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คู่มือการใช้งานเคร่ืองบนัทกึภาพ HIKVISION 

 

เคร่ืองบนัทกึภาพ DVR ในสว่นของการเข้าไปแก้ไข หรือตัง้คา่ Config ตวัเคร่ืองบนัทกึ จะมีคา่ Default 

ท่ีมาจากโรงงาน User ใช้เป็น “admin ” และรหสัผา่นของผู้ใช้เป็น “12345” ระบบของตวัเคร่ืองบนัทกึสามารถ

กําหนด User ได้ 15 Users และสามารถกําหนดสทิธิของผู้ใช้งานได้อยา่งอิสระ 

 
 

 ในลกัษณะการใสร่หสัผา่นสามารถทําได้โดยกดปุ่ มท่ีหน้าเคร่ืองบนัทกึ หรือใช้ Mouse ในการควบคมุ 

ในกรณีควบคมุผา่นทางปุ่ มกดหน้าเคร่ืองบนัทกึ สามารถทําได้โดยกดปุ่ ม  จากนัน้ กดปุ่ ม [ENTER] 

จะขึน้แถบสีนํา้เงิน จากนัน้ทําการกดปุ่ มท่ีหน้าเคร่ือง “12345” จะกด [ENTER] อีก 1 ครัง้ แล้วกดปุ่ ม  มาท่ี 

Confirm และในกรณีควบคมุด้วย Mouse สามารถใช้ Mouse คลิก๊ท่ี Password เพ่ือทําการใสร่หสัผา่นได้เลย 

จะเป็นลกัษณะเม่ือ Keyboard ขึน้มาบนหน้าจอแสดงผล 
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สถานะการแสดงผลของกล้อง (Live View) 
การแสดงสถานะบนจอภาพ จะแสดงสถานะการบนัทกึภาพ และสถานะการเตือนของกล้องแตล่ะ

ช่องสญัญาณ เม่ือมีการเปล่ียนรูปแบบของการบนัทกึ สถานะของสีจะเปล่ียนเองอตัโนมติั 

 
 

 ลักษณะของสี สถานะของการบันทกึ 
Icon Icon Color Status 

 สีขาว ไมมี่สญัญาณ 

 สีเหลือง สญัญาณภาพอินพทุ 

 สีมว่ง การบนัทกึแบบ Manual 

 สีเขียว การบนัทกึแบบ Continuous 

 สีนํา้เงิน การบนัทกึแบบ Motion Detection 

 สีแดง การบนัทกึแบบ Alarm 

  
ลักษณะของสี สถานะของสัญญาณเตือน 

Icon Icon Color Status 

 สีขาว ไมมี่สญัญาณ 

 สีเหลือง ตรวจจบัความเข้มของสี 

 สีมว่ง ความเคล่ือนไหวและสญัญาณเตือน 

 สีเขียว ไมมี่สญัญาณเตือน 

 สีนํา้เงิน ความเคล่ือนไหว 

 สีแดง สญัญาณเตือนภายนอก 
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รูปแบบของเมนูคาํส่ัง แต่ละฟังก์ช่ัน 
 ก็จะมีในสว่นของ Display, Image, Recording, Network, Alarms, Exceptions, PTZ, RS232, 

Preview, User , Transact และ Utilities  

 
 

การกาํหนดรูปแบบหรือตัง้ค่า วัน/เวลา 
 สามารถกําหนดได้ท่ีเมน ู“Display” เลือกท่ี Date/Time สามารถคลิก๊เพ่ือแก้ไข ยงัตําแหน่งของตวัเลข 

จะเป็นการกําหนดรูปแบบการแสดงผลของวนัท่ี และเวลา เม่ือเสร็จแล้วให้ทําการคลิก๊ท่ี Confirm เพ่ือทําการ

ยืนยนัการตัง้คา่ จากรูปด้านลา่ง หวัข้อ Date จะอยูใ่นรูปแบบของ เดือน-วนั-ปี (mm-dd-yyyy) และเวลาจะเป็น 

ชัว่โมง-นาที-วินาที (hh : mm : ss) เป็นต้น 
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 และในสว่นของการจดัตําแหน่งในการแสดงผลของวนั/เวลา สามารถเข้าไปกําหนดได้ท่ี เมน ู“Image” 

เลือกท่ีหวัข้อ OSD จะมีให้เลือก คือ การแสดงผลแบบ ตวัอกัษรทบึคงท่ี (Opaque&Steady), ทบึแล้วกระพริบ 

(Opaque&Flashing) หรือแบบโปร่งแสงคงท่ี (Transparent&Steady), โปรงแสง่แล้วกระพริบ 

(Transparent&Flashing) และตําแหน่งการแสดงผล สามารถปรับเปล่ียนได้ โดยเลือกคลิ๊กท่ี “Position”  

 

 หมายเหตุ : ในกรณีทีไ่ม่ตอ้งการใหแ้สดงผลของ วนั / เวลา นัน้ใหเ้ลือกเป็น “No Display” 

 

 
 

การทาํงานฟังก์ช่ัน Scaler 
โดยปกติแล้วฟังก์ชัน่การทํางาน Scaler นัน้ จะรองรับกบัเคร่ืองบนัทกึภาพ รุ่น DS70xx และ DS80xx 

หรือ Firmware ท่ีเป็นแบบ GUI เป็นต้น โดยหน้าท่ีการทํางานของฟังก์ชัน่นีน้ัน้ จะทําการปรับสมดลุ หรือขนาด

ของภาพในการแสดงผลให้พอดีกบัจอแสดงผล (ไมใ่ห้ล้นจอภาพ) ขัน้ตอนการใช้งาน 

คลิก๊เมาส์ขวา เลือกท่ีเมน ูMain Menu จะมีป๊อป-อพั ขึน้มาให้ใส ่User และ Password ในการใช้งาน

ซึง่ User จะใช้เป็น admin และ Password คือ 12345 และคลิ๊ก Confirm เพ่ือเข้าเมน ู
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เลือกท่ีเมน ูCamera ให้คลิก๊เคร่ืองหมายถกูท่ีหน้าหวัข้อ Scaler เพ่ือปิดใช้งาน จากนัน้กด Confirm ก็

เป็นอนัเสร็จเรียบร้อย  
 

การตัง้ช่ือกล้อง (Camera Name) 
 จะอยูใ่นสว่นของเมน ู“Image” ในเมนนีู ้ก็จะประกอบไปด้วย 

 Select Camera : การเลือกช่องสญัญาณของกล้อง 

 Name : การกําหนดช่ือกล้องใหม ่โดยสามารถทําการกําหนดช่ือได้ 19 ตวัอกัษร และสามารถกําหนด

ตําแหน่งของการแสดงผลของช่ือกล้องได้ โดยเลือกคลิก๊ท่ี “Position”  

 เม่ือทําการตัง้คา่เสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ทําการคลิ๊กท่ี Confirm เพ่ือทําการยืนยนัการตัง้คา่ 
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การปรับแต่ง  Video Parameter 
 จะอยูใ่นเมนขูอง “Image”  ในสว่นนีจ้ะมีเมนฟัูงก์ชัน่ ให้คณุปรับแตง่คณุภาพของภาพ เช่น 

Brightness (ความสวา่ง), Contrast (ความเข้ม), Hue (สี) และ Saturation (การอิ่มตวัของสี) ได้อิสระตอ่กล้อง

ในลกัษณะการปรับ จะมีแถบบาร์สีชมพ ูจะเป็นตวัแสดงสถานะของคา่ท่ีจะทําการปรับแตง่ โดยสามารถเพิ่มหรือ

ลด คา่ตา่งๆ ได้โดยการหมนุท่ีสกอล์เมาส์ เม่ือได้คณุภาพท่ีต้องการแล้วให้คลิ๊กเมาส์ซ้ายเพ่ือทําการยืนยนัการตัง้

คา่ แตใ่นกรณีท่ีคลิก๊เมาส์ขวาจะเป็นการยกเลกิคําสัง่ 

 
 

 
 

 เม่ือทําการตัง้คา่เสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ทําการคลิ๊กท่ี Confirm เพ่ือทําการยืนยนัการตัง้คา่ 
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การตัง้ค่าการบันทกึแบบ Manual 
หมายเหตุ : ผูใ้ชจ้ะตอ้งทําการติดตัง้ฮาร์ดดิส เข้าทีต่วัเคร่ืองบนัทึกภาพ DVR ก่อน  จากนัน้เข้าไปที่

เมนู Ui เลือก Hard Disk เพือ่ทําการจดัรูปแบบ (Format) เสร็จเรียบร้อย ถึงจะพร้อมใชง้าน 

เร่ิมแรก ทําการกดปุ่ ม [REC] จากนัน้จะขึน้ Pop-UP ให้เราใสใ่นสว่นของ User และ Password ท่ี

ถกูต้อง จากนัน้คณุสามารถเร่ิมทํา “Record Manual” ได้เลย 

 
 
คาํอธิบาย : Manual Record 

ในสว่นของการบนัทกึแบบ Manual จะประกอบไปด้วย [Channel] ตวัเลขของช่องสญัญาณ, [Status] 

สถานะช่องสญัญาณ, [Start/Stop] เร่ิมต้น/หยดุการบนัทกึ, [Start All] เร่ิมต้นการบนัทกึทัง้หมด และ [Stop All] 

หยดุการบนัทกึทัง้หมด 

Channel : ช่องสญัญาณ จะแสดงรายการตวัเลขของช่องสญัญาณท่ี DVR มี 

Status : สถานะ ของช่องสญัญาณท่ีทํางาน จะมีสถานะอยู ่4 สถานะ คือ  สถานะวา่ง, สีเขียว

ลกัษณะของช่องสญัญาณกําลงับนัทกึ (รวมถงึการบนัทกึแบบต่อเน่ือง, บนัทกึแบบสญัญาณเตือน, ท่ีบนัทกึการ

ตรวจสอบการเคล่ือนไหว) สีแดงลกัษณะการสง่ผา่นเครือข่าย และสีส้ม ลกัษณะทําการบนัทกึท่ีตวัเคร่ือง และ

สง่ผา่นเครือข่าย 

Start/Stop : “X” สง่ผลให้ คณุสามารถท่ีจะเร่ิมทําการบนัทกึแต่ละช่องสญัญาณ และ “÷” สง่ผลให้ 

คณุหยดุการบนัทกึ 

Start All : เร่ิมทําการบนัทกึทัง้หมด 

Stop All : หยดุการบนัทกึทัง้หมด 

 เม่ือทําการตัง้คา่การบนัทกึเสร็จเรียบร้อย ถ้าจะออกไปท่ีหน้าจอการแสดงผล ให้กดปุ่ ม [ESC] ท่ี

ตวัเคร่ืองบนัทกึ หรือ คลิก๊ปุ่ มขวาของ Mouse 
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การตัง้ค่าการบันทกึภาพ แบบตรวจจบัความเคล่ือนไหว (Motion Detection) 
 จะอยูใ่นสว่นของเมน ู“Image” ซึง่ในสว่นนีร้ะบบ จะแยกอิสระตอ่กนัของแตล่ะกล้อง 

 
 

 เม่ือเข้ามาในฟังก์ชัน่นี ้จะเหน็ได้วา่ จะมี 

 Select Camera : การเลือกช่องสญัญาณของกล้องวา่จะทําการใช้งานของกล้องตวัไหน 

 Motion Det. Level : จะเป็นการกําหนดคา่ความไวในการตรวจจบั โดยจะมีอยู่ด้วยกนั 7 ระดบั ตัง้แต่

คา่ 0 (ความไวต่ํา) ถงึ 5 (ความไวสงู) และ ปิดการใช้งาน โดยค่า เร่ิมต้น (Default)  จะอยูท่ี่ระดบั 2 จากนัน้ทํา

การเข้าท่ี  Area เพ่ือกําหนดพืน้ ในการตรวจจบัความเคล่ือนไหว  

 
  

- 8 - 



 

โดยในสว่นนีจ้อภาพจะแบง่พืน้ท่ี ในการตรวจจบัออกเป็น 22x18 พืน้ท่ีท่ีเป็นสีนํา้เงิน จะเป็นบริเวณท่ี

ไมต้่องการตรวจจบั และพืน้ท่ีท่ีเป็นสีแดง จะมีการตรวจจบัความเคล่ือนไหว  

เม่ือทําการกําหนดพืน้ท่ี เสร็จเรียบร้อย ให้คลิก๊ Mouse ด้านขวา จากนัน้เลือก Confirm จะเป็นการ

ออกจากเมนกูารสร้างพืน้ท่ีตรวจจบั 

 คราวนีม้าดใูนสว่นของการกําหนดรูปแบบการเตือน (Alarm) คลิก๊ท่ี “Policy” จะขึน้หน้าเมน ูMotion 

Alarm handle 

 หมายเหตุ : พืน้ทีใ่นการตรวจจบัความเคลือ่นไหว ไม่สามารถทําการคดัลอกได ้

 

 
 

คาํอธิบาย : Policy 
 Record Chan : การกําหนดการบนัทกึของกล้อง ตามช่องสญัญาณ 

 Alarm Schedule : การกําหนดตารางเวลาในการเตือน สามารถทําการกําหนดช่วงเวลาได้ 4 ช่วงเวลา

 Day : กําหนดวนั (Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun) 

 Copy to : ใช้ในกรณีท่ีคณุต้องการคดัลอกข้อมลูท่ีคณุตัง้ขึน้มาไปยงัวนัตา่งๆ โดยท่ีคณุไมต้่องไปตัง้คา่

แตล่ะวนัใหม่ 

 ในสว่นของการเตือน Handle Mothod ก็จะมี 

 On Screen Warning : เม่ือเกิดเหตกุารณ์ขึน้ ให้ตดัภาพมาท่ี กล้องท่ีเกิดเหตกุารณ์แบบเตม็หน้าจอ 

 Audible Warning : สง่เสียงสญัญาณ 

 Upload To Center : สง่ข้อมลูไปยงั CMS 

 Trigger Alarm Out : สัง่งานไปยงั Alarm Out ให้มีการทํางาน ในสว่นนีจ้ะเป็นลกัษณะการเปิด/ปิด 

ของ Relay Out ท่ีอยูใ่นตวัเคร่ืองบนัทกึ 

 

หมายเหตุ : ในการตัง้ค่าการบนัทึกแบบตรวจจบัความเคลือ่นไหว สามารถกําหนด PreRec. ไดสู้งสดุ 

30 วินาที และ  PostRec. ไดสู้งสดุ 10 นาที (สามารถดูรายละเอียดไดที้ห่วัข้อ “การตัง้ค่าการบนัทึก”) 

- 9 - 



 

 จากนัน้ให้ไปกําหนดรูปแบบการบนัทกึ ท่ีเมน ู“Recording”  ในสว่นนีต้้องเลือกให้ตรงกบักล้อง ท่ีคณุ

ได้กําหนดการบนัทกึแบบ Motion Detection แล้วเลือกหวัข้อ Enable Rec. เลือก “Schedule” เพ่ือทําการ

กําหนดรูปแบบ และตารางเวลาในการบนัทกึภาพ เช่น All Time (แบบตอ่เน่ือง 24 ชัว่โมง) หรือ Mot. Det. 

(ตรวจจบัความเคล่ือนไหว) 

 
 

 ในสว่นฟังก์ชัน่ Schedule จะสงัเกตได้จากมมุซ้ายของจอภาพ จะมีหวัข้อ Day “Mon” แสดงถงึรูปแบบ

การตัง้คา่ของวนัจนัทร์ ในท่ีนีใ้ห้ถ้าคณุต้องการกําหนดให้รูปแบบทํางานตลอดเวลา (24 ชัว่โมง) ให้เลือกคลิก๊

เคร่ืองหมายถกู “÷”  ท่ีหวัข้อ All Day แตถ้่าต้องการกําหนดรูปแบบ เป็นช่วงเวลา All Day ให้เป็นเคร่ืองหมาย

กากบาท “X”   รูปแบบสามารถกําหนดได้ 4 ช่วงเวลา ซึง่แต่ละช่วงเวลา ไมส่ามารถกําหนดข้ามวนัได้ เช่น 23.00 

ถงึ 02.00 เป็นต้น เม่ือเลือกรูปแบบได้แล้ว ให้ดใูนสว่นของหวัข้อ Rec. Type กําหนดเป็น “Mot. Det” จากนัน้ใน

หวัข้อ Copy to เลือกเป็น All แล้วกด “Copy” เพ่ือทําการคดัลอกรูปแบบการบนัทกึแตล่ะวนัให้เหมือนกนั (วนั

องัคารถงึวนัอาทิตย์) จากนัน้ คลิก๊ Confirm 
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 หมายเหตุ : รูปแบบการตัง้ค่าแต่ละวนัสามารถกําหนดการบนัทึกภาพไดแ้ตกต่างกนั แต่ถา้ตอ้งการให้

ทกุวนับนัทึกภาพเหมือนหกนั ใหส้ัง่ Copy to All ถา้ไม่มีการคดัลอกรูปแบบก็จะบนัทึกเฉพาะวนัจนัทร์เท่านัน้  
 

การตัง้ค่าการบันทกึแบบต่อเน่ือง 
 จะอยูใ่นเมน ูของ “Recording”  ในสว่นของการตัง้คา่การบนัทกึของกล้อง และแตล่ะกล้องจะเป็น

อิสระตอ่กนั 
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คาํอธิบาย : Recording  
 If HD Full :  เป็นการกําหนดเง่ือนไขของ Hard disk วา่ถ้าเตม็แล้วให้ Overwrite หรือ Stop recording 

 Select Camera : การเลือกช่องสญัญาณของกล้องวา่จะทําการใช้งานของกล้องตวัไหน 

 Stream Type : กําหนดรูปแบบการสง่สญัญาณวา่จะ สง่ภาพและเสียง หรือ ภาพอยา่งเดียว 

 Resolution : กําหนดขนาดในการบนัทกึ ก็จะมี QCIF (176x144), CIF (352x288), 2CIF (704x288)  

 Frame Rate :  การกําหนดอตัราของภาพบนัทกึสงูสดุตอ่วินาที 

 Bit Rate : คณุภาพของภาพ ท่ีใช้ในการบนัทกึและสง่สญัญาณ สามารถปรับได้ตัง้แต ่32Kbps ถงึ 

2Mbps 

 Enable Rec. :  การกําหนดตารางในการบนัทกึ (Schedule) 

 PreRec Time : กําหนดให้บนัทกึลว่งหน้าก่อนเกิดเหตกุารณ์ สามารถปรับได้ตัง้แต ่5 - 30 วินาที 

 PostRec Time : กําหนดให้บนัทกึหลงัเกิดเหตกุารณ์ไปแล้ว สามารถปรับได้ตัง้แต ่5 วินาที - 10 นาที 

 Copy to Camera : ใช้ในกรณีท่ีต้องการคดัลอก การตัง้คา่ของกล้อง ไปยงัอีกกล้อง หรือทกุกล้อง 

 

Step 1. เลือกท่ีเมน ูRecording ในกรณีท่ีจะตัง้ค่าบนัทกึให้เหมือนกนัทกุกล้อง ให้เลือก Channel 

สดุท้าย เช่น เคร่ืองบนัทกึภาพ 16 Channel  ท่ีหวัข้อ Select Camera เลือกเป็น 16 จากนัน้ คลิ๊กเคร่ืองหมายถกู

ท่ีหวัข้อ Enable Rec. (Schedule) 

Step 2. คลิก๊เข้าไปท่ี หวัข้อ Schedule  

Step 3. ในหวัข้อ Schedule คา่เร่ิมต้นในการตัง้คา่จะอยูท่ี่วนัจนัทร์ (Mon) จะสงัเกตได้จากหวัข้อ 

มมุซ้าย Day: Mon ให้คลิก๊เคร่ืองหมายถกูท่ีหวัข้อ All Day ในสว่น Rec. Type เลือกเป็น All Time ในกรณีท่ี

ต้องการให้ทกุวนั (จนัทร์-อาทิตย์) เหมือนกนัทกุวนั ท่ีหวัข้อ Copy to ให้เลือกเป็น All แล้วคลิก๊ Copy ขึน้ป๊อป-

อพั Copy setting to All  Week Dates.. OK! จากนัน้คลิ๊ก Confirm แล้วคลิก๊ Confirm อีกครัง้ เพ่ือกลบัไปยงั

เมน ูRecording. 
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Step 4. ในกรณีท่ีต้องการให้ทกุกล้อง ทําการบนัทกึภาพเหมือนกนัทัง้หมดทกุช่องสญัญาณ ให้ดหูวัข้อ

ท่ี Copy to Camera เลือกเป็น All แล้วคลิ๊ก Copy จะขึน้ป๊อป-อพั Copy Parameters to All Cannels… OK. 

จากนัน้คลิ๊ก Confirm เม่ือคลิ๊กท่ี Confirm จะมีป๊อป-อพั System need to Reboot Continue? แล้วคลิ๊ก 

Confirm อีกครัง้เคร่ืองบนัทกึภาพจะทําการ Reboot ระบบ ก็เป็นอนัเสร็จเรียบร้อย 

Step 5. เม่ือเคร่ืองบนัทกึภาพทําการ Reboot ระบบเสร็จเรียบร้อย ให้สงัเกตท่ีเมนบูาร์ ด้านลา่งของ

จอแสดงผล จะแสดงสถานะของกล้องแตล่ะตวั โดยจะมีหวัข้อ Rec. (การบนัทกึ) และ Alarm (การแจ้งเตือน) 

สถานะของการตัง้คา่การบนัทกึภาพแบบตอ่เน่ืองนัน้ Rec. จะเป็นสีเขียว เป็นต้น 
 

การกาํหนดตาํแหน่งการแสดงผล (Preview) 

 
 

จะอยูใ่นสว่นของหวัข้อ “Preview” เป็นการกําหนดรูปแบบการแสดงผล การกําหนดเวลาในการสลบั

ภาพ หรือ การเปิด/ปิด ของสญัญาณเสียง และโครงสร้างของการแสดงผลบนหน้าจอหลกั 
 

คาํอธิบาย  
Preview Mode : เป็นการกําหนดการแบง่สกรีนของจอภาพ โดยสามารถท่ีจะแบ่งได้เป็น 1 สกรีน, 4 

สกรีน, 9 สกรีน, 12 สกรีน และ 16 สกรีน เม่ือทําการตัง้คา่ในสว่นนี ้จะมีผลก็ตอ่เม่ือรีบตูการทํางานของเคร่ือง

ใหม ่เป็นต้น 

Select Out : เป็นการกําหนดรูปแบบการเลือกแสดงผลท่ีเอาว์พทุ (Main / Spot หรือ AUX)  

 Switch Time : การหน่วงเวลาในการสลบัภาพ สามารถกําหนดเวลาได้ตัง้แต ่5 วินาที, 10 วินาที, 20 

วินาที, 30 วินาที, 1 นาที, 2 นาที, 5 นาที และ ไม่สลบั (Never) 

 Audio Preview : การเปิด/ปิด ของสญัญาณเสียง 

 Display Delay : เป็นการหน่วงเวลา ในการเกิด Pop-UP ของการทํางานในลกัษณะ “On Screen 

Warning” สามารถกําหนดเวลาได้สงูสดุ 10 วินาที 

 Layout : เป็นการกําหนด การเปิด/ปิด การแสดงผลของกล้อง บนหน้าจอการแสดงผล โดย “X” คือ

ไมใ่ห้แสดงผลบนจอภาพ หรือข้ามกล้อง 
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 สามารถทําได้โดย การใช้ Mouse ไปคลิก๊ท่ี ตําแหน่งของกล้องท่ีไมต้่องการให้แสดงผล หรือ ปิด 

จากนัน้จะมี Pop-UP ของ Keyboard ขึน้มา ให้คลิก๊ท่ี “00” เพ่ือทําการปิดการแสดงผล จะขึน้เป็นเคร่ืองหมาย

กากบาท “X” ถ้าต้องการเปิดใช้งานอีกครัง้ ก็ให้คลิก๊เป็นตวัเลขของช่อง (กล้อง) ท่ีคณุทําการปิดไป 
 

การตัง้ค่า Video Loss Alarm 
 ในสว่นนีจ้ะอยูใ่นเมนขูอง “Camera” เร่ิมแรกเลย ทําการเลือกกล้อง จากนัน้คลิก๊ท่ี “Advanced 

Settings” ในหวัข้อของ Signal Loss คณุสามารถปรับเปล่ียนได้ 2 แบบ คือ Ignore ไมทํ่างาน หรือ Handle เปิด

การทํางาน จากนัน้กําหนดรูปแบบการ Alarm ได้ท่ี “Policy” 
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คาํอธิบาย : Policy 
 Alarm Schedule : การกําหนดตารางเวลาในการเตือน สามารถทําการกําหนดช่วงเวลาได้ 4 ช่วงเวลา

 Day : กําหนดวนั (Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun)  

 Copy to : ใช้ในกรณีท่ีคณุต้องการคดัลอกข้อมลูท่ีคณุตัง้ขึน้มาไปยงัวนัตา่งๆ โดยท่ีคณุไมต้่องไปตัง้คา่

แตล่ะวนัใหม่ 

 ในสว่นของการเตือน Handle Method ก็จะมี 

 On Screen Warning : เม่ือเกิดเหตกุารณ์ขึน้ ให้ตดัภาพมาท่ี กล้องท่ีเกิดเหตกุารณ์แบบเตม็หน้าจอ 

 Audible Warning : สง่เสียงสญัญาณ 

 Upload To Center : สง่ข้อมลูไปยงั CMS 

 Trigger Alarm Out : สัง่งานไปยงั Alarm Out ให้มีการทํางาน ในสว่นนีจ้ะเป็นลกัษณะการเปิด/ปิด 

ของ Relay Out ท่ีอยูใ่นตวัเคร่ืองบนัทกึ 
 

การตัง้ค่าเครือข่าย (Network) 
 จะอยูท่ี่เมน ู“Network” ในสว่นนีค้ณุต้องทําการกําหนดคา่ IP Address ของตวัเคร่ืองบนัทกึ ให้อยู่

ภายในวงเดียวกนักบัระบบเครือข่ายของคณุท่ีใช้งานอยู ่หลกัๆ แล้วก็จะมี IP, Mask (Subnet), Gateway, Port 

(ใช้ในการเรียกดผูา่นโปรแกรม หรือโทรศพัท์มือถือ) และ HTTP Port (ใช้ในการเรียกดผูา่นทาง Browser) 

 
 

การกาํหนดสิทธิการใช้งาน  
 จะอยูท่ี่ เมน ู“User” ซึง่ ช่ือผู้ใช้หลกั คือ “admin” และรหสัผา่น คือ “12345’  ในสว่นของช่ือของ 

admin นัน้ไมส่ามารถเปล่ียนได้ แตส่ามารถท่ีจะเปล่ียนรหสัการเข้าใช้ได้ โดยทําการคลิ๊กท่ีช่ือ admin จากนัน้ ก็

ให้กรอกรหสัใหมล่งไปในสว่นของ Password และ Verify แล้ว Confirm 
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 ในสว่นของสทิธิการใช้งานนัน้ สามารถท่ีจะกําหนดได้วา่ จะให้สามารถทําอะไรได้บ้าง ก็จะมี “Local“ 

(การควบคมุผา่นทางตวัเคร่ืองบนัทกึ) และ “Remote” (การควบคมุระยะไกล) เป็นต้น 

 
 
คาํอธิบาย : Set Right 
 Local : จะเป็นการควบคมุเคร่ืองบนัทกึภาพ ผา่นทางปุ่ มกดท่ีหน้าเคร่ืองบนัทกึ หรือใช้ Remote 

Control หรือ Mouse Control  
- PTZ Ctrl ควบคมุกล้อง PTZ - Record ทําการบนัทกึ - SetPara ปรับแตง่ภาพ 

- Log ดเูหตกุารณ์ - Utilities เคร่ืองมือ   
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Remote : จะเป็นการควบคมุเคร่ืองบนัทกึภาพจากระยะไกล เช่น ผา่นทางโปรแกรม หรือ Browser 
- PTZ Ctrl ควบคมุกล้อง PTZ - Record ทําการบนัทกึ - SetPara ปรับแตง่ภาพ 

- Log ดเูหตกุารณ์ - Utilities เคร่ืองมือ - Talk เสียง 

- Alarm สญัญาณเตือน - LocalOut ควบคมุภาพ - COM Ctrl ควบคมุพอร์ต 

 

หมายเหตุ : ในส่วนของ Utilities จะประกอบไปดว้ยฟังก์ชัน่ Locally upgrade firmware, Format 

HDD, Reboot DVR and Shut down DVR, etc. 
  

User’s MAC Add : เป็นการลอ็กคา่ MAC Address ของเคร่ืองท่ีจะทําการ Remote เข้ามา 

 Channel : แสดงสถานะของจํานวน ช่องสญัญาณ 

 Local Play : เป็นการกําหนดให้สามารถดภูาพจากกล้องไหนได้บ้าง โดย “÷”  ยอมรับ และ “X” ปฏิเสธ

การเข้าดภูาพ 

 Remote Play : เป็นการกําหนดให้สามารถดภูาพจากระยะไกล กล้องไหนได้บ้าง โดย “÷”  ยอมรับ 

และ “X” ปฏิเสธการเข้าดภูาพ 

 Remote Watch : เป็นการกําหนดให้สามารถดภูาพย้อนหลงัจากระยะไกล กล้องไหนได้บ้าง โดย “÷” 

ยอมรับ และ “X” ปฏิเสธการเข้าดภูาพ 

 

การเรียกดภูาพย้อนหลัง (Playback) 
 สามารถทําได้โดยกดปุ่ ม [PLAY] ท่ีหน้าเคร่ืองบนัทกึ หรือ คลิ๊กขวาท่ีหน้าจอแสดงผล แล้วเลือกท่ีเมน ู

[PLAY] ก็ได้เช่นกนั ในลกัษณะการ Playback ผา่นทางเคร่ืองบนัทกึ สามารถทําได้ทีละ 1 กล้อง 
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ลักษณะการ Playback 
 Main Channel : เลือกกล้องท่ีต้องการเรียกดภูาพย้อนหลงั 

 Rec. Type : จะเป็นการเลือกรูปแบบ ของการตัง้คา่การบนัทกึ จะแบง่ออกเป็น “All” ทัง้หมด, “All 

Time” รูปแบบของเวลา, “Motion Detection” การเคล่ือนไหว และ “Alarm” สญัญาณเตือน 

 Time : เป็นการกําหนดระยะของวนั/เวลา เร่ิมต้น และสิน้สดุ ท่ีต้องการ Playback 

 Search : ค้นหา 

 Play : กดเพ่ือทําการเรียกดภูาพย้อนหลงั โดยจะต้องคลิก๊ “÷” ท่ีช่วงเวลาท่ีต้องการก่อน 

หมายเหตุ : ในขณะทําการดูภาพยอ้นหลงัสามารถคล๊ิกที ่รูปแว่นขยาย เพือ่ทําการซูมภาพได ้
 

การสาํรองข้อมูล (Backup) 
 จะอยูใ่นสว่นของ “Playback” โดยจะเร่ิมจากการค้นหา ช่วงเวลาท่ีต้องการสํารองข้อมลูก่อน (Rec. 

Type เลือกเป็น All ค้นหาจากรูปแบบ การบนัทกึทัง้หมด) เม่ือได้ช่วงเวลานัน้แล้ว ให้คลิก๊ “÷” ท่ีช่วงเวลาท่ี

ต้องการ จากนัน้ ให้มาดใูนสว่นของ Save Device จะเป็นการกําหนดเอาท์พทุ ของการสํารองข้อมลู ก็จะมี USB 

DISK, USB HDD และ USB CD-RW หรือ DVD-RW จากนัน้คลิก๊ท่ี Copy เพ่ือทําการคดัลอกข้อมลูลง Disk  

 
 

ในกรณีท่ีคณุต้องการสํารองข้อมลู ในวนันีท้ัง้วนั ให้คลิก๊ท่ี “Backup Today” ระบบจากทําการคดัลอก

ข้อมลูของวนันี ้ทัง้หมดลง Disk ปลายทางโดยอตัโนมติั 

จากรูปด้านลา่ง จะเป็นลกัษณะขัน้ตอนการคดัลอกข้อมลูลง Disk อาจจะใช้เวลาบ้าง (จะช้าหรือเร็ว

ขึน้อยูก่บัขนาดของไฟล์ท่ีทําการคดัลอก) 
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 จากรูปด้านลา่ง จะแสดงรูปแบบของการคดัลอกไฟล์เสร็จสมบรูณ์ ซึง่ไฟล์ท่ีได้ จะเป็นนามสกลุ MP4 

และจะต้องใช้โปรแกรมท่ีมากบัตวัเคร่ืองบนัทกึภาพในการเปิดดภูาพ (Player.exe) 

 
 

การเช็คดสูถานะการทาํงานของ HDD (ในกรณีที่ไม่บันทกึ) 
 ในสว่นนีเ้ร่ิมแรกเลย ให้สงัเกตท่ีสถานะบาร์ด้านลา่งของหน้าจอแสดงผลก่อน ว่าหวัข้อ Rec. แสดง

สถานะสีอะไร ในกรณีท่ีไมมี่การบนัทกึภาพ Rec. จะเป็นสีเหลือง ถ้าพบวา่เป็นสีเหลือง ให้ทําตามวิธีเช็คดงันี ้

คลิก๊เมาส์ขวา เลือกท่ีเมน ูMain Menu จะมีป๊อป-อพั ขึน้มาให้ใส ่User และ Password ในการใช้งาน

ซึง่ User จะใช้เป็น admin และ Password คือ 12345 และคลิ๊ก Confirm เพ่ือเข้าเมน ู
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เลือกท่ีเมน ูUtilities จากนัน้คลิ๊กท่ีหวัข้อ Hard Disk 

ซึง่ในหวัข้อนี ้จะเป็นการแสดงรายละเอียดของ Hard Disk ท่ีได้ตอ่ใช้งานกบัเคร่ืองบนัทกึภาพ 1. แสดง

พืน้ท่ีความจ ุ(Capacity), 2. พืน้ท่ีวา่ง (Freespace) และ 3. สถานะของ Hard Disk (Status) ซึง่สถานะของการ

ผิดพลาดก็จะแจ้งเป็น Unformat หรือ Error ทัง้ 2 กรณีนีเ้บือ้งต้นให้ทําการ Format Hard Disk ดกู่อนถ้า 

Format แล้วยงัไมบ่นัทกึภาพ ให้เช็คท่ี Hard Disk วา่มี Bad หรือไม ่หรือสาย SATA อาจจะหลวม เป็นต้น 

 

การปิดเสียง Alarm ในกรณีเปิดเคร่ืองบันทกึภาพแล้วมี Alarm  
 ในกรณีท่ีเป็นเคร่ืองบนัทกึภาพตวัใหม ่มาจากโรงงานผู้ผลติ เคร่ืองบนัทกึภาพจะมีการเปิดใช้งาน

ฟังก์ชัน่ Exceptions อยู ่3 ฟังก์ชัน่ ซึง่จะเป็นการตรวจสอบระบบของเคร่ืองบนัทกึภาพ จะสงัเกตได้จาก เม่ือทํา

การเปิดเคร่ืองบนัทกึภาพ จะมีเสียงสญัญาณเตือนมาจากเคร่ืองบนัทกึภาพ ในสว่นนีส้ามารถทําการปิด

สญัญาณเตือนได้ดงันี ้

Step 1. คลิก๊เมาส์ขวา เลือกท่ีเมน ูMain Menu จะมีป๊อป-อพั ขึน้มาให้ใส ่User และ Password ใน

การใช้งานซึง่ User จะใช้เป็น admin และ Password คือ 12345 และคลิ๊ก Confirm เพ่ือเข้าเมน ู
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Step 2. เลือกท่ีเมน ูExceptions 

Step 3. เม่ือเข้ามายงัฟังก์ชัน่ Exceptions แล้วให้สงัเกตท่ีด้านบน จะมีหวัข้อของ Hard Disk Full อยู ่

ให้ทําการเปล่ียนเป็น Video Exception จากนัน้ ด้านลา่งจะเป็นรูปแบบการ Alarm ให้คลิก๊เคร่ืองหมายถกูให้

เป็นกากบาทท่ีหวัข้อ Audible Warning 

Step 4. จากนัน้ให้เปล่ียนเป็น NTSC/PAL Differ (เคร่ืองบนัทกึภาพท่ีมาจากโรงงาน ถกูตัง้คา่ระบบให้

เป็น NTSC ซึง่ TV และกล้องเป็น PAL จงึทําให้มีการ Alarm) ให้ทําการปิด Audible Warming และ HDD Error 

(ยงัไมไ่ด้ Format HDD) ให้ทําการปิด Audible Warming จากนัน้คลิก๊ Confirm เสียงสญัญาณเตือนก็จะเงียบ

หายไป 

Step 5. เลือกท่ีเมน ูCamera เพ่ือทําการเปล่ียนระบบภาพ จากเดิมเป็น NTSC ให้เป็น PAL ท่ีหวัข้อ 

Video Standard แล้วคลิก๊ Confirm จากนัน้ไปท่ีเมน ูUtilities คลิก๊ท่ีหวัข้อ Hard Disk เพ่ือทําการ Format HDD 

เม่ือเสร็จเรียบร้อยให้ทําการ Reboot เคร่ืองบนัทกึใหม ่โดยคําสัง่ Reboot จะอยูเ่มน ูUtilities ก็เป็นอนัเสร็จ

เรียบร้อย เหลือแตว่ิธีการตัง้คา่การบนัทกึภาพ 

 

 หมายเหตุ Hard Disk Full = ในกรณีทีฮ่าร์ดดิกส์เต็ม 

   Hard Disk Error = ในกรณีทีฮ่าร์ดดิกส์ผิดพลาด    

NTSC/PAL Differ = ในกรณีทีร่ะบบของภาพไม่ตรงกนั  

Video Exception = ในกรณีทีส่ญัญาณภาพอินพทุมีปัญหา 

Illegal access = ในกรณีทีมี่การกรอกรหสัผิด 

IP address conflict = ในกรณีทีมี่ค่าไอพีซ้ํากบัตวัเคร่ือง 

Network failure = ในกรณีทีเ่น็ตเวิร์คลม้เหลว 
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การเช็ตความพร้อมการใช้งาน Alarm Output 
การตัง้คา่การทํางานของฟังก์ชัน่ Alarm Output จะลกัษณะของ dry contact รูปแบบการทํางานจะ

ขึน้อยูก่บัการสัง่งานของ Policy แตล่ะฟังก์ชัน่ ในสว่นนีจ้ะอธิบายวิธีการเซต็ความพร้อมของการทํางาน Alarm 

Output สามารถทําได้ดงันี ้

Step 1. คลิก๊เมาส์ขวา เลือกท่ีเมน ูMain Menu จะมีป๊อป-อพั ขึน้มาให้ใส ่User และ Password ใน

การใช้งานซึง่ User จะใช้เป็น admin และ Password คือ 12345 และคลิ๊ก Confirm เพ่ือเข้าเมน ู

Step 2. เลือกท่ีเมน ูAlarms 

 
 

Step 3. ดท่ีูหวัข้อ Alarm Out ซึง่คา่เร่ิมต้นจะอยูท่ี่พอร์ตท่ี 1 จากนัน้คลิ๊กเข้าไปหวัข้อ Schedule 

(หมายเหต ุDVR รุ่น DS7204HI-S มี 1 Relay Output  และ DS7108HI-S, DS70xxHI-S มี 4 Relay Output) 
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Step 4. ในหวัข้อ Schedule คา่เร่ิมต้นในการตัง้คา่จะอยูท่ี่วนัจนัทร์ (Mon) จะสงัเกตได้จากหวัข้อ 

มมุซ้าย Day: Mon ด้านลา่งจะเป็นการกําหนดช่วงเวลาการทํางานของ Alarm Output ซึง่จะแบง่ออกเป็น 4 

ช่วงเวลา (Period) ด้วยกนั (ในสว่นของการกําหนดเวลานัน้ ไมส่ามารถทําการกําหนดเวลาข้ามวนัได้ เช่น 22.00

น. ถงึ 02.00น. แบบนีไ้มส่ามารถทํางานได้ ให้กําหนดเป็น Period 1. 22.00น. ถึง 24.00น. และ Period 2. 

00.00น. ถงึ 02.00น. เป็นต้น) ในกรณีท่ีต้องการให้ทกุวนั (จนัทร์-อาทิตย์) เหมือนกนัทกุวนั ท่ีหวัข้อ Copy to ให้

เลือกเป็น All แล้วคลิก๊ Copy ขึน้ป๊อป-อพั Copy setting to All  Week Dates.. OK! จากนัน้คลิ๊ก Confirm แล้ว

คลิก๊ Confirm อีกครัง้ เพ่ือกลบัไปยงัเมน ูAlarm. 

 

รูปแบบการต่อใช้งาน Alarm Out 

 
 

 
 

วิธีการดภูาพจากไฟล์ที่ทาํการ Backup มาจากตวัเคร่ืองบันทกึภาพ DVR 
ทําการดบัเบิล้คลิก๊ Player เพ่ือเปิดโปรแกรม จากนัน้เลือกท่ีเมน ูFile แล้ว “Open…” เพ่ือเปิดไฟล์  
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ยกตัวอย่าง 
 ไฟล์ ch01_20080526124541.mp4 คือ ไฟล์ทีไ่ดจ้ากการ Backup ข้อมูล และ “Player.exe” 

โปรแกรมทีใ่ชใ้นการดูภาพ จากรูปดา้นล่าง คือลกัษณะของโปรแกรมทีใ่ชใ้นการดูภาพ และ สามารถทีจ่ะทําการ 

Convert to AVI ในกรณี ทีค่ณุตอ้งการใชโ้ปรแกรมอีกในการเปิดดู เช่น  Windows Media Player 

 
 

วิธีการ Snapshot ภาพน่ิง 

ทําการเลน่ไฟล์ภาพตามปกติ  หลงัจากนัน้ให้คลิก๊ท่ี    เพ่ือทําการ Save ภาพ 

 
 

สว่นรูปแบบของไฟล์ภาพท่ีได้นัน้ สามารถเลือกกําหนด ได้ 2 แบบ คือ BMP หรือ JPEG โดยไฟล์ภาพท่ี

ได้จากการ Snapshot สามารถกําหนด Path ในการวา่งได้ ท่ีเมน ู“Set Cap Pic Path” 
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การเรียกดภูาพผ่าน Browser IE 
 สามารถทําได้โดย พิมพ์เป็น IP Address ของเคร่ืองบนัทกึภาพ DVR ผา่นทาง Internet Explorer ได้

เลย ยกตวัอยา่งเช่น คา่ไอพีของเคร่ืองบนัทกึเป็น 192.168.1.10 (ในกรณีท่ีคา่ Port เป็น 80 ไมไ่ด้แก้ไข) เป็นต้น 

และถ้าคณุเปล่ียน HTTP Port ใหม ่ก็ให้ใสค่า่ Port ตามท้ายของเลข IP Address เช่น 192.168.1.10:1450 

 
 

 จากรูปดา้นบนเป็นลกัษณะการเรียกดูภาพผ่าน Browser ของ HIKVISION Series 7000  

 

 
 
หมายเหตุ : ในกรณีทีค่ณุจะเรียกดูภาพผ่านทาง Internet Explorer ตอ้งทําการ Enable ในส่วนของ 

ActiveX ก่อนถึงจะสามารถเรียกดูภาพได ้(วิธีเปิดใชง้าน ActiveX : เข้าที ่IE เมนู  Tool – Internet Options 

เลือก Security – Internet เลือก Custom Level จากนัน้มาทีห่วัข้อหลกัของ ActiveX controls and plug-ins. 

ในส่วนทีเ่ป็น disable ใหเ้ปิดใชง้านเป็น enable หรือ ในกรณีที ่enable (not secure) ใหเ้ลือกเป็น prompt)  
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HIKVISION Series 7000 / 8000 v2.2 

 สถานะยงัไมไ่ด้เช่ือมตอ่   

   สถานะการเช่ือมตอ่   
  

หมายเหตุ : ในลกัษณะการเรียกดูภาพ ผ่านทาง Browser ระบบจะยงัไม่แสดงภาพ คณุตอ้งทําการ

ดบัเบ้ิลคล๊ิกทีก่ลอ้งทีต่อ้งการดูภาพก่อน เพือ่ทําการเชือ่มต่อเข้าดูภาพ หรือกดปุ่ ม  [PLAY] และในการ

แสดงผลผ่านทาง Browser สามารถดูภาพยอ้นหลงัไดที้ละ 1 กลอ้ง และสามารถทําการสํารองข้อมูลไดเ้ช่นกนั 

 
การเรียกดภูาพผ่าน Software Client 
การ Insert ค่า IP Address และการเรียกดูภาพ 
 เร่ิมแรก ทําการลงโปรแกรม Client Software (v4.01) ท่ีมาพร้อมกบัตวัเคร่ืองบนัทกึภาพ เม่ือลงเสร็จ

เรียบร้อย ให้ทําการเปิดโปรแกรม โปรแกรมจะให้คณุ กําหนด User และ Password ท่ีจะใช้ในการเข้าใช้งาน 

หมายเหตุ : ในการกําหนด Password เข้าใชโ้ปรแกรม จะตอ้งกําหนดเป็นตวัอกัษรหรือตวัเลขจํานวน 

6 หลกัข้ึนไป 

 
 

 มาดใูนสว่นของการตัง้คา่ IP Address ของ DVR เข้าท่ีตวัโปรแกรม ให้ดใูนสว่นของ Configure 

จากนัน้ ทําการคลิก๊ขวาบนพืน้ท่ีวา่ง จะขึน้ Pop-UP เลือก “Create root node”  
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 จากนัน้จะมี Pop-UP “Area Properties” ในสว่นของหวัข้อ Area name ให้กําหนด หรือ ตัง้ช่ือ อะไรก็

ได้ ยกตวัอยา่ง เช่น CCTV แล้วกดปุ่ ม OK 

 
 

 จะขึน้เป็นไอคอน “รูปโลก”    ให้ไปคลิก๊ขวาท่ีตําแหน่ง ของช่ือท่ีได้ตัง้ไว้ก่อนหน้านี ้จากนัน้เลือกท่ี 

เมน ู“Add device” 

 
 

 จะมี Pop-UP “Server Properties” ในสว่นนี ้ให้กรอกข้อมลู ของ IP Address, User name, 

Password, Port และ Channel ของเคร่ืองบนัทกึภาพ DVR เม่ือกรอกข้อมลูเสร็จเรียบร้อย ให้กดปุ่ ม OK 

 
จากรูปดา้นบน เป็นการเรียกผ่านทาง IP LAN (Local Area Connection) 
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จากรูปดา้นบน เป็นการเรียกผ่านทาง  Domain Name  

 

 เม่ือทําตามขัน้ตอนการเพิ่มคา่ IP Address ของ DVR เสร็จแล้ว ถ้าต้องการท่ีจะเรียกดภูาพ ให้เลือกท่ี 

เมน ู“Preview” จากนัน้ทําการดบัเบิล้คลิก๊ ท่ีช่ือ Area ท่ีคณุตัง้เอาไว้ เช่น  จะเป็นลกัษณะการ

เปิดการแสดงผลของเคร่ืองบนัทกึทกุกล้อง หรือกดปุ่ ม      ก็สามารถทําได้เช่นกนั หรือ คณุสามารถท่ีจะ

เลือกทําการ เช่ือมตอ่ของกล้องแตล่ะตวัได้ โดยการดบัเบิล้คลิก๊ท่ี กล้องแต่ละตวั ตามท่ีคณุต้องการ ยกตวัอยา่ง

เช่น    (สถานะยงัไมไ่ด้เช่ือมตอ่)    (สถานะการเช่ือมตอ่) 

 
 
การเรียกดูภาพย้อนหลังผ่านทางโปรแกรม Client 
 จะอยูท่ี่เมน ู“Playback” จากนัน้เลือกท่ีหวัข้อ “Remote” ทําการเลือกกล้องท่ีต้องการดภูาพย้อนหลงั 

กําหนดวนั/เวลา รูปแบบของการบนัทกึ สามารถเลือกเป็น “All” คือ ค้นหาทัง้หมด จากนัน้กดปุ่ ม Search หรือ 

ไอคอน    รอจนกวา่จะขึน้ข้อความ “Search completed” จะมีรายละเอียดของข้อมลูการบนัทกึ สามารถทํา

การดบัเบิล้คลิ๊กไฟล์ เพ่ือดภูาพได้เลย 

หมายเหตุ : สามารถเรียกดูภาพยอ้นหลงัไดพ้ร้อมกนั 4 หนา้จอต่างช่วงเวลา หรือ 4 กลอ้งพร้อมกนั
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 ในกรณีท่ีต้องการสํารองข้อมลู หรือ Backup ข้อมลู สามารถคลิ๊กได้ท่ี “Start download” หรือ “Start 

save” ได้เลย 

 
 

คาํอธิบาย 
 Start download : คือการสํารองข้อมลูเป็นแบบไฟล์ของช่วงเวลา  

 Start save : คือการสํารองข้อมลูท่ี คณุสามารถเลือกช่วงเวลาเร่ิมต้น และสิน้สดุเอง ยกตวัอย่างเช่น 

เมือ่คณุดูภาพยอ้นหลงัอยู่ คณุอยากไดช่้วงเวลาตรงนี ้คณุก็สามารถกดที ่Start save จากนัน้โปรแกรมจะใหค้ณุ

ตัง้ชือ่ไฟล์ และตําแหน่งในการจดัเก็บ แลว้กด Save และเมือ่พอก็กดปุ่ ม Stop แค่นีก็้เรียบร้อย 
 
หมายเหตุ :  ในส่วนของ Path ในการเก็บข้อมูลในการบนัทึกภาพทางโปรแกรม หรือการสํารองข้อมูล

ออกมานัน้ จะอยู่ในส่วนของ “Configure” จากนัน้เลือกเมนู “Local Configure” จะอยู่ทีห่วัข้อ Others ทีห่วัข้อ 

File download save path. ”Start download” 
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การตัง้ค่าการใช้งาน Remote Control 
คลิก๊เมาส์ขวา เลือกท่ีเมน ูMain Menu จะมีป๊อป-อพั ขึน้มาให้ใส ่User และ Password ในการใช้งาน

ซึง่ User จะใช้เป็น admin และ Password คือ 12345 และคลิ๊ก Confirm เพ่ือเข้าเมน ู

 
 

เลือกท่ีเมน ูCamera ให้ดท่ีูหวัข้อ Device ID ซึง่คา่เร่ิมต้นจากโรงงานผู้ผลติจะเป็น 88 ในสว่นนีจ้ะเป็น

เลน่ของเคร่ืองบนัทกึภาพ โดยปกติแล้ว Remote Control ท่ีแถมกบัเคร่ืองบนัทกึภาพไปนัน้ จะมีเลข ID ของ

Remote Control เป็นเลข 255 ซึง่ถ้าเคร่ืองบนัทกึภาพ มีการตัง้คา่ Device ID เป็น 255 ก็จะสามารถใช้งานได้

เลย แต่ถ้าต้องการใช้เป็นเลข ID อ่ืน ก็สามารถทําได้เหมือนกนั สมมติ Device ID ของเคร่ืองบนัทภึาพเป็น 88 

ให้ดท่ีู Remote Control ด้านขวาบนจะมีปุ่ มท่ีเขียนวา่ DEV ให้กดปุ่ ม DEV 1 ครัง้ แล้วตามด้วยเลข Device ID 

88 แล้วกด Enter ก็เป็นอนัใช้งานได้ปกติ 

 
 
 
 
 
 

- 30 - 



 

 
 

ลาํดับ หัวข้อ คาํอธิบาย 

1 POWER ปิดเคร่ืองบนัทกึ 

2 DEV การสัง่ เปิด/ปิด IR Remote Control 

3 Numeric Keys การกดเลือกช่องสญัญาณกล้อง 

4 EDIT แก้ไข หรือ ลบ 

5 A เปล่ียนโหมดการเขียน 

6 REC บนัทกึแบบ Manual  

7 PLAY เรียกดภูาพย้อนหลงั 

8 INFO คําแนะนํา 

9 VOIP การปรับ [Main/Aux] 

10 MENU เมน ู

11 PREV แบง่สกรีนหน้าจอแสดงผล 

12 Direction Keys ENTER การควบคมุตําแหน่ง บน/ลา่ง, ซ้าย/ขวา และตกลง 

13 PTZ เข้าโหมดควบคมุกล้อง PTZ 

14 ESC ออก หรือ ยกเลิก 

15 Reserved แผงควบคมุสญัญาณเสียง 

16 F1 **ไมไ่ด้ใช้งาน** 

17 Lens control การซมูภาพ, ปรับ Iris และโฟกสั ของกล้อง PTZ 

18 F2 **ไมไ่ด้ใช้งาน** 
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การตัง้ค่าดภูาพผ่านโทรศัพท์มือถือ 
วิธีการตัง้คา่ Config ให้ดผูา่นโทรศพัท์มือถือ สามารถทําได้โดยการรีโมทผา่นทาง 

ClientSoftware(v4.01MD) หรือ IE Browser ไมส่ามารถตัง้คา่ผ่านทางเคร่ืองบนัทกึภาพได้  

Step 1.  ทําการรีโมทลอ็กอินเข้าไปท่ีตวัเคร่ืองบนัทกึ (ClientSoftware(v4.01MD) หรือ IE Browser) 

จากนัน้เลือกท่ีหวัข้อ Configure จะมีป๊อป-อพั Remote Configuration เลือกท่ี Cannel Configuration  

Step 2. ท่ีหวัข้อ Type คา่เร่ิมต้นจะอยูท่ี่ Main stream ให้เลือกเป็น Sub stream 

 ทําการตัง้คา่ Config โดยดท่ีูหวัข้อดงันี ้

• Frame type เลือกเป็น Only P. 

• Resolution เลือกเป็น QCIF. 

• I Frame interval เลือกเป็น 8. 

• Frame rate เลือกเป็น 2 frame/second. 

• Max bit rate เลือกเป็น 96kbps หรือ 128kbps. 

Step 3. จากนัน้ทําการคดัลอกให้ทกุกล้องเหมือนกนัหมด  

 

วิธีการลงโปรแกรมดภูาพผ่านมือถือ 
 คณุสมบติัของโทรศพัท์ และ PDA (Windows mobile 6.0 หรือ 6.1) รองรับ CLDC1.0, MIDP2.0, 

JAVA เป็นต้น  

Step 1. ทําการคดัลอกไฟล์ MobileToDevice.jad  และ  MobileToDevice.jar  ลงใน Memory ของ

โทรศพัท์มือถือ จากนัน้ทําการดบัเบิล้คลิก๊ไฟล์เพ่ือติดตัง้โปรแกรม 

Step 2. เม่ือติดตัง้โปรแกรมเสร็จเรียบร้อย จะเปิดใช้งานโปรแกรม  MobileToDevice อตัโนมติั ในสว่น

นี ้โปรแกรมจะให้เลือกการใช้งานของภาษา ให้เลือกเป็น องักฤษ (English) จากนัน้จะขึน้หน้าจอ Mobile 

Surveillance 

Step 3. เลือกท่ีเมน ูMenu จากนัน้เลือก Browse Device 

Step 4. คลิก๊ท่ีเมน ูMenu อีกครัง้ เลือก Add 

Step 5. ในสว่นนีจ้ะมีรายละเอียดให้กรอกเก่ียวกบั IP, Port, User และ Password ของเคร่ือง

บนัทกึภาพ ดงันี ้

 Device Name สามารถตัง้ช่ืออะไรก็ได้ 

 Device IP ใสเ่ป็นไอพี WAN หรือ Domain name 

     เช่น 124.120.10.115  หรือ sitedemo.dyndns.org 

 Device Port พอร์ตของเคร่ืองบนัทกึภาพ (Default 8000) 

 User name ช่ือผู้ใช้งานเคร่ืองบนัทกึภาพ (admin) 

 Password  รหสัผา่นเคร่ืองบนัทกึภาพ (12345) 

เม่ือทําการกรอกข้อมลูเรียบร้อย ให้กด save จะขึน้ Add Device Successfully 

Step 6. Device List จะขึน้ Device name ท่ีได้ตัง้เอาไว้  ทําการเลือกเพ่ือทําการเช่ือมตอ่ระบบ 

ลกัษณะการเรียกด ูจะเรียกดไูด้ทีละกล้องเทา่นัน้  
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