จ ะหยุด
บันทึกเมื่อฮารดไดรฟเต็ม
HDD FORMAT: คุณใชตัวเลือกการจัดรูปแบบฮารดไดรฟนี้คุณไมสามารถบันทึกไฟลไปยังฮารดไดรฟจนกวาจะไดรับการ
จัดรูปแบบ คลิกที่ [Format HDD] ปุมเพื่อเริ่มตนการจัดรูปแบบ เมื่อเลือก [Format HDD] ตัวเลือกระบบจะแจงใหคุณ -“Format
HDD will loss all the data, do you confirm?” ("ฮารดดิสกรูปแบบจะสูญเสียขอมูลทั้งหมดที่ทําคุณยืนยัน"); คลิก "OK", ระบบ
จะแจงใหคุณ --“Is formatting…” ("คือการจัดรูปแบบ ... ") และ “successful format” ("รูปแบบที่ประสบความสําเร็จ") และ
จากนั้นระบบจะเริ่มตนใหมโดยอัตโนมัติ
USB FORMAT: ใชตัวเลือกนี้เพื่อจัดรูปแบบอุปกรณ USB
หมายเหตุ : มันเปนขั้นตอนแรกที่สําคัญเมื่อตั้งคาบันทึกภาพของคุณเพื่อใหแนใจวาฮารดไดรฟตัวเลือก (HDD) มีการตั้งคาอยาง
ถูกตอง ดังนั้นจึงเปนขอแนะนําใหคุณทํารูปแบบฮารดดิสกกอนที่จะเริ่มบันทึกแรก
5.3.6.2 Alarm Setup
คลิกที่ [Main Menu Device Alarm] เพื่อปอนเขาสูหนาตางดานลางที่แสดงเปนรูปภาพ 5-26 ตอนนี้คุณไดรับอนุญาตใหตั้ง
คารายละเอียดพารามิเตอรการ Alarm
Channel: ตัวเลือกที่ชวยใหคุณสามารถเลือกหนึ่งในชองที่คุณตองการ
HDD Loss: เมื่อตั้งคา [Buzzer] ไปที่ ON และจะมีฮารดดิสกที่ไมมีการตรวจพบหรือฮารดดิสกไดรฟจะไมจัดรูปแบบที่มีขนาดเล็ก
“H” ปรากฏบนหนาจอดวยเสียงกริ่ง การตั้งคานี้ไปที่ OFF จะแสดงเฉพาะที่ “H” บนหนาจอ แตเสียงจะไมเสียง
HDD Space: เมื่อตั้งคา [Buzzer] ไปที่ ON และบันทึกภาพเปนที่ทํางานออก
จากพื้นที่เก็บขอมูลเสียงจะแจงเตือนเสียงจะไมมีเสียงถามีการตั้งคาไปที่ OFF
Video Loss: เมื่อตั้งคา [Buzzer] ไปที่ ON และเมื่อกลองไดรับการตัดการ
เชื่อมตอ “Video Loss ไอคอนยังจะปรากฏบนหนาจอดวยเสียงกริ่ง
กําหนดใหปดคุณเทานั้นที่จะเห็น“Video Loss” จะปรากฏขึ้น แตไมมีเสียง
Alarm Manage คุณสามารถตั้งคาระยะเวลาที่แจงเตือนเซ็นเซอรภายนอก
จะมีระยะเวลาการเคลื่อนไหวเมื่อมีการตรวจพบ (ปด, 10s, 20s, 40s, 60s);
รูปภาพที่ 5-26
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Buzzer time: คุณสามารถตั้งคาระยะเวลาที่จะออดเสียงเมื่อมีการตรวจพบการเคลื่อนไหว (0s, 10s, 20, 40s, 60s);
ระยะเวลาการแจงเตือนคุณสามารถตั้งคาระยะเวลาที่บันทึกจะมีอายุการปลุกเตือนเมื่อปลาย (0s, 30s, 1minute, 2minute, 5minute);
Pre-record time: คุณสามารถตั้งคาระยะเวลาที่จะบันทึกสุดทายกอนที่จะเกิดขึ้นการแจงเตือน (Off, on)
Full screen Alarm: การทํางานที่เปนคาเริ่มตน “On" เมื่อตรวจจับการเคลื่อนไหวหรือการเตือนภัยจากภายนอกจะถูกเรียกใช
ชองทางที่สอดคลองกันจะปรากฏในโหมดเต็มหนาจอ
Email： ตัวเลือกที่ชวยใหคุณสามารถตั้งคาภาพที่ alarm ออกไปยังอีเมลที่ระบุไวหรือไม
คุณไดอยางอิสระสามารถเลือกเสียง alarm Buzzer หรือไมและเวลาที่เอาตพุตแจงเตือนสําหรับทุกประเภทปลุกและ MD alarm ที่
คุณสามารถตั้งคาหนาจอการแจงเตือนอีเมลและเต็มรูปแบบ
Alarm Type

Video Loss

Function

สงสัญญาณเตือนเมื่อเครื่อง DVR ไมสามารถรับสัญญาณวิดีโอ (เชนความเสียหายกลอง, สายไฟผิดพลาดเสียหรือ
เสียหายหรืออุปทาน)

Motion Detection

เมื่อวัตถุเคลื่อนยายเขาไปในพื้นที่ตรวจจับการเคลื่อนไหวปลุกจะเรียก คุณสามารถปรับระดับความไวเพื่อให
เหมาะกับความตองการของสภาพแวดลอมที่ใชจริงของคุณ

HDD loss

เมื่อฮารดไดรฟจะไมพบ (ความเสียหายฮารดดิสกผิดพลาดของแหลงจายไฟ) หรือฮารดดิสกอัตโนมัติเขียนทับปด
อยูและพื้นที่วางไมเพียงพอที่จะปลุกจะเรีList
ยก 5-1

EMAIL Setup
คลิกที่ [Email Set] เพื่อใสลงไปในอินเตอรเฟซที่แสดงเปนภาพที่ 5-27

รูปภาพที่ 5-27

บนหนาจอที่

[EMAIL]

เมื่อเปดใชงาน

[EMAIL]

ตัวเลือกที่คุณสามารถตั้ง

คาพารามิเตอรที่แสดงเปนรูปภาพ 5-28

รูปภาพที่ 5-28

SSL ที่ : คือการรักษาความปลอดภัยการเชื่อมโยงโปรโตคอลการเชื่อมตอ คุณสามารถเขารหัสขอมูลการสื่อสาร (รวมถึงอีเมลของ
คุณ) ใช SSL เพื่อปองกันไมใหแฮกเกอรจากการตรวจสอบอีเมลหรือขอมูลการสื่อสารของคุณของคุณและแมกระทั่งรหัสผานของ
คุณ
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โดยทั่วไปการตั้งคาเซิรฟเวอร Gmail.com SSL เพื่อ [On] แสดงเปนรูปภาพ 5-28, และเซิรฟเวอรอีเมลอื่น ๆ ที่ [Off] ถาการตั้งคา
ของคุณยังคงไมถูกตองกรุณาติดตอที่เวบไซตที่คุณไดนํามาใชสําหรับกลองอีเมลของคุณจะไดรับการพอรต SMTP และ SSL ของกลอง
จดหมาย
SMTP Port: บงชี้วาผูสงของพอรตเซิรฟเวอร SMTP โดยทั่วไปคาพอรต SMTP เปน 25, แตมีขอยกเวนเชนพอรต SMTP ของ
เซิรฟเวอร G - mail ควรจะ 465
SMTP server: ระบุที่อยูของเซิรฟเวอรที่คุณใช
Sender email: ที่อยูอีเมลของผูสงระบุ ที่อยูอีเมลควรจะสอดคลองกับเซิรฟเวอรที่คุณใช กลาวคือเมื่อคุณใชที่อยูอีเมล -aaa@gmail.com ของเซิรฟเวอรตามที่ควรจะ smtp.gmail.com
Receiver address: ที่อยูอีเมลของผูรับบงชี้วา ที่อยูอีเมลที่จะใชในการรับภาพที่สงจากการปลุกตรวจจับการเคลื่อนไหวของเครื่อง
DVR ภาพชัดเจนที่คุณไดรับโดยเร็วที่สุดเพื่อหลีกเลี่ยงการกรอกเกินพิกัดบัญชีอีเมลของคุณ
หมายเหตุ : อีเมลของผูสงจะตองเปดใชฟงกชั่น IMAP/POP3/SMTP (รายละเอียดโปรดดูที่รูปภาพ 5-29 และรูปภาพ 50-30
(a & b), ซึ่งแสดง IMAP/POP3/SMTP เปดใชงานฟงกชันการตั้งคาสําหรับ Gmail, QQ mail) . Login your GMAIL ID และหันไปหนา
การตั้งคา หาตัวเลือกการสงตอและ POP / IMAP และจากนั้นติ๊กเลือก [enable IMAP]

รูปภาพที่ 5-29

รูปภาพที่ 5-30

ถาคุณไมสามารถไดรับขอมูลการแจงเตือนอีเมลที่สําเร็จเรียบรอยแลวโปรดตรวจสอบที่ดานลาง :
การเชื่อมตอเครื่อง DVR เปนปกติหรือไม
การสนับสนุนทางอีเมลผูรับและผูสงโปรโตคอล SMTP หรือไม
การตั้งคาอีเมลของบัญชีที่ถูกตองหรือไม
อีเมลแจงเตือนกําหนดคาพารามิเตอรถูกตองหรือไม
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เครื่องบันทึกภาพที่อยูในสถานะของการตรวจจับความเคลื่อนไหวหรือไม
5.3.6.3 PTZ setup

ใสลงใน [Main menu Device

PTZ Setup] เพื่อเลือกชองทางที่คุณ

ตองการที่จะควบคุมและกําหนด PTZ โปรโตคอล (Pelco - D หรือ Pelco - P),Baud
Rate (1200, 2400, 4800, 9600), Data bit (8, 7, 6, 5), Stop Bit (1, 2), Parity Check
(None, Odd, Even, Mark, Space), Address Code และ Cruise status respectively
โปรดทราบอุปกรณที่ PTZ สามารถใชงานไดเฉพาะเมื่อมีชองทางในการเชื่อมตอกับ
รูปภาพที่ 5-31

กลอง PTZ

5.3.6.4 Mobile
เครื่องบันทึกภาพอยูในขณะนี้เขากันไดกับโทรศัพทมือถือที่ใช Andriod, Windows Mobile และ Symbian ระบบปฏิบัติการบน
เครือขาย 3G รายละเอียดวิธีการเขาถึงโปรดดูคําแนะนําในการที่จะแยกการเขาถึงโทรศัพทมือถือ
คลิกที่ [Main menu Device Mobile]เพื่อเขาสูเมนู [Mobile] แสดง
เปน 5-32 รูปภาพ
User Name: ระบุชื่อผูใชของเครื่อง DVR
User password: ระบุผูใชรหัสผานของเครื่อง DVR
Server port: พอรตการตรวจสอบโทรศัพทมือถือ ชวงการตั้งคาระหวาง

รูปภาพที่ 5-32

1024 และ 65535 โปรดทราบ
Explanation:

กรุณาเชื่อมตอกับเครื่องไปยังอินเทอรเน็ตกอนการตั้งคา

หมายเลขพอรต DVR และพอรตของเซิรฟเวอรไมมีไมเทากับเมนูเครือขาย
หมายเหตุ:
1. ชื่อผูใชและรหัสผานที่คุณใสไมสามารถวางเปลา
2. พอรตของเซิรฟเวอรไมมีไมเทากับพอรตเว็บเครือขายที่คุณตั้งไว
คุณควรจะไปขางหนาหมายเลขพอรตเซิรฟเวอรที่เราเตอร (รายละเอียดโปรดดูที่สวน 5.2.3 -- การตั้งคาเครือขาย)
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5.3.6.5 Motion Detect Setup (การติดตั้งตรวจหาการเคลื่อนไหว)
คลิกที่ [Main Device Motion] เพื่อปอนลงใน [Motion Detection] เมนู
แสดงเปน 5-33 รูปภาพ
[Motion detection] เมนูมีสามสวน ไดแก Channel Status, Sensitivity และ Motion
area
รูปภาพที่ 5-33

Channel STATUS: ตัวเลือกนี้จะชวยใหคุณสามารถเปดใชงานการตรวจจับการ
เคลื่อนไหวในชองทางใด ๆ
SENSITIVITY:

ตัวเลือกนี้จะชวยใหคุณสามารถตั้งคาระดับความไวของการ

ตรวจจับการเคลื่อนไหวจากที่สูงไปต่ํากับ 4 เปนที่สําคัญที่สุด

MD AREA: ตัวเลือกนี้จะชวยใหคุณสามารถเลือกพื้นที่ที่คุณตองการจะไวตอการเคลื่อนไหว
ชองทางที่จะแยกลงไปในพื้นที่ 13X10 เมื่อวัตถุใด ๆ ที่ยายเขาพื้นที่ตรวจจับการ
เคลื่อนไหวและพื้นที่ที่วัตถุเปนที่ตั้งจะปรากฏขึ้นในบันทึกสีแดงจะถูกเรียก ในพื้นที่
Picture 5-34

5.3.7 System

กึ่งโปรงใสตรวจจับการเคลื่อนไหวจะปด

ที่เมนู [System] รวมถึงดานลางเมนูยอย : Time Set, User Password,
Audio/Video Setting, Language select ,System Info และ System Maintenance
หลังจากที่ปอนลงในเมนู

[System],

คุณสามารถกําหนดคาพารามิเตอรที่

เกี่ยวของเพื่อตอบสนองความตองการของคุณ
รูปภาพที่ 5-35

หลังจากที่ปอนลงในเมนู [System] คุณสามารถกําหนดคาพารามิเตอรที่เกี่ยวของ
เพื่อตอบสนองความตองการของคุณ
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5.3.7.1 Time Setting

เกี่ยวกับ [System] เมนูบนหนาจอใหคลิกที่ [Time] ที่ไอคอนเพื่อใสลงไปใน
[Time set] เมนูแสดงเปน 5-36 รูปภาพ
ตอนนี้คุณจะไดรับอนุญาตในการปรับเปลี่ยนระบบวันที่, เวลา, รูปแบบวันที่ /
เวลาและโซนเวลาของการตั้งคาสถานะ DST (วันที่ชวยประหยัดเวลา) และโหมด
รูปภาพที่ 5-36
5.3.7.2 Password

ตัวเลือกนี้จะชวยใหคุณสามารถตั้งรหัสอุปกรณสําหรับการบันทึกภาพและการ
ตั้งคารหัสผานของระบบถาคุณตองการที่จะใชอยางใดอยางหนึ่งรหัสผานใหมจะ

Picture 5-37

สามารถใชไดหลังจากที่คลิก [APPLY]

รูปภาพที่ 5-37

เมื่อคุณตั้งคารหัสผานใชงานเพื่อ“ON” (แสดงเปนรูปภาพ 5-38), คุณสามารถตั้ง
คารหัสผานผูใชและรหัสผานผูดูแลตามลําดับ รหัสผานที่สนับสนุนไดถึง 6 ตัวอักษร
รหัสผานโดยระบบคาเริ่มตนคือ 123456
รูปภาพที่ 5-38

5.3.7.3 Video/Audio Setup

คลิก [Main Menu System Video/Audio] การตั้งคาภาพและเสียงพารามิเตอรดังแสดงรูปภาพ 5-39 (a)
Video System: ชวยใหคุณสามารถตั้งคาระบบกลอง (PAL, NTSC)
VGA Resolution: รวมถึงหาตัวเลือก -- 1280 × × 1024,1024 768,800 × 600 และ
1440 × 900
รูปภาพที่（a）

OSD Device: ใหคุณสามารถเลือกอุปกรณวิดีโอเอาตพุต, สงออกหลักและ VGA
ผูใชสามารถกดปุมคางไว [Rew] บนแผงดานหนาเพื่อแปลงอุปกรณแสดงผลได
อยางรวดเร็ว
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คลิกที่ [Volume] และ / หรือ [Margin] ตัวเลือกที่มุมขวาดานลางของหนาจอ
Video / Audio เพื่อปรับระดับเสียง และ / หรือ ขอบตามลําดับ รายละเอียดกรุณาหา
รูปภาพ 5-39 (b)
รูปภาพที่ 5-39（b）
5.3.7.4 Language

ใสลงใน [Language] เมนูเพื่อเลือกภาษาที่คุณตองการใชในการบันทึกภาพ
(แสดงเปนรูปภาพ 5-40), และจากนั้นคลิก [APPLY] ปุม การเลือกที่จะสามารถใชได
หลังจากการ Auto รีสตารทระบบ

รูปภาพที่ 5-40

Enter ลงใน [System Information] เมนูเพื่อดูขอมูลระบบรวมถึงประเภทของ

5.3.7.5 System Information

อุปกรณซอฟทแวรรุน (firmware), IE และรุนอื่น ๆ MAC address
เมื่อเชื่อมตอกับหลาย DVRs กับสภาพแวดลอมพื้นที่เดียวกันเครือขายทองถิ่นที่
คุณจําเปนตองเปลี่ยน MAC address สําหรับการบันทึกภาพแตละตามลําดับ; มิฉะนั้น
คุณอาจไมเชื่อมตอ DVRs เหลานี้ไปยังเครือขาย
รูปภาพที่ 5-41
5.3.7.6 Maintain

ตัวเลือกนี้จะชวยใหคุณสามารถกูคืนการตั้งคาการบันทึกภาพการตั้งคาเริ่มตนจาก
โรงงานการปรับปรุงซอฟตแวรของระบบ (เฟรม), และการตั้งคาระบบการบํารุงรักษา
รถยนต คลิกที่ [Main menu System Maintain] เพื่อใสลงไปใน [System
Maintain] เมนูที่แสดงเปนรูปภาพ 5-42 (a)

รูปภาพที่ 5-42（a）

Auto Maintain: หลังจากเปดใชงาน [Auto Maintain] ฟงกชั่นระบบจะ
ดําเนินการบํารุงรักษาตามปกติตามตารางเวลาที่คุณไดตั้งคา

โปรดทราบ

[Auto

Maintain] ฟงกชั่นจะสามารถใชไดเฉพาะเมื่อมีการบันทึกภาพอยูบนหนาจอหลักและมี
การออนไลนของผูใชไมมี
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System Update: คัดลอกไฟลที่ชื่อวามี "dvrupgrade" ไดรฟ U แฟลช; และเชื่อมตอไดรฟ U แฟลช USB ของ DVR และคลิกที่
สาม [System upgrade] เมนู

รูปภาพที่ 5-43
รูปภาพที่ 5-42（b）

Default: คลิกที่ [Load Default] การกูคืนการตั้งคาทั้งหมดกลับไปที่เครื่อง DVR
Reboot: คลิกที่ [Reboot] เพื่อรีสตารทเครื่องดวยตนเอง
Power off: ปุมที่ชวยใหคุณตัดไฟหลังจากที่การทําใหแนใจวาการปดเครื่อง DVR
หมายเหตุ:
1. กรุณาขอรับโปรแกรมปรับปรุงจากซัพพลายเออรกอนที่จะปรับปรุงระบบ
2. กรุณาไมตัดไฟและถอดปลั๊กดิสก U แฟลชในระหวางการปรับปรุง
3. ระบบอัตโนมัติจะเริ่มตนใหมหลังจากเสร็จสิน้ การปรับปรุงระบบ
4. ผูใชตองการดวยตนเองในการกูคืนการตั้งคาเริ่มตนโรงงานหลังจากที่เริ่มตน
5.4 Menu Lock
พิจารณาคุณลักษณะดานความปลอดภัยระบบคุณสามารถคลิก [Menu Lock] เมนูเพื่อล็อคเมนูเมื่อออกจากเครื่องบันทึกภาพที่
แสดงเปนรูปภาพ 5-44 (a) หากคุณตองการเขาสูระบบใน DVR อีกครั้งรหัสอุปกรณปอนขอมูลและรหัสผานที่คุณจะแสดงเปนรูปภาพ
5-44 (b)

รูปภาพที่ 5-44（a）
4CH

รูปภาพที่ 5-44（a）
8CH

รูปภาพที่ 5-44（b）
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คําอธิบาย : ผูใชทั่วไปเพียง แตมีอํานาจในการคนหาเสียงที่บันทึกไว แตผูบริหารมีอํานาจในการดําเนินงานเต็มรูปแบบผานเมนู
หลัก
ผูใชใด ๆ สามารถเริ่มตนการบันทึกและปดการใชงานในโหมด non - บันทึก
5.5 Record search (คนหาบันทึก)
คุณสามารถเขาสูหนา : [Record Search] เมนูจากเมนู Pop - up อยางสะดวกและรวดเร็วและการคนหาการเลน / บันทึกประวัติ
เราแนะนํารายละเอียดของการบันทึกคนหากอนหนานี้ในสวนที่ 5.2.4
5.6 PTZ Control

รูปภาพที่ 5-45
4CH

รูปภาพที่ 5-45
8CH

รูปภาพที่ 5-46

รูปภาพที่ 5-47

รูปภาพที่ 5-48
4CH

รูปภาพที่ 5-48
8CH

ฟงกชั่นเปด auto cruise เมนูการตั้งคา PTZ ถาคุณตองการที่จะติดตั้งฟงกชั่น cruise (คาเริ่มตนระบบ : บน) และการตั้งคาชอง
cruise, จุด cur และปริมาณทั้งหมดและหยุดเวลา ฯลฯ
Channel select: เลือกหนึ่งชองทางที่มีกลอง PTZ
Total: ตั้งคาปริมาณบิตที่ตั้งไวลวงหนา
Pre: จุดเริ่มตนที่บอกวา cruised จุดเริ่มตนระบบคือ 01
STP：กําหนดเวลาหยุดที่จุดแตละจุด
GOTO：ชวยใหคุณสามารถไปที่จุดที่กําหนดไวลวงหนาโดยเฉพาะ
SET：.ชวยใหคุณสามารถตั้งคาชุดของจุดที่ตั้งไวเฉพาะของกลอง PTZ
1. เลือกกลองที่คุณตองการที่จะกําหนดจุดที่ตั้งไวลวงหนา
2. ปรับกลองไปในทิศทางที่ตองการ
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3. คลิกที่ [Set] เพื่อกําหนดจุดนั้นเปนจุดที่ตั้งไวลวงหนา
4. คลิกที่ [Save] เพื่อบันทึกจุดที่กําหนดไวลวงหนา
5. ทําตามขั้นตอนขางตนเพื่อเพิ่มจุดหนึ่งที่ตั้งไวมากขึ้น
CLR: คุณอนุญาตใหลบหนึ่งเลือกที่ตั้งไวลวงหนา
หมายเหตุ: ไดสูงสุดถึง 255 บิตตั้งไวสําหรับการบันทึกภาพที่สามารถเก็บไว อยางไรก็ตามปริมาณที่กําหนดไวลวงหนาที่เกิดขึ้นจริง
แตกตางกันขึ้นอยูกับประสิทธิภาพ PTZ
5.7 Record (บันทึก)
Enter ลงไปในเมนู pop - up เพื่อเลือกตัวเลือก [Record] ตอนนี้คุณสามารถเริ่มตนการทํางานบันทึกดวยตนเองหรือคุณยังสามารถ
คลิกที่ [Rec.] ปุมบนแผงดานหนาหรือตัวควบคุมระยะไกลเพื่อเปดใชงานบันทึกการใชงาน กรุณาหยุดการบันทึกดวยตนเองเมื่อคุณเปด
ใชการบันทึกการใชงาน
5.8 Stop Record (หยุดการบันทึก)
หากตองการหยุดการบันทึกอยางรวดเร็วกรุณา enter ลงไปใน pop up เมนูเพื่อเลือก [Stop] ตัวเลือก
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บทที่ 6: Web Application Manager
6.1 Plug-ins download and installation (ดาวนโหลด Plug - ins และการติดตั้ง)
1. เปดเว็บเบราเซอรของคุณและปอน IP address และพอรตเว็บของ DVR;
2. หากคอมพิวเตอรของคุณเชื่อมตอกับอินเทอรเน็ตคุณจะไดรับแจงใหดาวนโหลดและติดตั้ง “ActiveX Control”
3. คุณอาจจะมี“Windows Security Alert” ที่พยายามที่จะบล็อกนี้ที่มีการทํางานของ Windows Firewall ในกรณีที่คลิกปุม[Unblock]
ปุมเพื่อดําเนินการตอการประมวลผลติดตั้งของคุณ
4. การใชระบบ Vista อาจจําเปนตองกําหนดอํานาจหนาที่ของผูใช รายละเอียดโปรดดูที่ดานลาง :

Reminder: ถา plug - in ของโปรแกรมจะไมดาวนโหลดเสร็จเรียบรอยแลวโปรดตรวจสอบวาระดับความปลอดภัยของ
เบราวเซอรของคุณหรือการตั้งคาไฟรวอลลขั้นสูงเกินไป

ยังหมายถึงสวนที่ติดตั้งเครือขาย

5.2.3

เพื่อใหการกําหนดคาเครือขาย

ตรวจสอบวาถูกตอง, พอรตจะถูกสงตอไดอยางถูกตองและ ActiveX ถูกเปดใชงาน

หมายเหตุ : หากคุณตองการที่จะลบเว็บแคม IE เกาที่ปรับปรุงระบบ DVR เรียกใชตัวอักษรคําสั่ง :"regsvr32 / u HiDvrOcx.ocx
6.2 Web Client Log-in (เว็บไคลเอ็นตเขาสูระบบ)
หลังจากการติดตั้ง plug - ins กรุณาใสรหัสผานและคลิก [Log-in] ปุมและตอนนี้คุณสามารถดูบันทึกภาพจากระยะไกลผานเว็บ
ไคลเอ็นต
ทราบรหัสผานกรุณาเริ่มตนเปนที่วางเปลา ระบบชวยใหผูดูแลระบบเพื่อตั้งคารหัสผานใหมเปนคําสั่งตอในสวน 6.3.1.3 -[Device Manage] เมนู
4 - CH และ 8 - CH DVR ชวยใหคุณไดตามลําดับที่หาของผูใชและสามผูใช on - line พรอมกัน。
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รูปภาพที่ 6-1

หลังจากที่ประสบความสําเร็จใน logging-in web client ที่คุณจะใสลงไปในอินเตอรเฟซที่แสดงสดเปนรูปภาพ 6-3 และเสียงพรอมกัน /
วิดีโอจะถูกเชื่อมตอโดยอัตโนมัติไดดี (ดังรูปภาพ 6-2 (a) และ (b)

4CH

รูปภาพที่ 6-2（a）

รูปภาพที่ 6-2（b）
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6.3 Web Client Interface (สวนติดตอไคลเอ็นตที่เว็บ)
6.3.1 Menu Bar (เมนูบาร)
Menu bar รวมถึง [Live], [Playback], [Remote setting], [Local Setting] และ [Logout] ตัวเลือกและ [Language select] ตัวเลือกที่
มุมขวาขึ้น
6.3.1.1 Live Display (แสดงสด)
หลังจากที่คอมพิวเตอรเขาสูระบบเว็บไคลเอ็นตในระบบจะไดรับการคาเริ่มตนเพื่อปอนเขาสูโหมดสด ผูใชสามารถเปดหรือปด
การแสดงตัวอยางภาพโดยแถบควบคุมการเลนและเลือกโหมดการแสดงผลรวมทั้งโหมดเต็มหนาจอโหมด 4 แยกและโหมดแยกที่ 9
คลิกที่

[

คลิกที่ [

] ไอคอนของอีกชองทางหนึ่งที่จะแสดงภาพของชองทาง
] ไอคอนเพื่อเริ่มการบันทึกการใชงาน

6.3.1.2 Playback (เลนยอนหลัง)
คลิกที่ตัวเลือก [Playback] เพื่อบันทึกแฟมการเลนไฟลจากเครื่องบันทึกภาพจากระยะไกลไดโดยการเลือกวันที่ที่เกี่ยวของและ
ชองทางประเภท รายละเอียดโปรดดูดานลางรูปภาพ 6-3

รูปภาพที่ 6-3

ดับเบิลคลิกที่ไฟลใด ๆ ที่ระบุไวหรือไฮไลตไฟลใด ๆ และคลิก [Play] ปุมในการเลนไฟลเสียงที่บันทึกเลือก
คลิกที่ [Download] ปุมเพื่อดาวนโหลดและบันทึกไฟลบันทึกที่เลือกไปยังเสนทางที่ประหยัดที่ระบุไวดังรูปภาพ 6-4

รูปภาพที่ 6-4

คุณสามารถตั้งคา [Save Path] ตัวเลือกใน [Local Setting] เมนู
[Play control] บารตั้งอยูที่ดานลางของอินเตอรเฟซที่รวม [Play[Pause], [Stop], [Slow Play], [Fast Play], [Next Frame] และ [Volume
adjust] ตัวเลือก
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6.3.1.3 Remote Setting (การตั้งคาจากระยะไกล)
คลิกที่ [Remote setting] ตัวเลือกและใสลงในอินเตอรเฟซที่แสดงเปนรูปภาพ 6-5 ตอนนี้คุณจะอนุญาตใหดําเนินการตั้ง
คาพารามิเตอรของชอง, Alarm, PTZ, และอุปกรณเครือขายและอุปกรณในการจัดการ
หมายเหตุ : การตั้งคาจากระยะไกลจะใชไดเฉพาะเมื่อเครื่องอยูในโหมดสดและวิธีการตั้งคาเปนเชนเดียวกับการตั้งคาเครือขาย
Channel Parameters (พารามิเตอรชอง)
คลิกที่ [Rec Para] ตัวเลือกในการตั้งคาการบันทึก Para, frame rate, bit rate และ resolution สําหรับแตละชองและคัดลอกการตั้ง
คาจากระยะไกลไปที่ DVR รายละเอียดโปรดดูที่รูปภาพ 6-5 (a) และรูปภาพ 6-5 (b)

รูปภาพที่ 6-5（a）

4CH

รูปภาพที่ 6-5（b）

รูปภาพที่ 6-5（c）

8CH

คลิกที่ [Copy to] ตัวเลือกที่มุมขวาดานลางของอินเตอรเฟซที่จะคัดลอกการตั้งคาทั้งหมดที่ระยะไกลไปยังชองทางที่แสดงเปน
รูปภาพใด ๆ 6-5 (c)
Enter ลงใน [Record Set] ตัวเลือกการตั้ง record control parameters, including record enabling, audio enabling, Pack time, Record
mode and Timer Rec. schedule ฯลฯ (แสดงเปนรูปภาพ 6-6)

รูปภาพที่ 6-6

คลิกที่ตัวเลือก [Motion] คุณไดรับอนุญาตใหตั้งชอง Motion, ความไวและพื้นที่แมรี่แลนดและยังคัดลอกการตั้งคาที่ชองทางอื่น ๆ
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รูปภาพที่ 6-7
Alarm Parameters

คลิกที่ [Alarm Parameters] ตัวเลือกที่จะใสลงไปในอินเตอรเฟซที่ปลุกอุปกรณซึ่งรวมถึง [Device Alarm] ตัวเลือก (6-8 รูปภาพ),
[Channel Alarm] ตัวเลือก (6-9 รูปภาพ) และ [Alarm output] ตัวเลือกรูปภาพ (6-10 )
จุดเดน [Device alarm] ตัวเลือกเพื่อตั้งฮารดดิสกเต็มรูปแบบและขอผิดพลาดในการเปดใชงานฮารดดิสก / ปดการใชงานตามที่
แสดงรูปภาพ 6-8

รูปภาพที่ 6-8

คลิกที่ [Channel Alarm] เลือกที่จะเปดใชงานหรือการสูญเสียวิดีโอและวิดีโอที่ครอบคลุมสําหรับแตละชอง (แสดงเปนรูปภาพ
6-9)

34
รูปภาพที่ 6-9

User Manual

คลิกที่ปุม [Output] ตัวเลือกที่ชวยใหคุณสามารถตั้งคาพารามิเตอรเอาตพุตแจงเตือนรวมทั้งเวลา buzzer, การบันทึกเวลาโพสต,
นาฬิกาปลุกออกเวลาและฟงกชั่น open Pre-record

รูปภาพที่ 6-10

PTZ Parameters
.คลิกที่ [PTZ Parameters] ตัวเลือกที่จะใสลงไปในอินเตอรเฟซที่แสดงเปนภาพที่ 6-11 การตั้งคารายละเอียดโปรดดูสวน 5.2.6.3

รูปภาพที่ 6-11

Network Parameters
คลิกที่ [Network Parameters] ตัวเลือกที่จะใสลงไปใน [Network setting] เมนู ไดแก [Basic character], [PPPoE], [DDNS],
[Mobile] และ [Email set] (รูปภาพ 6-12) การตั้งคาพารามิเตอรที่เกี่ยวของโปรดดูที่สวน 5.2.3 -- [Network Setting]
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รูปภาพที่ 6-13

รูปภาพที่ 6-14

รูปภาพที่ 6-15
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Device Parameters

รูปภาพที่

คลิกที่ [Device Parameters] ตัวเลือกที่จะใสลงไปในอินเตอรเฟซที่แสดงเปนรูปภาพ 6-14 ตอนนี้คุณสามารถตรวจสอบขอมูล
อุปกรณ (รูปภาพ 6-14), รุนซอฟแวร (รูปภาพ 6-17) และ HDD ขอมูล (18/06 รูปภาพ) ฯลฯ

รูปภาพที่ 6-17

รูปภาพที่ 6-18

รูปภาพที่ 6-19
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Device Manage
ขยาย [Device Manage] ตัวเลือกที่จะใสลงไปในเมนูยอย -- การตั้งคาระบบอํานาจและเวลาที่แสดงเปนรูปภาพ 6-20, 6-21 และ
รูปภาพรูปภาพ 6-22

รูปภาพที่ 6-20

รูปภาพที่ 6-21

6.3.1.4 Local setting

รูปภาพที่ 6-22

ตัวเลือกที่ชวยใหคุณสามารถตั้งคา [Record Save Path], [Frame Save Path] และ [File Save Path] ดังรูปภาพ 6-23
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รูปภาพที่ 6-23

หมายเหตุ : คูมือการบันทึกไฟลจากระยะไกลจะถูกบันทึกไวบันทึกการบันทึกเสนทาง
แฟมบันทึกทองถิ่นจะถูกบันทึกไว [File save path]
6.3.1.5 Logout
คลิก [Logout] ตัวเลือกที่จะกลับเขาสูระบบในรูปแบบที่แสดงเปนรูปภาพ 6-2
6.3.2 PTZ Control
1. ควบคุมทิศทาง PTZ : ปุมที่ชวยใหคุณสามารถควบคุม PTZ ทิศทางการเคลื่อนยาย
2. ซูม Focus, Iris และการควบคุม : ปุมที่ชวยใหคุณสามารถควบคุม PTZ ทิศทางการเคลื่อนยายซูมโฟกัสและมานตา
การควบคุมบิตที่ตั้งไวลวงหนา
1. Pan & Tilt Pos : บงบอกวาจุดเริ่มตนที่คุณตองการที่จะ cruise ในตอนแรก

:ในโหมดสดใหใสจุดที่ตั้งไวไมมีที่คุณตองการแสดงและคลิกที่ไอคอนเพื่อการโหลดจุดที่ตั้งไวครั้ง
สุดทายที่คุณตั้งไว
: ชวยใหคุณสามารถตั้งคาชุดของจุดที่ตั้งไวเฉพาะของกลอง PTZ และคลิกที่

[

]

ไอคอนเพื่อบันทึกจุดที่คุณตั้งคาที่ตั้งไวลวงหนา
: การปอนขอมูลจุดที่ตั้งไวไมมีที่คุณตองการแสดงและคลิกที่ไอคอนไดอยางรวดเร็วเพื่อไปที่จุดที่กําหนด
ไวลวงหนาในโหมดสด
คลิกที่ [

] ชวยใหคุณสามารถลบจุดที่กําหนดไวลวงหนาในปจจุบัน
: ชวยใหคุณสามารถเปด / ปดฟงกชั่น [Cruise]
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6.3.3 Play Control

1. เปด / ปดการแสดงสด : คลิกที่ปุมจะเปดหรือปดการแสดงสด
2.

Capture:

คลิกที่ปุมจะจับภาพสดจากชองทางเลือกหนึ่งและบันทึกภาพที่มี

รูปแบบ BMP *. ไปยังเครื่องคอมพิวเตอร
3. Record: คลิกที่ปุมจากระยะไกลจะมีการบันทึกภาพสดและบันทึกเสียงที่บันทึก
โดยอัตโนมัติไปยังตําแหนงที่ระบุไว
4. Channel display mode: ไอคอนที่ยืนสําหรับ Single channel display, Quad
display, 9-split mode, 16-split mode แยกและโหมดเต็มหนาจอตามลําดับ
5. Volume control: คลิกที่ไอคอนเพื่อปรับระดับเสียง
6. ในการ [Setting] อินเตอรเฟซใหคลิกปุม[Fresh] การปรับปรุงขอมูล ณ เวลาใด ๆ
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บทที่ 7: Specifications (คุณสมบัติ)
Model

parameter

4CH

Video System

NTSC/PAL(Optional)

(ระบบวีดีโอ)
Video/Audio Compression
Format (รูปแบบการบีบอัด Video：H.264

Audio：8kHz*16bit ADPCM

วีดีโอ/ออดิโอ)
Video I/O
(วีดีโอ อินพุต/เอาตพุต)
Audio I/O
(ออดิโอ อินพุต/เอาตพุต)
Display Resolution
(ความละเอียดในการเลน)
Display frame rate
(เฟรมเรตในการเลน)

4-CH BNC input/2-CH BNC output； VGA (Optional)

4-CH input / 2-CH output

D1：704×576(PAL)

704×480 (NTSC)

Single Channel PAL：25 fps ，NTSC：30 fps

Record Resolution

PAL: CIF(352*288)

HD1(704*288)

D1 (704*576）

(ความละอียดในการบันทึก)

NTSC:CIF(352*240)

HD1(704*240)

D1 (704*480)

Record Total frame rate
(เฟรมเรตทั้งหมดในการ
บันทึก)
Image Quality

PAL：50 fps@D1、100 fps@HD1、200 fps @CIF
NTSC：60 fps@D1、120 fps @HD1、240 fps @CIF
ดีที่สุด / ดีมาก/ ดี
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(คุณภาพของภาพ)
HDD (ฮารดดิส)

รองรับ USB ถอด HDD และ SATA HDD

Record Mode

Always, Scheduled, Manual, Alarm, Web Client record.

(โหมดการบันทึก)
Pack Time

15/30/45/60 min (adjustable)
รองรับ U แฟลชดิสกที่ถอด HDD, บันทึกและสํารองขอมูลเครือขาย

Backup Function

รูปแบบแฟมสํารองขอมูลเปน *. 264 รูปแบบและแฟมเครือขายโดยอัตโนมัติจะถูกสํารองไวเปน

(ฟงกชันสํารองขอมูล)

รูปแบบ AVI)

Playback Mode
(โหมดการเลนยอนกลับ)
Alarm Mode
(โหมดการแจงเตือน)
PTZ control

ตรวจจับความเคลื่อนไหว, ตรวจจับสัญญาณวีดีโอต่ํา, ฮารดดิสเต็ม, ฮารดดิสเสีย

Embedded RS-485 port / supports PELCO-P & PELCO-D protocol.

(ควบคุม PTZ)
USB Port (พอรต USB)
Network Interface

รองรับ Mouse, removable HDD and U flash disk backup and upgrade.
One RJ-45 10M/100M self-adaptable Ethernet interface.

(เชื่อมตอเครือขาย)
Network Function

รองรับ Mobile surveillance, IE browsing, Remote Live surveillance and parameter setting.

(ฟงกชันเครือขาย)
Network

Normal play, Fast Forward, Rewind and slow play frame by frame.

Protocol

(โปรโตคอลเครือขาย)

รองรับTCP/IP, DHCP, UDP, DDNS, PPPOE network Protocol
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IR remote control

รองรับการควบคุมรีโมท IR

(ควบคุมรีโมท IR)
Power Adapter

DC 12V&3A

(ไฟเลี้ยง)
Power Consumption
(กําลังงานที่ตองใช)
Operational

Temperature

(อุณหภูมิขณะปฏิบัติการ)
Operational

Humidity

(ความชื้นขณะปฏิบัติการ)

10~15W (excluding HDD)

10℃~+40℃

10%~90%

List 7-1
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บทที่ 8: Appendix
8.1 Record Alarm setting (การตั้งคาบันทึกการเตือน)
โปรดดูรายละเอียดดานลางนี้เมทริกซ :"٣" stand for “only alarm but no record”("สัญญาณเตือนเทานั้น แตไมมีการบันทึก");"
AMR" stand for “alarm record”("บันทึกปลุก"); stand for "NLR" stand for “normal record”("บันทึกปกติ")และ“NOR” stand for “ no
record” เมื่อสัญญาณเตือนจะถูกเรียกใชไอคอนการแจงเตือนจะเกิดขึ้นและเมื่อสัญญาณเตือนภัยจํานวนมากจะถูกเรียก หมายเหตุเตือน
ภัยที่จะเกิดขึ้นบนหนาจอ
Record alarm setting

Alarm icon

Record Mode
Scheduled recording

Record
after
List 8-1
power on

Alarm
mode

MD alarm
HDD loss, HDD Full

Video Loss

Video Loss

AMR
⊥
⊥

AMR

NLR

NOR

AMR
⊥
⊥

NLR
⊥
⊥

⊥
⊥
⊥

Manual Record
NLR
⊥
⊥

ในโหมดการบันทึก, [ ] หรือไอคอน [ ] ไอคอนจะปรากฏบนหนาจอ แตเมื่อ [ ]ไอคอนปรากฏบนหนาจอที่หมายถึงการ
ปลุกการเคลื่อนไหวจะถูกเรียก เมื่อ [ ]ปรากฏบนหนาจอซึ่งหมายความวาปลุกฮารดดิสกไดเกิดขึ้น
8.2 Sustainable Record Time List
sustainable record time แตกตางกันขึ้นจาก Resolution, Para, Video Input, Image parameter และ Audio input ฯลฯ
Factor:
Audio set to ON / 4-CH video input / Twenty-four hours Continuous record / 250G HDD / Unit: Day
Quality (Image Quality）
Resolution
Best

Good

Middle

D1

6

8

11

HD1

6

8

11

CIF

8

11

14

List 8-2
Calculation formula:

250 × 1024
1402 × 24

เมื่อมีการใชฮารดดิสกไดรฟ 250G และบันทึกสําหรับ 4 - CH ตรงบริเวณพื้นที่ 1402M ตอชั่วโมง, ระบบสามารถบันทึกอยางตอเนื่อง
183 ชั่วโมง
44

User Manual

8.3 Mail box server List
Web site

Sender server（25）

Mail box

Receiver server（110）

@163.com

smtp.163.com

pop3.163.com

@vip.163.com

smtp.vip.163.com

pop.vip.163.com

@188.com

smtp.188.com

pop.188.com

@126.com

smtp.126.com

pop3.126.com

@netease.com

smtp.netease.com

pop.netease.com

@yeah.net

smtp.yeah.net

pop.netease.com

@qq.com

smtp.qq.com

pop.qq.com

smtp.163vip.net

popx.163vip.net

@sina.com.cn

smtp.sina.com.cn

pop3.sina.com.cn

@yahoo.com.cn

smtp.mail.yahoo.com.cn

pop.mail.yahoo.com.cn

@yahoo.com

smtp.mail.yahoo.com

pop.mail.yahoo.com

google.com

@gmail.com

smtp.gmail.com(465/587)

pop.gmail.com(995)

www.china.com

@china.com

smtp.china.com

pop.china.com

www.sohu.com

@sohu.com

smtp.sohu.com

pop.sohu.com

smtp.163.net

pop.163.net

smtp.163vip.net

pop.163vip.net

www.163.com

www.qq.com
163.net
www.sina.com
www.yahoo.com

Mail.163.com
Mail.163vip.com
Mail.tom.com

@tom.com

smtp.tom.com

pop.tom.com

Mail.263.com

@263.net

smtp.263.net

pop3.263.net

smtp.x263.net

pop.x263.net

smtp.263.net.cn

pop.263.net.cn

smtp.139.com

pop.139.com

smtp.21cn.com

pop.21cn.com

vip.21cn.com

vip.21cn.com

etang.com

smtp.etang.com

pop.etang.com

elong.com

smtp.elong.com

pop3.elong.com

x263.net
263.net.cn
139 mail box
21cn.com
Vip.21cn.com

@139.com

List 8-3

8.4 Troubleshooting (การแกไขปญหา)
1.

Q: ฉันสามารถทําอะไรถาระบบไมไดตรวจสอบฮารดดิสกไดรฟ?
A: ตรวจสอบวาระบบไฟมีการเชื่อมตออยางถูกตองและสายdata สายเคเบิลและที่กําลังจะเชื่อมตออยางถูกตอง

2.

Q: เรามีการเปลี่ยนแปลงรหัสผาน แตไมไดจํารหัสผานใหมวิธีที่เราสามารถเขาถึงระบบหรือไม?
A: หากคุณลืมรหัสผานระบบโปรดปรึกษากับบุคลากรที่ใหบริการ

3.

Q: เมื่อเราไมไดรับสัญญาณวิดีโอใด ๆ เกี่ยวกับ DVR, สิ่งที่ผิดปกติคือ?
A: ตรวจสอบสายกลองวิดีโอและการเชื่อมตอหรือตรวจสอบสายเคเบิลวิดีโอตรวจสอบและการเชื่อมตอ; หรือยืนยันวากลองมี
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ไฟเลี้ยงและ / หรือตรวจสอบการตั้งคาเลนสกลอง
4.

Q: ทําไมบางชองแสดงเพียงหนาจอวางเปลาแมวาพวกเขาจะไดรับแหลงที่มาของภาพหรือไม?
A: ตรวจสอบวากลองถูกเชื่อมตอกับระบบไดอยางถูกตองแสดงภาพที่ตรวจสอบวากลองที่จะจําหนายปกติหรือไมโดยการเสียบ
ไฟเลี้ยงแลวตรวจสอบ

5.

Q: สามารถบันทึกภาพที่มีปญหาหากไดรับความรอนเกินไปวิธีที่ฉันสามารถปองกันการนี้?
A: DVR มีพัดลมเพื่อชวยใหมันสามารถกระจายความรอนในขณะที่มันกําลังรันอยู สถานที่บันทึกภาพในสถานที่ที่มีการไหลเวียน
อากาศที่ดีและหางจากแหลงความรอนเพื่อเพิ่มความคงทนและยืดอายุของเครื่อง DVR

6.

Q: “Record” ไมสามารถทํางานไดตามปกติวิธีการจัดการกับ?
A: ตรวจสอบวาหนาจอปจจุบันที่อยูในโหมดการเลนใหกด [Stop] เพื่อออกจากโหมดการเลนและจากนั้นคุณสามารถปอนลงใน
[Record] ฟงกชั่น

7.

Q: ทําไมการควบคุมระยะไกลไมสามารถทํางานไดตามปกติ?
A: ตรวจสอบวาแบตเตอรี่จะปดหรือตรวจสอบวาการควบคุมระยะไกลจะถูกตัด

8.

Q: เราสามารถบันทึกในขณะที่การเลนกลับมา?
A: ใชคุณสามารถทํามันได การสนับสนุนระบบที่คุณบันทึกในขณะที่เลนยอนกลับ

9.

Q: เราสามารถลบบางไฟลที่บันทึกจากเครื่อง DVR
A: เมื่อพิจารณาปจจัยดานความปลอดภัยที่คุณไมสามารถลบไฟลที่บันทึกจากเครื่องไดโดยตรง เมื่อคุณลบทุกไฟลที่บันทึกไว
โปรดเลือกรูปแบบการทํางานของฮารดดิสก

10. Q: ทําไม Buzzer ไมเก็บเสียง?
A:.กรุณาตรวจสอบตรวจจับการเคลื่อนไหวอยูและระบบที่มีการตรวจพบการเคลื่อนไหวใหแนใจวาฮารดดิสกจะถูกตรวจพบและ
มีเนื้อที่วางเพียงพอใชได; ตรวจสอบวาวิดีโอไดหายไป ฯลฯ
11. Q: ทําไมไมสามารถหยุด [Stop] ฟงกชั่น?
A: กดปุม [Stop] ปุมเทานั้นที่สามารถหยุดการบันทึกการใชงาน ถาคุณตองการที่จะหยุดการบันทึกตามเวลาที่กําหนดโปรดแกไข
ใหเปน [No Record] ในชวงเวลานี้
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8.6 System connection Configuration (การกําหนดคาการเชื่อมตอระบบ)
(Diagram is for reference only to show where to attach various devices to the DVR, the cameras, USB flash drives,
monitors and computers are not included with the standard DVR package) (Diagram จะเปนเพื่อการอางอิงเทานั้นที่จะแสดง
ตําแหนงที่จะติดอุปกรณตางๆเพื่อ DVR, กลอง, แฟลชไดรฟ, จอมอนิเตอรและคอมพิวเตอรจะไมรวมกับแพคเกจเครื่อง DVR
มาตรฐาน)

The material in this document is the intellectual property of our
department .
No part of this manual may be reproduced, copied, translated,
transmitted, or published in any form or by any means without our
department prior written permission.
Our products are under continual improvement and we reserve the right to
make changes without noti ce. But no guarantee is given as to the correctness
of its contents.
We do not undertake any responsibility for the harms cause by using our
product.
The model of the products in the user's manual only for recognition, but
these names also perhaps are belong to other company's registered
trademark or the copyright.
The product picture may differ from the actual product, only for your
reference. The accessories will probably be different according to the
different sel ling areas. For details of accessories, please refer to your local
distributor.
Cop yrigh t r es erve d
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