ค่ มู ืออกาารใใช้ งงานน
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1.แผนภาพพแสดงการเชืชื่อมต่ อ NVVR-POE

การเชืชื่อมต่ อสาย LAN จากตััวกล้องกับเคครื่องบันทึก

สาาย LAN

พอร์ ตLAAN

2

2.กการเซตค่ าเบืบือ้ งต้ น (เมื่อเปิ ดเครื่องใหหม่ )
เมื่อทําการรเชื่อมต่อกล้องเรี ยบร้อยแลละเปิ ดเครื่ องขึ้ึนมา ระบบจะะให้ทาํ การตั้ง User Name / Password
และตอบคําถามเคียวริ
ย ต้ ีที่ทางเครืรื่ องกําหนดมาา หรื อสามารถกําหนดเองไได้ ดังภาพ
1.Useer Name : adm
min (ทางระบบบกําหนดมาใหห้)
2.ตั้ง พพาสเวิร์ด
3.คอนนเฟิ ร์ ม พาสเวิวิร์ด
4.ใส่ คคําํ ตอบ ของระะบบซีเคียวริ ตตี้ ีของเครื่ องบันนทึก 2 คําตอบบ (สามารถกําหนดคํ
า
าถามเเองได้)
5. กด Save
6.กด Cancel
C
การตั้งั ค่าแบบง่าย (เพื
( ่อสามารถตตั้งค่าอื่นๆภายยในเครื่ องได้ครบที
ค เดียว)

1
2
3

4

5

6
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3.การกําหนด User Name แและ Passwoord การใช้ งาน
า

1. ชื่อผูใ้ ช้ :888888 รหัสสผ่าน :888888 (สิ ทธิ์ ในกาารใช้ ระดับ AAdmin)
2. ชื่อผูใ้ ช้:admin รหัสผผ่าน : ตามที่ต้ งั ไว้เมื่อทําการเปิ ดเครื่ อง (สิสิ ทธิ์ ในการใชช้ ระดับ Adm
min )
ผูใ้ ช้สามารรถทําการเพิ่ม ลบ แก้ไข Ussername และ Password อีกครั้งได้จากเมนู SETTINGG > SYSTEM
> ACCCOUNT แล้ว กด Add User
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ขั้นตออนการตั้งค่ า User

1
2

3

4

5
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1.ตั้ง User Name
2.ตั้ง พาสเเวิร์ด
3.คอนเฟิ ร์์ ม พาสเวิร์ด
4.เลือก Grroup เลือกได้ 2ประเภทคือ Admin และ UUser
5.สิ ทธิ์ ควาามสมารถในกการเข้าใช้งานในเครื่ อง ตามมที่แบ่งGroupp ตามข้อ4(สามารถเปลี่ยนแและเลือกอิสระ
ร
ตามผูใ้ ช้งานได้)
6.เมื่อทํากาารตั้งค่าเสร็ จใให้บนั ทึก กด Save
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4.การตั้งค่ า เวลาา วันที่ปัจจุบับัน
การตั้งค่าเววลา วันที่ เลืออกไปที่ MAINN MENU > SETTING > SYSTEM >GENERAL
>DATE&TTIME ดังภาพพ
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5.การตั้งคค่ าตารางการรบันทึก (Schhedule)
การตั้งค่าตตารางการบันทึกเลือกไปที่ MAIN MENNU > SETTIING > STORRAGE >SCHEDULE
>RECORDD ดังภาพ

ความหมายของงสี และการบันนทึกแต่ละรู ปปแบบดังนี้
Reegular : การบันั ทึกแบบต่อเนื่องตลอดเวลา (สี เขียว)
MDD : การบันทึกกเมื่อมีการตรรวจสอบพบกาารเคลื่อนไหวว (สี เหลือง)
Allarm : การบันนทึกเมื่อมีการเเตือนภัยจาก AAlarm (สี แดงง)
MDD & Alarm : การบันทึกเมื่อมีเคลื่อนไหวและ Alarm (สี น้ าํ เงิน)
โ
*** ค่าเริ่ มต้นของเครื่ องสําหรับทุกกล้องคือ RRegular คือบันั ทึกต่อเนื่องตลอด 24 ชัว่ โมง
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ตัวออย่างการตั้งค่าการบั
า นทึกเลือกกล้องเพื่อตตั้งค่าบันทึก
> วันอาทิตย์ ถึงวันนเสาร์
1.เหตุการณ์ 1 บันทึกแบบ Reguular ตลอด 24 ชัว่ โมง
2.เหตุการณ์ 2 บันทึกเมื่อมี Alarm
m เวลา 02.000 ถึง 10.00 บันนทึกเมื่อมี Alaarm

เลือกเพืพื่อทําการยกกเลิกการตังคค่าตารางการรบันทึก
เลือกเพพื่อทําการแกก้ไขการตั้งค่าตารางการบันทึก
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6.6 การ Form
mat HDD
ทําการเข้
ก าที่เมนู MAIN
M MENUU > SETTINGG > STORAAGE > HDDM
MANAGER
แสดงงหน้าต่างดังภภาพ
1.. ทําการเลือก HDD ที่ตอ้ งการทําการ FFormat โดยทํทําการคลิกที่ปปมุ่ Format
2.. ระบบจะแแสดงกล่องข้ออความให้ทาํ กการยืนยันการ Format HDDD อีกครั้งกด ok เพื่อยืนยันการ Format
HDD
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7.การปรับบความละเอียดสํ
ย าหรับการบันทึก
การตั้งค่าการบันทึกเลือกไปที่ MAIN MENNU > SETTINNG > CAMERRA > ENCODDE
จะแสดงเมนูดงั ภาพพ

1
2
3
4
5
6
7
8
9

การตั้งค่ า Encode มีดดังนี้
1.Chaannel: กําหนดดกล้องที่ตอ้ งการตั้งค่า
2.Codde-Stream Tyype: เลือกประเภทจากรายการที่มีให้เลืออก คือ Regullar(บันทึกแบบบต่อเนื่อง) ,M
MD(บันทึกแบบบ
มีการเเคลื่อนไหว), Alarm(บันทึกกแบบที่มีอุปกกรณ์ Alarm ภภายนอก)
3.Com
mpression: รองรับรู ปแบบบการบีบอัด HH.264B/H.2644 และ H.264HH(แนะนํา)
4.Smaart Codec : การตั
ก ้ งค่าแบบบง่าย (Close/OOpen)
5.Resolution: ระบบบรองรับค่าความละเอี
ค
ยด ทีท่สามารถเลืออกหลายแบบ
6.Fraame Rate (FPPS): สามารถกกําหนดได้ต้งั แแต่ 1f/s ถึง 300f/s ในระบบ NTSC และ 1f/s
1 to 25f/s ในระบบ PALL
7.Bit rate type: ระบบรองรับทั้ งสอง ประเภภท CBR และ VBR ในโหมมด VBR สามารถตั้งค่าคุณภภาพได้
8.Bit RRate (Kb/S) : ความเร็ วในกการส่ งภาพ
9.Auddio/Video: สาามารถเปิ ดเสี ยยงตามต้องการได้ /ปิ ดการใใช้งาน วิดีโอ/,/ ใช้ในกรณี ทีที่ทางการติดตั้งไมโครโฟนน
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8. เเมนูการดูภาาพ Live Preeview (ภาพสสด)
หลังจากทีที่Log inเข้ารระบบ สามารถดูภาพสดด และเข้าเมนนูต่างๆโดยกการคลิก ขวาของเมาส์ จจะ
ขึ้นแถถบเมนูดงั ภาาพ และสามารถเลือกเมนนูต่างๆได้ โโดยสามรถตั้งั ค่าต่างๆขอองเครื่ องบันทึกจาก
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ตัวอย่าง หน้ าต่ าง LLive Previeww

หมายเลข สัญลักษณ์ คความหมาย
1.
สสถานะการบันทึก
2.

กการตรวจจับ การเคคลื่อนไหว

หมมายเลข
3.
4.

สัญลักษณ์
ก
ความหมาาย
สัญญาณภภาพขาดการเชื่อมตต่อ
มีกล้องเชืชื่อมต่อแล้ว

****** ถ้าต้องกาารที่จะขายภาพกล้องแต่ละะช่องให้ใหญ่ขขึ้ึน ให้ดบั เบิ้ล เมาส์ในช่องนั้นๆ และถ้าตต้องการให้ภาาพ
เล็กเหหมือนเดิมให้คคลิ๊กขวา เมาส์์ (back)
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แถบเเมนูลดั ในแต่ต่ ละช่ อง (Livve Preview))
เมนูลดั จะขึขึ้นได้กต็ ่อเมื่อ ช่องๆนั้นมีกการเชื่อมต่อกล้
ก องเรี ยบร้อย

1

2

3

4

5

6

1. Reeal time/Playyback: รองรับบการเลนย้อนหลัง สามารถถเล่น ก่อนหน้น้า 5-60 นาที ขของการบันทึกกชองปัจจุบนั
2. Digital Zoom: กําหนดเขตช่องปัจจุบนั ที่ตต้อ้ งการซูมภาาพรองรับการซูมในการทํางงานได้หลายกกล้อง
ให้เปลี่ยยนเป็ น ไอคอนน
หลังั จากนั้นลากเเมาส์ตีกรอบ
ตัวอย่าง ทํทาการคลิกไออคอน
ตําแหน่งที่ตอ้ งการขขยายแสดงกาารซูมดังภาพ คคลิกขวาเมาส์ส์อีกครั้งเพื่ออออกสู่ภาพปกติติ

3. Maanual Backuup : การสํารอองข้อมูลจาก ช่ชองปัจจุบนั ไไปยังอุปกรณ์ USB ระบบไม่สามารถทําหหลายกล้องในน
เวลาเดีดียวกัน
4. Maanual Snapshhot: เพื่อทํากาาร snapshotไฟฟล์จะถูกบันทึกไว้ บนอุปกกรณ์ USB หรืรอ ฮาร์ ดดิสก์สสามารถไปที่ดดูู
ภาพทีที์ ่ทําการ Snap ได้ที่เมนูการดดูยอ้ นหลัง
5. Biddirection :ถ้าาอุปกรณ์รองรัรับพูดคุย แบบบสองทิศทาง,,สามารถคลิกที่ปุ่ม
ตอนนี้ส่วนทีที่เหลือ ปุ่ มพูดดคุย
แบบสสองทิศทาง ขออง ช่องทางดิจิิตอล กลายเป็ป็ น
คลิลิก
อีกครั
ก ้ งเพื่อยกเลิลิกการคุยแบบบ 2ทิศทาง แลละ
ไอคอนจะกลายมาเเป็ น
อีกครั้ง
6. Reggistration : กการ Search แลละ Add IP ขอองตัวกล้อง
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9. กการค้ นหาภาาพเหตุการณ
ณ์ ย้อนหลัง (SEARCH)
คลิกขวาเมาสส์เลือก Searchh หรื อเข้าเมนูนูหลัก Search แสดงหน้าต่าางดังภาพ

1

2
3
4

8
9
13
มักจะมีไฟล์ 3 ประเภทที่แสดงคืือ :
R : ไฟล์บนั ทึก ปกติ
ป ต่อเนื่อง
A : ไฟล์ บันทึกสสัญญาณเตือน ภายนอก
M : ไฟล์บนั ทึกกการเคลื่อนไหหว

5
6
7
122
111
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คําอธิบบาย
หมายยเลข
1

ชื่อ
Displaay window

2

Searchh type

3

Calenndar

4

โหมดดูยย้อนหลัง 1/4/99/ 16 ตามรุ่ นของเครื่ องที่รองรับ
Playbback Mode
And CChannel Selectiion - 1 หน้น้าต่างสามารถทํทําการเลือกดูได้ต้ ้ งั แต่กล้อง 1 ถึง 16
panel
- 4 หนน้าต่างสามารถททําการเลือกดูจาานวน
ํ
4 กล้องพพร้อมกัน
- 9 หน้าต่างสามารถทําการเลือกดูได้ต้ งั แต่กล้อง 1 ถึง 8 และ 9 ถึงง16
- 16 หหน้าต่างสามารถถทําการเลือกดูจจําํ นวน16 กล้องพร้อมกัน
Card number searchh
อินเตอร์์ เฟสการค้นหา หมายเลขบัตร จะแสดง ดังภาพพ สามารถ ดู หหมายเลขบัตร
/ ฟิ ลด์ต้ งงค่
ั าสามารถใช้กการค้นหาขั้นสู ง

5

6

Mask file list button

ควาามหมาย
การแสดดงหน้าต่างในกาารค้นหาข้อมูล
- รองรับ 1/4/9/16- หน้าาต่างในการดูยอนหลั
อ้
ง.
- รุ่ น4-ช่องรองรับการดูดูยอ้ นหลัง 4 ช่อง
- รุ่ น8-ช่องรองรับการดูดูยอ้ นหลัง 8 ช่อง
- รุ่ น16-ชช่องรองรับการดูยอ้ นหลัง 16 ช่อง
เลือกประเภทการค้นหาาแบบไฟล์หรื อรู ปภาพ
น HDD อานนเขียน จากอุปกรณ์
ก ต่อพ่วง
- สามารถเลือกที่จะเล่นจาก
- หลังจจากเลือกการเล่นนจากอุปกรณ์แลล้วทําการเลือกรูรู ปแบบที่ตอ้ งการแบบ
ไฟล์หหรื อแบบ ภาพนินิ่ง
- ทําการดับเบิ้ลคลิก เน้น สี ฟ้า วัน หมาายความวามี่ ภาพหรื
ภ
อไฟล์ หรื อไม่มี
สี แสดงว่าไมมี รู ปภาพพหรื อไฟล์
- ในโหมมดเล่นให้คลิกวันที่ตอ้ งการที่ สสามารถดู ไฟล์ บันทึก ที่สอดคคล้องกัน
ในแถบเวลาด้านลาง

- คลิกเพืพื่อไปที่อนิ เตอร์ เเฟสที่ทําเครื่ องหหมายรายการแแฟ้มสามารถดูขข้้ อมูลทัง้
หมดของงเครื่ องหมายช่องปั
อ จจุบนั ตามเวลาเมื่อบันทึกกการเล่นสามารรถทํา
เครื่ องหมมายบันทึกเมื่อมีข้อมูลที่สําคัญ
ญหลังจากที่เล่นนสามารถใช้ เวลาหรื อ
เครื่ องหมมายสําคัญในกการค้ นหา
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7

File liist switch buttoon

8

Playbback Control Paane

- ดับเบิ้ลลคลิกที่สามารถถ ดู ภาพ / บันทึึก รายการแฟ้ ม วัน ปัจจุบนั
- รายกาารแฟ้ มแสดง ช่อองแรก ของไฟลล์ บันทึก
- ระบบ สามารถแสดง สสู งสุ ด 128 ไฟล์ล์ในครั้งเดียวแลละคลิกเมาส์ เพื่ออดูไฟล์
ที่รายกการ ดับเบิ้ลคลิก เมาส์ หรื อคลิก ที่ปุ่ม ENTERR เพื่อเล่น
- สามารถป้ อนข้อมูล ระะยะเวลา ใน อินเตอร์
น เฟสที่ ต่ออไปนี้เพื่อ เริ่ มต้น้ การค้นหา
- ประเภททไฟล์: บันทึก RR- ปกติ A- ภาายนอก บันทึก กการเตือนภัย ;
M- เคลืลื่อนไหว
-แฟ้ มล็ออคคลิกที่ไฟล์ที่ต้ตองการล็อคแลละคลิกที่ปุ่มล็อคคไฟล์ที่ลอ็ คจะไไม่ถูก
เขียนทับ
- เพื่อดูไฟล์ ที่ถูกล็อคค้น้ หา ไฟล์ ที่ถูกล็อค :
คลิกที่ปุ่ม
|| : เล่น
น/หยุด
- ปุ่ มเล่น
- ดับเบิ้ลลคลิกที่เวลาที่ ของ แถบเวลา
- ในโหมมดเล่น ช้า คลิกเเพื่อ สลับระหว่ว่าง เล่น / หยุดชัว่ คราว
■ :ปุ่ มห
หยุด
: เล่น ย้อนกลับ ในโห
หมด การเล่นปกติ ซ้าย คลิกที่ปุ่ ม ไฟล์จะเริ่ มต้น การเล่น
ย้อนกลับ คลิก อีกครั้งเพื
เ ่อ หยุด การเลล่น ปัจจุบนั ในนโหมดเล่น ย้อนกลั
น บ คลิก
 เพื่อกการเล่นปกติ
│/│:ในโหมด กาารเล่น คลิกเพื่อเเล่น ต่อไป หรื อ ส่ วนก่อนหน้าานี้ สามารถ
คลิก อย่ย่างต่อเนื่องเมื่อ กําลังรับชม ไฟล์จาก ช่อง เดีดียวกัน ในโหมมด การเล่น
ปกติ เมื่อหยุด การเล่น ปัจจุบนั สามาารถคลิก│/
│ที่จะเริ่ มต้นการเล่
ก นโดย
กรอบโหหมดการเล่น คลิลิก /||เพื่อ การรเล่นปกติ
 : โหมมดการเล่น ช้าเชช่น เล่นช้า 1, เลล่นช้า 2 และอื่น ๆ
: ไป
ปข้างหน้าอย่างรวดเร็ ว คลิกเพืพื่อ โหมดการเล่น ที่รวดเร็ ว ต่างๆเช่
า น การ
เล่น ได้อย่
อ างรวดเร็ ว 1, 2 เล่น ได้อย่างรรวดเร็ ว และอื่น ๆ
: Smart Search
: การปรับระดั
บ บเสี ยงไฟฟล์ยอ้ นหลัง
: คลิก ที่ปุ่ม snnapshot ในโหมมดเต็มหน้าจอ รระบบสามารถ snapshot 1
ํ
ภาพ ระบบบรองรับการบบันทึก ภาพเส้นทางจับภาพที่กาหนดเอง
เชื่อมมต่ออุปกรณ์
ต่อพ่วงกก่อน ให้คลิกที่ปุ่ป่มจับภาพใน โโหมดเต็มหน้าจอ สามารถเลือก หรื อสร้าง
เส้นทาง คลิกที่ปุ่ม Startt , ภาพ บันทึกไไว้ในตําแหน่งที่กาํ หนด
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:M
Mark button ฟังก์ชนั นี่เป็ นนชุดบางส่ วน เทท่านั้น ตรวจสออบว่า มีปุ่ม
เครื่ องหมมายในบางหน้าาต่าง การควบคุม การเล่น
9

Time bar

10

Time bar unit

11

Backuup

12

Clip

13

Recorrd Type

- คือกการแสดง ประเภท การบันทึก และระยะเวลาใในการค้นหาปัจจจุบนั
- ใน 4 หน้าต่าง โหมมดการเล่น จะมีความสอดคล้องกับแถบเวลาทีที่แสดง
เ คลิก จุดหนนึ่ง ของ สี ใน แถบเวลา ระบบ จะเริ่ มต้น การเเล่น
- ใช้ เมาส์
- เวลลาที่จะเริ่ มต้นด้ววย 00:00 เมื่อ มีการตั้งค่า การกกําหนดค่า แถบเวลา ซูมใน
เวลา การรเล่นในปัจจุบนั เมื่อคุณกําลังเลล่น ไฟล์
- สี เขี
เ ยว หมายถึง ไฟล์
ไ บันทึก ปกกติ สี แดง หมายถึง ไฟล์ บันทึก สัญญาณ
เตือน ภาายนอก สี เหลืองงสําหรับ การเคลื่อนไหว
- ตัวเลืลือก รวมถึง: 244H , 12H, 1H แและ 30M หน่วย
- เวลลาที่จะเริ่ มต้นด้ววย 00:00 เมื่อ มีการตั้งค่า การกําหนดค่า แถบบเวลาซูมใน
เวลา การรเล่นในปัจจุบนั เมื่อคุณกําลังเลล่น ไฟล์
- เลืออกไฟล์ (s) ที่ตอ้ งการสํารองข้อ้ มูล จากรายการไฟล์ สามารถถตรวจสอบ
จากรายกการจากนั้นคลิกกปุ่ ม สํารอง ตอนนี
ต ้ สามารถ เห็นเมนู สํารรอง ระบบ
้
สนับสนุนุน การติดตั้งที่กกําหนดเอง เส้นนทาง หลังจากทีที่ เลือกหรื อ สร้าางโฟลเดอร์
ใหม่คลิก ปุ่ ม Start เพื่อเริ่ มต้น การ ดําเนิ
า นการสํารองงข้อมูล แฟ้ ม บันั ทึก (s) จะ
ได้รับกาาร บันทึกไว้ใน โฟลเดอร์ ที่ระบบุ
- ตรรวจสอบ ไฟล์อีกครั้ง สามารถยกเลิก การเลือกในปัจจุบนั ระะบบรองรับ
สูงสุ ด ทจะแสดง
ที่
32 ไฟฟล์จาก ช่องทางงหนึ่ง
ง ่บนั ทึกไฟฟล์ คลิกปุ่ มสํารองข้อมูลเพื่อทําาการบันทึก
- หลังจากที
- ถ้า มีการสํารองข้อมูล ในกระบวนนการ จะไม่สามมารถเริ่ ม ดําเนินนการสํารอง
ข้อมูลใหหม่ได้
- คือกาารแก้ไขไฟล์
- กรุ ณ
ณาเล่น ไฟล์ที่ตต้อ้ งการแก้ไข แล้วคลิก ปุ่ มนีนี้ เมื่อต้องการ ที่จะแก้ไข
สามารถดู บาร์ สอดคลล้อง ภาพนิ่งในน แถบเวลา ขอองช่องทาง ที่สอดคล้
อ องกัน
สามารถปรับ แถบเลื่อน หรื อ การป้ ออนข้อมูล เวลาาที่ถูกต้อง ในกการตั้ง เวลา
ไ
สิ้ นสุ ด ไฟล์
- หลังจากที่ต้ งั สามารรถคลิก ปุ่ ม คลิป อีกครั้งเพื่อ แแก้ไข ช่วงที่สอง สามารถดู
แถบเลื่อนเรี ยกคืน ตําแหหน่งเดิม
- สามมารถทําคลิป สสําหรับหนึ่งช่ออง หรื อหลายช่ช่องทาง การดําาเนินการจะ
คล้ายกัน
ในนโหมด การเล่นใด
น ๆ แถบเวลลา จะ เปลี่ยนไปเมื่อเปลี่ยน ประเภท การ
ค้นหา
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Smartt Search
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- เมื่อระบบ
อ
มีการเล่ล่นสามารถ เลือกโซน ในหน้าต่ตาง ที่จะ เริ่ มต้น้ การค้นหา
สมาร์ท คคลิกที่ปุ่ม การเคคลื่อนไหว ตรววจสอบ ที่จะเริ่ มมต้น การเล่น
- เมื่อ ตรวจสอบ การเคลื่อนไหว การเล่นเริ่ ม คลิกกที่ปุ่มอีกครั้ง คลิลิกที่ปุ่ม อีก
ครั้งจะยุตติ การเคลื่อนไหหว ในปัจจุบนั กการตรวจสอบกการเล่นไฟล์
- มี โซซน ตรวจจับการรเคลื่อนไหว ไมม่ได้
- หากก เลือกที่จะ เล่นนไฟล์ อื่น ๆ ระะบบจะสลับ กับการตรวจสอบ
บ
บเคลื่อนไหว
การเล่นขของไฟล์ อื่น ๆ
- ในรระหว่างขั้นตอนนการตรวจสอบการเคลื่อนไหวว ตรวจสอบ จะะไม่สามารถ
ดําเนินการเช่นการเปลี่ยยน แถบเวลาเริ่ มมต้น การเล่นย้อ้ นหลัง หรื อการเล่นเฟรม
ต่อเฟรม
- เมื่ือเล่น ไฟล์ ให้ห้คลิกปุ่ ม หมายยเลขที่ ระบบ สามารถสลับ กักบช่วงเวลา
เดียวกัน ของช่องทาง ที่สอดคล้องกัน ในการเล่น
เมื่อระบบ อยูใ่ นโหมดกการเล่นแบบเต็มมหน้าจอ คลิกซ้ซาย เมาส์ ในหหน้าจอ ลาก
เมาส์ในหหน้าจอเพื่อเลือก สวนที่เหลือ แล้วคลิกเมาส์์เพื่อ ซูมแบบดิจิิตอล คลิก
ขวาอีกคครั้งเพื่อออกจากกการซูมในหน้าปกติ
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Digitaal Zoom

17

Manuually
switch ในระหวว่างขั้นตอน กาารเล่น ไฟล์สามารถสลับไปยังั ช่องทางอื่น ๆ ผ่านทาง
channnel when playbaack รายการแแบบเลื่อนลง หรืื อกลิ้งเมาส์ฟังก์
ง ชนั นี้ เป็ นไมม่มีผล หากไม่มีการ บันทึก
ไฟล์ หรื อระบบ ที่อยูใ่ น ขั้นตอนการค้น้ หาสมาร์ท
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110. การค้ นหหาภาพเหตุกการย้ อนหลังแบบรวดเร็ววหรือ Smart Search
ในระหว่าง โหมดการเลล่น หลาย ช่องงทาง ดับเบิ้ลคคลิกช่องที่ตอ้ งงการให้เป็ นภภาพเต็มจอ แลล้วคลิก
แล้วสสร้างAreaในตําํ แหน่งในกล้ล้องนั้นๆที่ตอ้ งงการ แล้วให้คคลิก
คลิกเมมาส์ซา้ ยเพื่อออกจากค้
อ
นหาาแบบสมาร์ ท ดังภาพ

อีกที ระบบจะะเริ่ มทําการค้นหาแบบSma
น
art
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11. การสํ ารรองข้ อมูล
ทําการคลิลิกขวาเมาส์เลือก MAIN M
MEANU เลือก BACKUP ดังภาพ

***NVVR รองรับ UUSB***
จากตัวอยางใช้
ว
เป็ น USB คลิกปุ่ ม BACKUPP, สําหรับที่จะะดูขอ้ มูลอุปกรรณ์ได้สามารถถดูชื่ออุปกรณ์
ณ์ สํารองข้อมูล
และพืพื้นที่ท้งั หมด และ
แ พื้นที่วา่ งในอุปกรณ์ได้ รวมถึงข้อมูล ใน USB
ขั้นตออนการ สํารองงข้ อมูล
1.. เลือกอุปกรรณ์ที่จะทําการรสํารองและเลลือกกล้อง
2.. เลือกกล้องงที่ตอ้ งการ สําารองข้อมูล
3.. กําหนดเวลลาเริ่ มต้นและเวลาสิ้ นสุด
4.. คลิกปุ่ ม Add, ระบบจะเริ่ มทําการค้ค้นหาไฟล์
5.. ไฟล์ท้ งั หมมดจะแสดงรายการที่ดา้ นล่างหน้าจอ โดยจะแสดงรายยละเอียดของไไฟล์คือ ลําดับบไฟล์ กล้อง
ประเภท เววลาเริ่ มต้น เวลลาสิ้ นสุ ดและะขนาดไฟล์
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