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.แผนภาพแสดงการเชือมต่อ DVR-HDCVI

การเชือมต่ อสาย LAN จากตัวกล้องกับเครืองบันทึก

สายต่ อ Adaptor 1 ออก

สาย สั ญญาณ+Power พร้ อมเข้ าหัว BNC

พอร์ ต BNC
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.การเซตค่าเบืองต้ น (เมือเปิ ดเครืองใหม่ )
เมือทําการเชือมต่อกล้องเรี ยบร้อยและเปิ ดเครื องขึนมา ระบบจะให้ทาํ การตัง User Name / Password
และตอบคําถามเคียวริ ตีทีทางเครื องกําหนดมา หรื อสามารถกําหนดเองได้ ดังภาพ
.User Name : admin (ทางระบบกําหนดมาให้)
.ตัง พาสเวิร์ด
.คอนเฟิ ร์ม พาสเวิร์ด
.ใส่ คาํ ตอบ ของระบบซี เคียวริ ตีของเครื องบันทึก คําตอบ (สามารถกําหนดคําถามเองได้)
5. กด Save
6.กด Cancel การตังค่าแบบง่าย (เพือสามารถตังค่าอืนๆภายในเครื องได้ครบทีเดี ยว)

1
2
3

4

5

6
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.การกําหนด User Name และ Password การใช้ งาน

1. ชือผูใ้ ช้ :888888 รหัสผ่าน :888888 (สิ ทธิ ในการใช้ ระดับ Admin)
2. ชือผูใ้ ช้:admin รหัสผ่าน : ตามทีตังไว้เมือทําการเปิ ดเครื อง (สิ ทธิในการใช้ ระดับ Admin )
ผูใ้ ช้สามารถทําการเพิม ลบ แก้ไข Username และ Password อีกครังได้จากเมนู SETTING > SYSTEM
> ACCOUNT แล้ว กด Add User
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ขันตอนการตังค่า User

1
2

3

4
3

5
3

6
3

1.ตัง User Name
2.ตัง พาสเวิร์ด
.คอนเฟิ ร์ม พาสเวิร์ด
.เลือก Group เลือกได้ ประเภทคือ Admin และ User
5.สิ ทธิ ความสมารถในการเข้าใช้งานในเครื อง ตามทีแบ่งGroup ตามข้อ (สามารถเปลียนและเลือกอิสระ
ตามผูใ้ ช้งานได้)
6.เมือทําการตังค่าเสร็ จให้บนั ทึก กด Save
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.การตังค่ า เวลา วันทีปัจจุบนั
การตังค่าเวลา วันที เลือกไปที MAIN MENU > SETTING > SYSTEM >GENERAL
>DATE&TIME ดังภาพ
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.การตังค่ าตารางการบันทึก (Schedule)
การตังค่าตารางการบันทึกเลือกไปที MAIN MENU > SETTING > STORAGE >SCHEDULE
>RECORD ดังภาพ

ความหมายของสี และการบันทึกแต่ละรู ปแบบดังนี
Regular : การบันทึกแบบต่อเนืองตลอดเวลา (สี เขียว)
MD : การบันทึกเมือมีการตรวจสอบพบการเคลือนไหว (สี เหลือง)
Alarm : การบันทึกเมือมีการเตือนภัยจาก Alarm (สี แ ดง)
MD & Alarm : การบันทึกเมือมีเคลือนไหวและ Alarm (สี นาเงิ
ํ น)
*** ค่าเริ มต้นของเครื องสําหรับทุกกล้องคือ Regular คือบันทึกต่อเนืองตลอด 24 ชัว
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ตัวอย่างการตังค่าการบันทึกเลือกกล้องเพือตังค่าบันทึก
> วันอาทิตย์ ถึงวันเสาร์
1.เหตุการณ์ 1 บันทึกแบบ Regular ตลอด 24 ชัวโมง
2.เหตุการณ์ 2 บันทึกเมือมี Alarm เวลา 02.00 ถึง 10.00 บันทึกเมือมี Alarm

เลือกเพือทําการยกเลิกการตังค่าตารางการบันทึก
เลือกเพือทําการแก้ไขการตังค่าตารางการบันทึก
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. การ Format HDD
ทําการเข้าทีเมนู MAIN MENU > SETTING > STORAGE > HDD MANAGER
แสดงหน้าต่างดังภาพ
1. ทําการเลือก HDD ทีต้องการทําการ Format โดยทําการคลิกทีปุ่ม Format
2. ระบบจะแสดงกล่องข้อความให้ทาํ การยืนยันการ Format HDD อีกครังกด ok เพือยืนยันการ Format
HDD
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.การปรับความละเอียดสําหรับการบันทึก
การตังค่าการบันทึกเลือกไปที MAIN MENU > SETTING > CAMERA > ENCODE
จะแสดงเมนู ดงั ภาพ

1
2
3
4
5
6
7
8

การตังค่า Encode มีดังนี
1.Channel: กําหนดกล้องทีต้องการตังค่า
2.Code-Stream Type: เลือกประเภทจากรายการทีมีให้เลือก คือ Regular(บันทึกแบบต่อเนื อง) ,MD(บันทึกแบบ
มีการเคลือนไหว), Alarm(บันทึกแบบทีมีอุปกรณ์ Alarm ภายนอก)
3.Compression: รองรับรู ปแบบการบีบอัด H.264B/H.264 และ H.264H(แนะนํา)
4.Resolution: ระบบรองรับค่าความละเอี ยด ทีสามารถเลือกหลายแบบ
5.Frame Rate (FPS): สามารถกําหนดได้ตงแต่
ั 1f/s ถึง 30f/s ในระบบ NTSC และ 1f/s to 25f/s ในระบบ PAL
6.Bit rate type: ระบบรองรับทังสอง ประเภท CBR และ VBR ในโหมด VBR สามารถตังค่าคุณภาพได้
7.Bit Rate (Kb/S) : ความเร็ วในการส่ งภาพ
8.Audio/Video: สามารถเปิ ดเสี ยงตามต้องการได้ /ปิ ดการใช้งาน วิดีโอ/, ใช้ในกรณี ทีทางการติดตังไมโครโฟน
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. เมนูการดูภาพ Live Preview (ภาพสด)
หลังจากทีLog inเข้าระบบ สามารถดูภาพสด และเข้าเมนูตา่ งๆโดยการคลิก ขวาของเมาส์ จะ
ขึนแถบเมนูดงั ภาพ และสามารถเลือกเมนูตา่ งๆได้ โดยสามรถตังค่าต่างๆของเครื องบันทึกจาก
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ตัวอย่าง หน้ าต่าง Live Preview

หมายเลข สัญลักษณ์ ความหมาย
.
สถานะการบันทึก
.

หมายเลข
.

สัญลักษณ์ ความหมาย
สัญญาณภาพขาดการเชื อมต่อ

การตรวจจับ การเคลือนไหว

***** ถ้าต้องการทีจะขายภาพกล้องแต่ละช่องให้ใหญ่ขึน ให้ดบั เบิล เมาส์ในช่องนันๆ และถ้าต้องการให้ภาพ
เล็กเหมือนเดิมให้คลิกขวา เมาส์ (back)
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แถบเมนูลดั ในแต่ละช่ อง (Live Preview)
เมนู ลดั จะขึนได้กต็ ่อเมือ ช่องๆนันมีการเชือมต่อกล้องเรี ยบร้อย

1

2

3

4

5

1. Instant Play: รองรับการเลนย้อนหลัง สามารถเล่น ก่อนหน้า 5-60 นาที ของการบันทึกชองปัจจุบนั
2. Zoom: กําหนดเขตช่องปัจจุ บนั ทีต้องการซู มภาพรองรับการซูมในการทํางานได้หลายกล้อง
ตัวอย่ าง ทําการคลิกไอคอน
ให้เปลียนเป็ น ไอคอน
หลังจากนันลากเมาส์ตกี รอบ
ตําแหน่ งทีต้องการขยายแสดงการซูมดังภาพ คลิกขวาเมาส์อีกครังเพือออกสู่ ภาพปกติ

3. Realtime Backup : การสํารองข้อมูลจาก ช่องปัจจุ บนั ไปยังอุปกรณ์ USB ระบบไม่สามารถทําหลายกล้องใน
เวลาเดียวกัน
4. Manual Snap: เพือทําการ snapshotไฟล์จะถูกบันทึกไว้ บนอุปกรณ์ USB หรื อ ฮาร์ ดดิสก์สามารถไปทีดูภาพที
ทําการ Snap ได้ทีเมนูการดูยอ้ นหลัง
5. Mute :.ใช้งานเมือมีอุปกรณ์ Audio in/out
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. การค้นหาภาพเหตุการณ์ ย้อนหลัง (SEARCH)
คลิกขวาเมาส์ เลื อก Search หรื อเข้าเมนู หลัก Search แสดงหน้าต่างดังภาพ

1

2
3
4

8
9
13
มักจะมีไฟล์ 3 ประเภททีแสดงคือ :
R : ไฟล์บนั ทึก ปกติตอ่ เนื อง
A : ไฟล์ บันทึกสัญญาณเตือน ภายนอก
M : ไฟล์บนั ทึกการเคลือนไหว

5
6
7
12
11

14

คําอธิบาย
หมายเลข

ชื อ
Display window

Search type

Calendar

Playback Mode
And Channel Selection
panel

Card number search

Mask file list button

ความหมาย
การแสดงหน้าต่ างในการค้นหาข้อมูล
- รองรับ / / / - หน้าต่างในการดูยอ้ นหลัง.
- รุ่ น -ช่องรองรับการดูยอ้ นหลัง ช่อง
- รุ่ น -ช่องรองรับการดูยอ้ นหลัง ช่อง
- รุ่ น -ช่องรองรับการดูยอ้ นหลัง ช่อง
เลือกประเภทการค้นหาแบบไฟล์หรื อรู ปภาพ
- สามารถเลื อกทีจะเล่นจาก HDD อานเขียน จากอุปกรณ์ ต่อพ่วง
- หลังจากเลื อกการเล่นจากอุปกรณ์แล้วทําการเลือกรู ปแบบทีต้อ งการแบบ
ไฟล์หรื อแบบ ภาพนิ ง
- ทําการดับเบิลคลิก เน้น สี ฟ้า วัน หมายความวามี ภาพหรื อไฟล์ หรื อไม่มี
สี แสดงว่าไมมี รู ปภาพหรื อไฟล์
- ในโหมดเล่นให้คลิกวันที ต้อ งการที สามารถดู ไฟล์ บันทึก ที สอดคล้องกัน
ในแถบเวลาด้านลาง
โหมดดูยอ้ นหลัง 1/4/9/ 16 ตามรุ่ นของเครื องทีรองรั บ
- 1 หน้าต่างสามารถทําการเลือกดูได้ตังแต่กล้อง 1 ถึง 16
- 4 หน้าต่างสามารถทําการเลือกดูจาํ นวน 4 กล้องพร้อมกัน
- 9 หน้าต่างสามารถทําการเลือกดูได้ตังแต่กล้อ ง 1 ถึง 8 และ 9 ถึง16
- 16 หน้าต่ างสามารถทําการเลื อกดูจาํ นวน16 กล้องพร้อมกัน
อินเตอร์ เฟสการค้นหา หมายเลขบัตร จะแสดง ดังภาพ สามารถ ดู หมายเลขบัตร
/ ฟิ ลด์ตงค่
ั าสามารถใช้การค้นหาขันสู ง
- คลิกเพือไปทีอินเตอร์ เฟสทีทําเครื องหมายรายการแฟ้มสามารถดูข้อ มูลทัง
หมดของเครื องหมายช่องปั จจุบนั ตามเวลาเมือบันทึกการเล่นสามารถทํา
เครื องหมายบันทึกเมือมีข้อมูลทีสําคัญหลังจากทีเล่นสามารถใช้ เวลาหรื อ
เครื องหมายสําคัญในการค้ นหา
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File list switch button

Playback Control Pane

- ดับเบิ ลคลิกที สามารถ ดู ภาพ / บันทึ ก รายการแฟ้ ม วัน ปัจจุบนั
- รายการแฟ้ มแสดง ช่ องแรก ของไฟล์ บันทึ ก
- ระบบ สามารถแสดง สู งสุ ด 128 ไฟล์ในครังเดียวและคลิกเมาส์ เพือดูไฟล์
ทีรายการ ดับเบิ ลคลิก เมาส์ หรื อคลิ ก ทีปุ่ ม ENTER เพือเล่น
- สามารถป้ อนข้อมูล ระยะเวลา ใน อิ นเตอร์ เฟสที ต่อไปนี เพือ เริ มต้น การค้นหา
- ประเภทไฟล์: บันทึก R- ปกติ A- ภายนอก บันทึก การเตื อ นภัย ;
M- เคลื อนไหว
-แฟ้ มล็อคคลิกที ไฟล์ทีต้องการล็อคและคลิกที ปุ่ มล็อคไฟล์ทีล็อคจะไม่ถูก
เขียนทับ
- เพือดูไฟล์ ทีถูกล็อคค้นหา ไฟล์ ทีถูกล็อค :
คลิ กทีปุ่ ม
|| : เล่น/หยุด
- ปุ่ มเล่น
- ดับเบิ ลคลิกที เวลาที ของ แถบเวลา
- ในโหมดเล่น ช้า คลิกเพือ สลับระหว่าง เล่น / หยุดชัวคราว
■ :ปุ่ มหยุด
: เล่น ย้อนกลับ ในโหมด การเล่นปกติ ซ้าย คลิ กทีปุ่ ม ไฟล์จะเริ มต้น การเล่น
ย้อนกลับ คลิ ก อีกครังเพือ หยุด การเล่น ปัจจุบนั ในโหมดเล่น ย้อนกลับ คลิก
 เพือการเล่นปกติ
│/│:ในโหมด การเล่น คลิกเพือเล่น ต่อไป หรื อ ส่ วนก่อนหน้านี สามารถ
คลิ ก อย่างต่อเนื องเมื อ กําลังรับชม ไฟล์จาก ช่ อง เดียวกัน ในโหมด การเล่น
ปกติ เมือหยุด การเล่น ปัจจุบนั สามารถคลิ ก│/│ทีจะเริ มต้นการเล่นโดย
กรอบโหมดการเล่น คลิ ก /||เพือ การเล่นปกติ
 : โหมดการเล่น ช้าเช่น เล่นช้า 1, เล่นช้า 2 และอืน ๆ
: ไปข้างหน้าอย่างรวดเร็ ว คลิ กเพือ โหมดการเล่น ที รวดเร็ว ต่างๆเช่น การ
เล่น ได้อย่างรวดเร็ว 1, 2 เล่น ได้อย่างรวดเร็ว และอืน ๆ
: Smart Search
: การปรับระดับเสี ยงไฟล์ยอ้ นหลัง
: คลิ ก ทีปุ่ ม snapshot ในโหมดเต็มหน้าจอ ระบบสามารถ snapshot 1
ภาพ ระบบรองรับการบันทึก ภาพเส้นทางจับภาพทีกําหนดเอง เชือมต่ออุปกรณ์
ต่อพ่วงก่อน ให้คลิกทีปุ่ มจับภาพใน โหมดเต็มหน้าจอ สามารถเลื อก หรื อสร้าง
เส้นทาง คลิกทีปุ่ ม Start , ภาพ บันทึ กไว้ในตําแหน่งที กําหนด
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: Mark button ฟังก์ชัน นี เป็ นชุ ดบางส่ วน เท่านัน ตรวจสอบว่า มีปมุ่
เครื องหมายในบางหน้าต่าง การควบคุม การเล่น
Time bar

Time bar unit

Backup

Clip

Record Type

- คือการแสดง ประเภท การบันทึก และระยะเวลาในการค้นหาปั จจุบนั
- ใน 4 หน้าต่าง โหมดการเล่น จะมีความสอดคล้องกับแถบเวลาทีแสดง
- ใช้ เมาส์ คลิก จุดหนึ ง ของ สี ใน แถบเวลา ระบบ จะเริ มต้น การเล่น
- เวลาทีจะเริ มต้นด้วย 00:00 เมือ มีการตังค่า การกําหนดค่า แถบเวลา ซู มใน
เวลา การเล่น ในปัจจุบนั เมือคุณกําลังเล่น ไฟล์
- สี เขียว หมายถึง ไฟล์ บันทึก ปกติ สี แดง หมายถึง ไฟล์ บันทึก สัญญาณ
เตือน ภายนอก สี เหลืองสําหรับ การเคลือนไหว
- ตัวเลือก รวมถึง: 24H , 12H, 1H และ 30M หน่ วย
- เวลาทีจะเริ มต้นด้วย 00:00 เมือ มี การตังค่า การกําหนดค่า แถบเวลาซูมใน
เวลา การเล่น ในปัจจุบนั เมือคุณกําลังเล่น ไฟล์
- เลือกไฟล์ (s) ทีต้องการสํารองข้อมูล จากรายการไฟล์ สามารถตรวจสอบ
จากรายการจากนันคลิกปุ่ ม สํารอง ตอนนี สามารถ เห็นเมนู สํารอง ระบบ
สนับสนุน การติดตังทีกําหนดเอง เส้นทาง หลังจากที เลื อกหรื อ สร้างโฟลเดอร์
ใหม่คลิก ปุ่ม Start เพือเริ มต้น การ ดําเนิ นการสํารองข้อมูล แฟ้ ม บันทึก (s) จะ
ได้รับการ บันทึ กไว้ใน โฟลเดอร์ ทีระบุ
- ตรวจสอบ ไฟล์อีกครัง สามารถยกเลิก การเลือกในปั จจุบนั ระบบรองรับ
สู งสุ ด ที จะแสดง 32 ไฟล์จาก ช่องทางหนึ ง
- หลังจากทีบันทึ กไฟล์ คลิ กปุ่ มสํารองข้อมูลเพือทําการบันทึก
- ถ้า มีการสํารองข้อ มูล ในกระบวนการ จะไม่สามารถเริ ม ดําเนิ นการสํารอง
ข้อมูลใหม่ได้
- คือการแก้ไขไฟล์
- กรุ ณาเล่น ไฟล์ทีต้องการแก้ไข แล้วคลิก ปุ่ มนี เมือต้องการ ทีจะแก้ไข
สามารถดู บาร์ สอดคล้อ ง ภาพนิ งใน แถบเวลา ของช่ องทาง ที สอดคล้องกัน
สามารถปรับ แถบเลื อน หรื อ การป้ อนข้อมูล เวลาทีถูกต้อง ในการตัง เวลา
สิ นสุ ด ไฟล์
- หลังจากทีตัง สามารถคลิก ปุ่ ม คลิป อี กครังเพือ แก้ไข ช่วงที สอง สามารถดู
แถบเลือนเรี ยกคืน ตําแหน่งเดิม
- สามารถทําคลิป สําหรับหนึ งช่ อง หรื อหลายช่ องทาง การดําเนิ นการจะ
คล้ายกัน
ในโหมด การเล่นใด ๆ แถบเวลา จะ เปลี ยนไปเมือเปลี ยน ประเภท การ
ค้นหา
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Smart Search

- เมือระบบ มีการเล่นสามารถ เลือ กโซน ในหน้าต่าง ที จะ เริ มต้นการค้นหา
สมาร์ ท คลิ กทีปุ่ ม การเคลื อนไหว ตรวจสอบ ทีจะเริ มต้น การเล่น
- เมือ ตรวจสอบ การเคลื อนไหว การเล่นเริ ม คลิกทีปุ่ มอีกครัง คลิกทีปุ่ ม อี ก
ครังจะยุติ การเคลื อนไหว ในปั จจุบนั การตรวจสอบการเล่นไฟล์
- มี โซน ตรวจจับการเคลือนไหว ไม่ได้
- หาก เลือกทีจะ เล่นไฟล์ อื น ๆ ระบบจะสลับ กับการตรวจสอบเคลือนไหว
การเล่นของไฟล์ อืน ๆ
- ในระหว่างขันตอนการตรวจสอบการเคลือนไหว ตรวจสอบ จะไม่สามารถ
ดําเนิ นการเช่ นการเปลียน แถบเวลาเริ มต้น การเล่นย้อนหลัง หรื อการเล่นเฟรม
ต่อเฟรม
- เมือเล่น ไฟล์ ให้คลิกปุ่ ม หมายเลขที ระบบ สามารถสลับ กับช่วงเวลา
เดียวกัน ของช่องทาง ที สอดคล้อ งกัน ในการเล่น
เมือระบบ อยู่ในโหมดการเล่นแบบเต็มหน้าจอ คลิ กซ้าย เมาส์ ในหน้าจอ ลาก
เมาส์ในหน้าจอเพือเลือก สวนทีเหลื อ แล้วคลิ กเมาส์เพือ ซู มแบบดิจิตอล คลิ ก
ขวาอี กครังเพือออกจากการซูมในหน้าปกติ
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Digital Zoom
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Manually
switch ในระหว่างขันตอน การเล่น ไฟล์สามารถสลับไปยังช่ องทางอืน ๆ ผ่านทาง
channel when playback รายการแบบเลื อนลง หรื อกลิงเมาส์ฟังก์ชนั นี เป็ นไม่มีผล หากไม่ มีการ บันทึก
ไฟล์ หรื อระบบ ที อยู่ใน ขันตอนการค้นหาสมาร์ท
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. การค้นหาภาพเหตุการย้อนหลังแบบรวดเร็วหรือ Smart Search
ในระหว่าง โหมดการเล่น หลาย ช่องทาง ดับเบิลคลิกช่องทีต้องการให้เป็ นภาพเต็มจอ แล้วคลิก
แล้วสร้างAreaในตําแหน่ งในกล้องนันๆทีต้องการ แล้วให้คลิก
คลิกเมาส์ซา้ ยเพือออกจากค้นหาแบบสมาร์ ท ดังภาพ

อี กที ระบบจะเริ มทําการค้นหาแบบSmart
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. การสํารองข้ อมูล
ทําการคลิกขวาเมาส์เลือก MAIN MEANU เลือก BACKUP ดังภาพ

***NVR รองรับ USB***
จากตัวอยางใช้เป็ น USB คลิ กปุ่ ม BACKUP, สําหรับทีจะดู ขอ้ มูลอุปกรณ์ได้สามารถดูชืออุ ปกรณ์ สํารองข้อมูล
และพืนทีทังหมด และ พืนทีว่างในอุปกรณ์ได้ รวมถึงข้อมูล ใน USB
ขันตอนการ สํารองข้ อมูล
1. เลือกอุปกรณ์ทีจะทําการสํารองและเลือกกล้อง
2. เลือกกล้องทีต้องการ สํารองข้อมูล
3. กําหนดเวลาเริ มต้นและเวลาสิ นสุ ด
4. คลิกปุ่ ม Add, ระบบจะเริ มทําการค้นหาไฟล์
5. ไฟล์ทงหมดจะแสดงรายการที
ั
ด้านล่างหน้าจอ โดยจะแสดงรายละเอียดของไฟล์คือ ลําดับไฟล์ กล้อง
ประเภท เวลาเริ มต้น เวลาสิ นสุ ดและขนาดไฟล์
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