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9/ 16 ตามรุ่นขอ
ทาํการเลือกดูได้
ทาํการเลือกดูจาํ
ทาํการเลือกดูไ
ถทาํการเลือกดูจํ
หมายเลขบตัร 
การคน้หาขั้นสูง

เฟสท่ีทําเคร่ืองห
องปัจจบุนัตาม
มีข้อมลูท่ีสําคญั
การค้นหา    

ามหมาย 

    
อนหลงั.   
ง 
ง 
ช่อง 
รูปภาพ    
นเขียน จากอุปก
ลว้ทาํการเลือกรู

ายความวาม่ี    ภ

สามารถดู ไฟล ์

งเคร่ืองท่ีรองรับ
ต้ั้งแต่กลอ้ง 1 ถึ
านวน 4 กลอ้งพ
ดต้ั้งแต่กลอ้ง 1 
จาํนวน16  กลอ้
จะแสดง ดงัภาพ
ง 

หมายรายการแ
เวลาเม่ือบนัทกึ
ญหลงัจากท่ีเลน่

กรณ์ต่อพ่วง  
รูปแบบท่ีตอ้งก

ภาพหรือไฟล ์   

 บนัทึก ท่ีสอดค

บ 
ถึง  16  
พร้อมกนั 
 ถึง 8 และ 9 ถึง
งพร้อมกนั 
พ สามารถ ดู ห

แฟ้มสามารถดขู้
กการเลน่สามาร
นสามารถใช้เวล

ารแบบ 

 หรือไม่มี 

คลอ้งกนั 

ง16  

หมายเลขบตัร

ข้อมลูทัง้ 
รถทํา
าหรือ
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8 

File li

Playb

ist switch butto

back Control Pa

on -  ดบัเบ้ิล
-  รายกา
- ระบบ 
   ท่ีรายก
- สามาร
- ประเภท
 M-   เคลื
-แฟ้มลอ็
เขียนทบั
- เพื่อดูไ
คลิกท่ีปุ่ม

ane || : เลน่
- ปุ่มเล่น
- ดบัเบ้ิล
- ในโหม
■  :ปุ่ มห
: เล่น 
ยอ้นกลบั
 เพื่อก
│/

คลิก อย่
ปกติ เม่ื
กรอบโห

 : โหม
: ไป
เล่น ไดอ้

  : 

 : 
ภาพ ระบ
ต่อพว่งก
เส้นทาง 

ลคลิกท่ีสามารถ
ารแฟ้มแสดง ช่อ
สามารถแสดง ส
การ ดบัเบ้ิลคลิก
ถป้อนขอ้มูล ระ
ทไฟล:์ บนัทึก R
ล่ือนไหว     
อคคลิกท่ีไฟลท่ี์ต
บ   
ฟล ์ท่ีถูกลอ็คคน้
ม  
น/หยดุ    
น  
ลคลิกท่ีเวลาท่ี ข
มดเล่น ชา้ คลิกเ
หยดุ    
 ยอ้นกลบั ในโห
บ คลิก อีกคร้ังเ
การเล่นปกติ 
│:ในโหมด กา
ยา่งต่อเน่ืองเม่ือ 
อหยดุ การเล่น
หมดการเล่น คลิ

มดการเล่น ชา้เช
ปขา้งหนา้อยา่ง
อยา่งรวดเร็ว 1, 

 Smart Search   

   : การปรับ

 คลิก ท่ีปุ่ม sn
บบรองรับการบ
ก่อน ใหค้ลิกท่ีป่
 คลิกท่ีปุ่ม Start

 

ถ ดู ภาพ / บนัทึ
องแรก ของไฟล
สูงสุด 128 ไฟล์
ก เมาส์ หรือคลิก
ะยะเวลา ใน อิน
R- ปกติ  A- ภา

ตอ้งการลอ็คแล

น้หา ไฟล ์ท่ีถูก

อง แถบเวลา  
เพื่อ สลบัระหว่

หมด การเล่นป
เพื่อ หยดุ การเล

ารเล่น คลิกเพ่ือเ
 กาํลงัรับชม ไ
 ปัจจุบนั สามา
ลิก /||เพ่ือ การ

ช่น เล่นชา้ 1, เล
รวดเร็ว คลิกเพื่
2 เล่น ไดอ้ยา่งร

  

บระดบัเสียงไฟ

napshot ในโหม
บนัทึก ภาพเส้น
ปุ่มจบัภาพใน โ
t , ภาพ บนัทึกไ

ึก รายการแฟ้ม 
ล ์บนัทึก  
ลใ์นคร้ังเดียวแล
ก ท่ีปุ่ม ENTER
นเตอร์เฟสท่ี ต่อ
ายนอก บนัทึก ก

ละคลิกท่ีปุ่มลอ็ค

ลอ็ค :  

วา่ง เล่น / หยดุชั่

กติ ซา้ย คลิกท่ี
ล่น ปัจจุบนั ใน

เล่น ต่อไป หรือ
ฟลจ์าก ช่อง เดี
ารถคลิก│/
รเล่นปกติ    

ล่นชา้ 2 และอ่ืน
พือ่ โหมดการเล่
รวดเร็ว และอ่ืน

ฟลย์อ้นหลงั   

มดเตม็หนา้จอ ร
ทางจบัภาพท่ีกํ
โหมดเตม็หนา้จ
ไวใ้นตาํแหน่งท่ี

 วนั ปัจจุบนั  

ละคลิกเมาส์ เพื่อ
R เพื่อเล่น 
อไปน้ีเพื่อ เร่ิมต้
การเตือนภยั ; 

คไฟลท่ี์ลอ็คจะไ

ชัว่คราว 

ปุ่ม ไฟลจ์ะเร่ิม
นโหมดเล่น ยอ้น

อ ส่วนก่อนหนา้
ดียวกนั ในโหม
│ท่ีจะเร่ิมตน้ก

น ๆ 
น ท่ีรวดเร็ว ต่า

น ๆ 

ระบบสามารถ 
าหนดเอง เช่ือม
อ สามารถเลือก
ท่ีกาํหนด     

อดูไฟล ์

น้การคน้หา 

ไม่ถูก

ตน้ การเล่น 
นกลบั คลิก  

าน้ี สามารถ
มด การเล่น
การเล่นโดย 

างๆเช่น การ

snapshot 1 
มต่ออุปกรณ์
ก หรือสร้าง 
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Time 

Time 

Backu

Clip 

Recor

 bar 

 bar unit           

up 

rd Type            

: M

เคร่ืองหม

-      คือก
-      ใน 
-      ใช ้เ
-      เวล
เวลา การ
-      สี เ
เตือน ภา

          -     ตวัเลื
-     เวล
เวลา การ
-     เลือ
จากรายก
สนบัสนุ
ใหม่คลิก
ไดรั้บกา
-     ตร
สูงสุด ท่ี
-     หลงั
-    ถา้ มี
ขอ้มูลให
-    คือกา
-  กรุณ
สามารถ
สามารถ
ส้ินสุด ไ
-    หลงั
แถบเล่ือ
-  สาม
คลา้ยกนั

          -      ใน
คน้หา 

Mark button  

มายในบางหนา้

การแสดง ประเ
4 หนา้ต่าง โหม
เมาส์คลิก จุดหน
ลาท่ีจะเร่ิมตน้ดว้
รเล่นในปัจจุบนั
เขียว หมายถึง ไ
ายนอก สีเหลือง
ลือก รวมถึง: 24
ลาท่ีจะเร่ิมตน้ดว้
รเล่นในปัจจุบนั
อกไฟล ์ (s) ท่ีต้
การจากนั้นคลิก
นุน การติดตั้งท้่ีก
ก ปุ่ม Start เพ่ือ
าร บนัทึกไวใ้น 
รวจสอบ ไฟลอี์
ทจะแสดง 32 ไฟ
งจากท่ีบนัทึกไฟ
มีการสาํรองขอ้
หม่ได ้
ารแกไ้ขไฟล ์ 
ณาเล่น ไฟลท่ี์ต้
ดู บาร์ สอดคล
ปรับ แถบเล่ือน
ไฟล ์
จากท่ีตั้ง สามาร
นเรียกคืน ตาํแห
มารถทาํคลิป ส
น 
นโหมด การเล่น

 

ฟังกช์นั น่ีเป็น

าต่าง การควบคุ

ภท การบนัทึก 
มดการเล่น จะมี
น่ึง ของ สีใน แ
วย 00:00 เม่ือ มี
น เม่ือคุณกาํลงัเล
ไฟล ์บนัทึก ปก
งสาํหรับ การเค
4H ,  12H,  1H แ
วย 00:00 เม่ือ มี
น เม่ือคุณกาํลงัเล
อ้งการสาํรองข้
กปุ่ม สาํรอง ต
กาํหนดเอง เส้น
เร่ิมตน้  การ ดาํ
 โฟลเดอร์ท่ีระบ
กคร้ัง สามารถ
ฟลจ์าก ช่องทาง
ฟล ์คลิกปุ่มสาํร
มูล ในกระบวน

ตอ้งการแกไ้ข 
ลอ้ง ภาพน่ิงใน
น หรือ การป้อ

รถคลิก ปุ่ม คลิ
หน่งเดิม   
สาํหรับหน่ึงช่อ

นใด ๆ แถบเวล

นชุดบางส่วน เท

ม การเล่น 

 และระยะเวลาใ
ความสอดคลอ้
ถบเวลา ระบบ 
มีการตั้งค่า การก
ล่น ไฟล ์
กติ สี แดง หมา
ล่ือนไหว   
และ 30M หน่ว
มีการตั้งค่า การ
ล่น ไฟล ์  
อ้มูล จากรายก
ตอนน้ีสามารถ 
นทาง หลงัจากท่ี
าเนินการสาํรอง
บุ    
ยกเลิก การเลือ
งหน่ึง   
องขอ้มูลเพ่ือทาํ
นการ จะไม่สาม

แลว้คลิก ปุ่มนี
น แถบเวลา ขอ
อนขอ้มูล เวลา

ป อีกคร้ังเพื่อ แ

อง หรือหลายช่

ลา จะ เปล่ียนไ

ท่านั้น ตรวจสอ

ในการคน้หาปัจ
งกบัแถบเวลาที
 จะเร่ิมตน้ การเ
กาํหนดค่า แถบ

ยถึง ไฟล ์บนัทึ

ย   
กาํหนดค่า แถบ

ารไฟล ์สามารถ
 เห็นเมนู สาํร
ท่ี เลือกหรือ สร้า
งขอ้มลู แฟ้ม บนั

กในปัจจุบนั ระ

าการบนัทึก    
มารถเร่ิม ดาํเนิน

น้ี เม่ือตอ้งการ 
องช่องทาง ท่ีสอ
าท่ีถูกตอ้ง ในก

แกไ้ข ช่วงท่ีสอ

ช่องทาง การดาํ

ปเม่ือเปล่ียน ป

อบวา่ มีปุ่ม 

จจุบนั    
ท่ีแสดง 
เล่น 
เวลา ซูมใน   

ทึก สญัญาณ

บเวลาซูมใน

ถตรวจสอบ 
รอง ระบบ 
างโฟลเดอร์ 
นัทึก (s) จะ

ะบบรองรับ 

นการสาํรอง

 ท่ีจะแกไ้ข 
อดคลอ้งกนั 
การตั้ง เวลา

ง สามารถดู 

าเนินการจะ

ระเภท การ
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Smart

 

Digita

Manu
chann

t Search            

al Zoom 

ually sw
nel when playba

         -     เม่ือ
สมาร์ท ค
-     เม่ือ
คร้ังจะยตุ
-     มี โซ
-     หาก
การเล่นข
-    ในร
ดาํเนินก
ต่อเฟรม
-    เม่ื
เดียวกนั 
เม่ือระบ
เมาส์ในห
ขวาอีกค
              

itch 
ack 

ในระหว
รายการแ
ไฟล ์หรื

อระบบ มีการเล่
คลิกท่ีปุ่ม การเค
อ ตรวจสอบ กา
ติ การเคล่ือนไห
ซน ตรวจจบัการ
ก เลือกท่ีจะ เล่น
ของไฟล ์อ่ืน ๆ 
ระหวา่งขั้นตอน
ารเช่นการเปล่ีย
 
ือเล่น ไฟล ์ ให้
 ของช่องทาง ท่ี
บ อยูใ่นโหมดก
หนา้จอเพ่ือเลือ
คร้ังเพ่ือออกจาก
     
วา่งขั้นตอน กา
แบบเล่ือนลง ห ื
อระบบ ท่ีอยูใ่น

 

ล่นสามารถ เลือ
คล่ือนไหว ตรว
รเคล่ือนไหว ก
หว ในปัจจุบนั ก
รเคล่ือนไหว ไม
นไฟล ์อ่ืน ๆ ระ
    
นการตรวจสอบ
ยน แถบเวลาเร่ิม

หค้ลิกปุ่ ม หมาย
ท่ีสอดคลอ้งกนั 
การเล่นแบบเตม็
ก สวนท่ีเหลือ 
กการซูมในหนา้

ารเล่น ไฟลส์า
รือกล้ิงเมาส์ฟัง
น ขั้นตอนการค้

กโซน ในหนา้ต
วจสอบ ท่ีจะเร่ิม
ารเล่นเร่ิม คลิก
การตรวจสอบก
ม่ได ้
ะบบจะสลบั กบั

การเคลื่อนไหว
มตน้ การเล่นย้

ยเลขท่ี ระบบ 
ในการเล่น 
มหนา้จอ คลิกซ
 แลว้คลิกเมาส์
ปกติ  

มารถสลบัไปย ั
งกช์นั น้ี เป็นไม
น้หาสมาร์ท 

ต่าง ท่ีจะ เร่ิมตน้
มตน้ การเล่น 
กท่ีปุ่มอีกคร้ัง คลิ
การเล่นไฟล ์

บการตรวจสอบ

ว ตรวจสอบ จะ
อ้นหลงั หรือก

สามารถสลบั ก

ซา้ย เมาส์ ในห
์เพื่อ ซูมแบบดิ ิ

งัช่องทางอ่ืน ๆ
ม่มีผล หากไม่มี

น้การคน้หา 

ลิกท่ีปุ่ม อีก

บเคล่ือนไหว 

ะไม่สามารถ 
ารเล่นเฟรม

กบัช่วงเวลา

หนา้จอ ลาก
จิตอล คลิก

ๆ ผา่นทาง
การ บนัทึก 
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แลว้ส
คลิกเม

 
 

 
 
 
 
 
 
 

1

ในระหวา่ง

สร้างAreaในตํ
มาส์ซา้ยเพ่ืออ

10. การค้นห

ง โหมดการเล

าํแหน่งในกล้
ออกจากคน้หา

หาภาพเหตุก

ล่น หลาย ช่อง

ลอ้งนั้นๆท่ีตอ้ง
าแบบสมาร์ท 

การย้อนหลงั

งทาง ดบัเบ้ิลค

งการ แลว้ใหค้
 ดงัภาพ 

 

 

 

 

 

แบบรวดเร็ว

คลิกช่องท่ีตอ้ง

คลิก   อี

วหรือ  Sma

งการใหเ้ป็นภ

อีกที ระบบจะ

rt Search 

ภาพเตม็จอ  แล

ะเร่ิมทาํการคน้

 

ลว้คลิก   

นหาแบบSma
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***NV
จากตวั
และพ้ื
 
ขั้นตอ
1.
2.
3.
4.
5.

 
 
 

VR รองรับ U
วอยางใชเ้ป็น 
พ้ืนท่ีทั้งหมด แ

อนการ สํารอง
. เลือกอุปกร
. เลือกกลอ้ง
. กาํหนดเวล
.   คลิกปุ่ม  
. ไฟลท์ั้งหม

ประเภท เว

 

ทาํการคลิ

USB*** 
 USB คลิกปุ่ม
และ พ้ืนท่ีวา่ง

งข้อมูล 
รณ์ท่ีจะทาํการ
งท่ีตอ้งการ สาํ
ลาเร่ิมตน้และ
 Add, ระบบจ
มดจะแสดงรา
วลาเร่ิมตน้ เวล

ลิกขวาเมาส์เลื

ม   BACKUP
ในอุปกรณ์ได้

รสาํรองและเล
ารองขอ้มูล 
เวลาส้ินสุด   
ะเร่ิมทาํการค้
ยการท่ีดา้นล่
ลาส้ินสุดและ

11. การสําร
ลือก MAIN M

 

P, สาํหรับท่ีจะ
ด ้รวมถึงขอ้มู

ลือกกลอ้ง 

  
คน้หาไฟล ์
างหนา้จอ โด
ะขนาดไฟล ์

 

รองข้อมูล 
MEANU เลือก

ะดูขอ้มลูอุปกร
ล ใน USB  

ยจะแสดงราย

ก BACKUP ดั

รณ์ไดส้ามารถ

ยละเอียดของไ

ดงัภาพ 

 

ถดูช่ืออุปกรณ์

ไฟลคื์อ ลาํดบั

ณ์ สาํรองขอ้มลู

บไฟล ์กลอ้ง  
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