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1. การเชื่อมต่อเข้ากับอุปกรณ์ 
2. 1.1 รายละเอียดแพ็คเกจ 

 แพ็คเกจมาตรฐานที่ต้องเตรียม 
    - DVR ฮาร์ดดิส น็อตและไขควง 
    - สายอะแด๊ปเตอร์ คูม่ือการใช้งาน 
    - อุปกรณ์เสริม 
    - I/O terminal block IR Remote Controller 
    - USB Mouse 
1.2 หน้าตัวเคร่ือง 
1) ไฟ แอลอีด ี
       DVR เปิดใช้งาน.  
             ฮาร์ดดสิก าลังท างาน. 
              สัญญาณเตือนก าลังท างาน. (For selected models only) 
             เครื่องก าลังบันทึกตามเวลา. (For selected models only) 
              ก าลังใช้งานโหมด  Playback. (For selected models only) 
2) CH1 ~ 16 / 1 ~ 8 / 1 ~ 4 
กดเพื่อเข้าใช้งานช่องสัญญาณทีต่อ้งการ 

3)  
กดเพื่อดูช่องสัญญาณทั้งหมดสี่ช่อง 
4) SEQ 
กดเพื่อแสดงช่องสัญญาณแบบสไลด์โชว์ต่อเนื่อง โดยจะเริ่มจากช่องสัญญาณที่ 1 ถึงช่องสัญญาณสุดท้าย และจะ
กลับไปท่ีช่องที่ 1 อีกครั้ง หากต้องการปิด ให้กด SEQ อีกครั้ง 
5) SLOW 
ในโหมดดยู้อนหลัง จะท าให้แสดงดูแบบช้าๆ 
6) ZOOM 
กดเพื่อขยายภาพในโหมดดูย้อนหลัง หรือในโหมดบันทึก 
7) PLAY 
กดเพื่อดูย้อนหลังเหตุการณ์ที่บันทึกไว้ล่าสดุ 
8) LIST (Event List Search) 
กดเพื่อค้นหาไฟล์บันทึกย้อนหลังตามประเภทเหตุการณ์ หรือกด Full เพื่อแสดงบันทึกเหตุการณ์ทั้งหมด หาก
ต้องการค้นหาบันทึกเวลาทั้งหมดที่ต้องการ ให้กดไปท่ี Quick Search โดยรายละเอียด จะแจ้งไปอีกทีท่ีหัวข้อ 
Event Search 
9) ENTER 
กด Enter เพื่อยืนยันการท างาน 
10) MENU 
กด Menu เพื่อแสดงเมนูทั้งหมด 
11) ▲ (/ พัก) / ▼ (หยุด) / ◄ (/ กรอกลับ) / ► (/ กรอข้าม ) 
Press ▲ / ▼ / ◄ / ► เพื่อเลื่อนขึ้น / ลง / ซ้าย  / ขวา. 
ในโหมดดยู้อนหลัง: 
กด “▲” เพื่อพักการดูย้อนหลัง. 
กด “▼” เพื่อหยุดการดูย้อนหลงั. 
กด “►“ เพื่อกรอข้าม. 
กด “◄“ เพื่อกรอกลับ. 
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12) ระบบเสียง (SLOW + ZOOM) 
กด “SLOW” + “ZOOM”เพื่อเลอืกการดูสดหรือการดูการบันทึกเสียงย้อนหลังจากช่องสัญญาณที่ 1-4  

บันทึกเสียงสดจากช่องสัญญาณที ่1~4 
(เป็นสีขาว). 

บันทึกเสียงย้อนหลังจากช่องสญัญาณที่  1~4 
(เป็นสีเหลือง). 

ไม่มีการบันทึกเสยีง 

13) P.T.Z. (  + SEQ) 

กด “  ” + “SEQ” พร้อมกัน เพื่อเข้าใช้งาน หรือ ออกจาก  PTZ Mode  
14) USB port 
ตัวเครื่องบันทึกมีพอร์ต USB สองพอร์ต เพื่อที่จะให้เช่ือมต่ออุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ USB ได้ เช่น เมาส์ แฟลชไดร์ หรือ
อุปกรณ์อื่นๆที่เกีย่วข้องกับการใช้ USB ในการเช่ือมต่อ 
Note: ไม่สามารถใช้เมาส์หรือแฟลชไดร์สองตัวในเวลาเดยีวกันได้ 
1.3 หลังเครื่อง 
1) VIDEO IN 
เชื่อมต่อวีดีโอเข้ากับเครื่องบันทึก 
Note: DVR จะท าการตรวจจับกล้องทันทีอัตโนมัติ ถ้าหากว่ามีการเชื่อมต่อกล้องเข้ากับเครื่องบันทึกแล้ว  
2) AUDIO IN  
เชื่อมต่อกับปลั๊กออดิโอเข้ากับเครือ่งบันทึก 
Note: กรุณาตรวจสอบใหด้ี ว่ากล้องมีการรองรับหรือไม่ หากใช้ฟังก์ช่ันออดิโอ 
3) AUDIO OUT 
เชื่อมต่อล าโพง เข้ากับเครื่องบันทึก 
4) HDMI 
เชื่อมต่อ จอมอนิเตอร์ ท่ีมี HDMI เข้ากับเครื่องบันทึก 
5) VGA 
เชื่อมต่อ จอมอนิเตอร์ ท่ีมีพอร์ท VGA เข้ากับตัวเครื่องบันทึก 
Note: สามารถเช่ือมต่อได้ทั้ง VGA และ HDMI ในเวลาเดียวกันได ้
6) IR (For selected models only) 
ต่อตัวรับ IR เพื่อใช้รีโมตในการควบคุมสญัญาณได้ 
7) eSATA (For selected models only) 
พอร์ทที่ใช้ในการเช่ือมต่อเข้ากับฮาร์ดดสิ หรือช่องทางที่เกี่ยวข้องกับ SATA 
Note: ฮาร์ดดิสบางตัวอาจจะใช้ไม่ได้ กรณุาตรวจสอบให้ชัดเจนว่า ฮารด์ดิสตัวนี้สามารถใช้งานกับเครื่องบันทึกได้
หรือเปลา่ 
8) EXTERNAL I/O  
พอร์ต I/O ที่ใช้เพื่อเช่ือมต่อกับอุปกรณ์อื่นๆ เช่นอุปกรณ์จากกล้อง Speed Dome 
9) LAN 
ช่องต่อสายแลนเข้ากับเครื่องบันทึก 
10) DC IN 
ช่องอะแด๊ปเตอร์สายไฟ DC ที่ใช้เชื่อมต่อกับตัวเครื่องบันทึก 
11) VIDEO OUT 
เชื่อมต่อเพื่อไปแสดง เพื่อแสดงผ่านจอ crt 
12) Power Switch  
หันไปทาง “I” เป็นการเปิดใช้งาน และหันไปทาง“O” เป็นการปิดใช้งาน.2. CONNECTION ANDTUP 
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Note: ก่อนเปิด DVR ควรตรวจสอบให้ชัดเจนว่าอุปกรณ์ทุกออย่างมีการเชื่อมต่อหมดแล้วหรือยัง 
Note: DVR ตัวนี้ ถูกออกแบบมาเพื่อใช้งานในการค้นหากล้องที่มีการเชื่อมต่ออัตโนมัติอยู่แล้ว (ในระบบสัญญาณ
ภาพ NTSC หรือ PAL) กรุณาตรวจสอบให้ชัดเจน ว่ากล้องมีการเช่ือมต่อกับตัวDVR และเปิดเครื่องเรียบร้อยแล้ว
หรือยัง 
 

2. หน้าจอผู้ใช ้
2.1 การเข้าใช้งาน  DVR 
เชื่อมต่อเมาส์ USB เข้ากับช่องพอร์ทบนหน้าเครื่องบันทึก และตรวจสอบ หากมีไอค่อน  บน

หน้าจอ แสดงว่าเมาส์ใช้งานได้ ขยับเมาส์ไปมา จะพบกับหน้ากรอกชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน โดยชื่อผู้ใช้แบบเดิม 
ชื่อว่า admin และรหัสผ่านก็คือ admin หากท าการเข้าระบบส าเร็จ จะข้ึนเป็นรูปแม่กุญแจปลดล็อก  
 

 
หน้าจอใส่ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน 
 

2.2 หน้าแสดงภาพถ่ายทอดสด 
 

 
จะแสดงให้เห็นถึงหน้าตาในส่วนของ เวลาของระบบ สถานะเครื่องบันทึก จ านวนขนาดของฮาร์ดดิสที่
เหลืออยู่ สถานะของช่องสัญญาณ 
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2.3 สถานะเครื่องบันทึก 

 
4.2.2 สถานะของชอ่งสัญญาณ 

 
4.2.3 ไอค่อนที่เกี่ยวกับการบันทึก 
1) การบันทึกด้วยตัวเอง 
โดยปกติแล้ว การบันทึกด้วยตัวเอง จะมีสัญลักษณ์ ขึ้นบนหน้าจอ เมื่อเครื่องบันทึกท างาน 

และมีฮาร์ดดิสติดตั้งไว้  
2) การบันทึกเหตุการณ์ 

เครื่องหมายแสดงเหตุการณ์, , จะแสดงบนช่องสัญญาณ 
หากมีการเรียกใช้งานในส่วนที่เก่ียวข้องกับเครื่องหมายเกิดขึ้น 

3) ตัวจับเวลาการบันทึก 

เมื่อเรียกใช้งานตัวจับเวลาบันทึก จะมีเครื่องหมาย  แสดงบนหน้าจอ 
4) ฮาร์ดดิสมีการเขียนทับ 

โดยปกติ ฟังก์ชั่นการเขียนทับจะท างาน และมีสัญลักษณ์  แสดงบนหน้าจอ 
 

2.3 หน้าจอเมนูด่วน 
ขยับเมาส์ไปท่ีช่องเมนูทางด้านขวา และจะแสดงเมนูทั้งห้าเมนดูังนี้  
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  ดูการเคลื่อนไหวของกล้องแต่ละช่องสัญญาณ 

  ดูบันทึกย้อนหลังของแต่ละช่องสัญญาณ 

 ค้นหาตัวกล้องไอพี 

  โหมดซูมภาพ 

 ปิดเครื่อง 
 
 

 

 ตั้งค่าเริ่มต้น 

 ตั้งค่าระบบ 

 ค้นหาบันทึกเหตุการณ์ 

 ตั้งค่าอย่างละเอียด 

 ตั้งค่าบันทึกเวลา 
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3 การตั้งค่าโหมด DVR 
3.1 CAMERA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) Interface เลือกเพื่อเปลี่ยนโหมดการใช้งาน กล้องสายโคแอกเชียล หรือ กล้องไอพี 
2) BRIGHTNESS / CONTRAST / SATURATION / HUE ปรับความสว่าง ความคมชัด ความอิ่มตัวของ

สี ความเข้ม/จางของสี  
3) COV เปิดใช้งานการปกปิดภาพ 
4) REC กดเพื่อเปิด/ปิดการใช้งาน 
5) TIME STAMP DISPLAY เปิด/ปิด การแสดงเวลาบันทึกวีดีโอ 
6) CHANNEL TITLE ช่ือช่องสัญญาณ 
7) REC AUDIO เปิด/ปิด ระบบใช้งานสียงในการบันทึกวีดีโอ 
8) Alarm Out Duration Secs ระยะเวลาการเตือน Alarm 
9) Camera Parameters Upgrade ปรับแต่งค่า Parameters ของกล้อง 

 
3.2 ระบบตรวจจับ 

1) LS (Level of Sensitivity)ระดับของการตรวจจับ 
2) SS (Spatial Sensitivity) ขนาดของการตรวจจับ 
3) TS (Time of Sensitivity)เวลาของการตรวจจับ 
4) MOTION เปิด/ปิด ตรวจจับการเคลื่อนไหว 
5) ALARM เปิด/ปิด การแจ้งเตือน 
6) AREA ก าหนดเขตการตรวจจับของกล้องวงจรปิด 
7) PRIVACY MASK ก าหนดจดุที่จะใช้ปิดความเป็นส่วนตัวเช่น การเบลอบัตรประจ าตัว ทะเบียนรถ 

เป็นต้น 
 
หน้าต่างก าหนด Privacy Mask  
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กดที่ Edit เพื่อปรับแต่ง Privacy Mask ที่จะใช้งาน 

 
 

โดยรายละเอียดมีดังนี้  
1) Function เปิด/ปิดการใช้งาน 
2) สีของโมเสก 
3) ความโปร่งใสของโมเสก 
4) จุดที่จะก าหนดโมเสก 

 

3.3 ต้ังค่าเครือข่าย 

WAN เป็นระบบเครือข่ายที่ใช้เพื่อเช่ือมต่อเครื่องบันทึกเข้ากับอินเทอร์เน็ต เพื่อใช้งานเชื่อมต่อในระยะไกลเท่าที่
สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได ้

DDNS เป็นการตั้งค่าการเช่ือมต่อระยะไกล และผู้ใช้สามารถน า DDNS นี้เข้าไปใช้งานผ่านแอปพลเิคชัน่ Eagle 
Eyes ได้เช่นกัน 

Note: รายละเอียดเพิ่มเติมเรื่องการตั้งค่าระบบเครือข่าย ท่านสามารถดาวน์โหลดคูม่ือ(ภาษาอังกฤษ) ได้ที่น่ี 

www.surveillance-download.com/user/network_setup/network_setup_recorder.pdf. 

 

E-MAIL 
เป็นฟังก์ช่ันท่ีเมื่อเปิดใช้งาน จะมกีารแจ้งเตือนผ่านทางอีเมลล์ของท่าน และสามารถคลิกท่ีลิ้งค์ที่ส่งมาทางอีเมล เพื่อ

ดูบันทึกการตรวจจับของกล้องวงจรปิดและเครื่องบันทึกได ้โดยกรอก SMTP Server และพอรต์ของการส่งอีเมล ใส่อีเมลผู้ส่ง
ที่ต้องการ และกรอกอีเมลกับรหัสผ่านของท่าน 
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โปรโตคอล 

 

1) TCP PAYLOAD LENGTH / UDP PAYLOAD LENGTH 
ตั้งค่าระยะการ Payload ของ TCP/UDP จาก 100 จนมากสุดที ่10000. ค่ายิ่งมาก ยิ่งท าให้แพ็คเก็ตทีจ่ัดเก็บ

ข้อมูลยิ่งขยายใหญต่ามแต่ข้อเสยีคือ ระยะเวลาในการแสดงผลของวีดีโอจะนานขึ้นตามไปด้วย หากค่าน้อย พ้ืนท่ีการจัดเก็บ
แพ็คเก็ตข้อมูลจะน้อยตาม แต่สามารถท าให้ดูความล่าช้าของวีดีโอได้ 

EaZy  

เป็นฟังก์ช่ันท่ีใช้เพื่อเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตเข้ากับเครื่องบันทึก ผ่านทางระบบ EaZy Cloud Network  

 

 

3. การค้นหากล้องไอพี 
Note*กล้องไอพี สามารถติดได้เพียงแค่ สองตัว ต่อหนึ่งเคร่ืองเท่านั้น 
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 กดใช้งาน  เพื่อค้นหากล้องไอพีในการใช้งาน โดยเครื่องบันทึก จะแสดงรายการกล้องไอพีที่ติดตั้งไวด้ังภาพ 

 

กดเลือกกล้องที่ต้องการใช้งาน จะแสดงหน้าตั้งค่าดังภาพ 

 

กรอกช่ือผู้ใช้และรหสัผ่านใหค้รบถ้วน และกด apply 
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4. การตั้งค่าโหมด NVR 
เข้าไปท่ี Advanced Setting เลือกแชนแนลที่มีการตดิตั้งกล้องไอพีไว้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Interface แสดงถึงกล้องที่เช่ือมตอ่เข้ากับเครื่องบันทึกในแชนแนลนั้น 
2. ค่าความสว่าง/ความเข้มแสง/ความอิ่มตัวส/ีความเข้มส ี
3. เปิด/ปิดใช้งานการบันทึก  
4. เปิด/ปิดใช้งานการบันทึกลงเวลา 
5. แสดงช่ือแชนแนล 
6. เปิด/ปิดการบันทึกเสียง 
7. ตั้งค่าการเช่ือมต่อของกล้องไอพีในแชนแนล 
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โดยรายละเอียดการตั้งค่าจะมดีังนี้ 

1. Vendor ยี่ห้อกล้องไอพีที่ติดตั้ง 
2. Model รุ่นกล้องวงจรปิด 
3. โปรโตคอลที่ใช้ในการสตรีม 
4. รูปแบบการเขา้รหสั 
5. ลิ้งค์แอดเดรสของกล้องไอพี 
6. พอร์ทของกล้องไอพี 
7. ช่ือผู้ใช้และรหสัผ่าน 

5 การตั้งค่าอื่นๆ 

5.1 DISPLAY 

 

1) ระยะเวลาของโหมด full screen มีตั้งแต่ 03 / 05 / 10 / 15 วินาที 
2) ระยะเวลาโหมด Quad Screen มีตั้งแต่ 03 / 05 / 10 / 15 วินาที 
3) แสดงข้อความโหมด Display Covert 
4) แสดงขนาดฮารด์ดสิที่เหลือ 
5) ความละเอียดของหน้าจอแสดงผล ปรับอัตโนมตัิ หรือเลือก 1920x1080 ส าหรับ hdmi หรือ 

1024x720 ส าหรับ  VGA 
6) ปลดล็อกการใช้งานโหมด Display Covert ส าหรับ Supervisor โดยที่สามารถไปเปิดใช้งาน 

Display Covert หรือการปกปิดหน้าจอ 
7) ลดอัตราการเกิด  Noise จากภาพมุมมอง สามมิต ิ
8) ลดอัตราการเกิด Noise จากภาพมุมมอง สองมิต ิ
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5.2 RECORD 

 

ใช้ในการตั้งค่าการบันทึกด้วยตัวเอง บันทึกตามวันเวลา บันทึกข้อมลูทับข้อมูลเก่าในฮารด์ดสิ และปรบั
คุณภาพการบันทึกแบบ Substream ได้ 

5.3 DEVICES 

 

ตั้งค่าอุปกรณเ์สริม เช่นอุปกรณ์ส าหรับ กล้อง PTZ ก าหนดหมายเลขของอุปกรณ์ในช่องสัญญาณนั้น 
ก าหนดโปรโตคอลส าหรับอุปกรณ ์และตั้งค่าบอดเรท 

5.4 DCCS 
ฟังก์ช่ันนี้ จะใช้ส าหรับกล้อง HDCCTV ยี่ห้อ AVTech เท่านั้น ผู้ใช้สามารถเข้าถึงการตั้งค่ากล้องได ้ 
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5.5 IVS 
IVS, Intelligent Video Surveillance,เป็นระบบตรวจจับการเคลือ่นไหวของเครื่องบันทึก มีความ

แม่นย าขึ้น และฉลาดขึ้นในการตรวจจับ อีกทั้งในแต่ละโหมด สามารถท างานได้หลากหลายสถานการณ์ เช่น การนับ
คนเดินผา่น (Flow Counting) , รั้วจ าลอง (Virtual Fence) , และระบบประตูทางเดยีว (One Way) โดยเรา
สามารถตั้งค่าการแสดงผล และโหมดการใช้งาน IVS ได้ที่หน้านี ้

 

IVS APPLICATION 

FLOW COUNTING 
Step1: เข้าไปที่หน้า Virtual Fence Area เพ่ือที่จะวาดก าหนดเขตด้วยเมาส์ของท่าน และเลือก

ทิศทางโดยการกด Reverse 

 
Step2: กดปุ่ม apply แล้วจะมีไอค่อน  ขึ้นมาบนหน้าจอ Live View เมื่อมีคนเดินผ่านเข้ามาที่

เส้นสีแดง ระบบจะนับคนเดินเขา้1 คร้ัง และหากมีการเดินออก ก็จะนับคนเดินออก 1 คร้ัง  
Note : ขีดจ ากัดของระบบนี้คือ เมื่อมีคนเดินเข้ามาพร้อมๆกันสองคนระบบจะยังนับไดแ้ค่ 1 คน   
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สัญลักษณ์ของโหมด IVS มีดังนี้ 

VIRTUAL FENCE 
จะเกิดขึ้นต่อเมื่อมีคนเดินข้ามเส้นที่ก าหนดไว้ ระบบจะแสดง  แสดงบนหน้าจอ 

ONE WAY จะเกิดต่อเมื่อมีคนเดินไปในทิศทางที่ต่างกัน ระบบจะแสดง  บนหน้าจอ 
 

6. การสั่งการจากระยะไกล  

6.1 Web Browser 
ผู้ใช้สามารถดูภาพการแสดงผล หรือ สั่งการเครื่องบันทึกของท่านได้ผ่านทางเว็บบราวเซอร์ เช่น ผ่านทาง Internet 

Explorer , Google Chrome เปน็ต้น  

Step 1: กรอก IP Address ที่ติดต้ังกับเคร่ืองบันทึกของท่าน ในช่อง URL บนเว็บเบราเซอร์ และลงท้ายด้วย
พอร์ตที่ติดต้ังไว้ในเคร่ืองบันทึก ตัวอย่างเช่น http://192.168.20.30:80 และกด enter ระบบจะพาเข้าไปที่หน้าล็อกอิน  
 
Note : เลขไอพีมาตรฐานจากเครือ่งบันทึก คือ 192.168.1.10 และพอร์ตคือ 80 
 

Step 2: กรอกชื่อผู้ใช้และรหัสผา่นของท่าน หากชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านถูกต้อง ระบบจะพาเข้าไปสูห่น้าหลัก 
 
Note : ช่ือผู้ใช้และรหสัผา่นมาตรฐาน จะตั้งไว้เป็น admin  
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ไอค่อน ค าอธิบาย 

 เข้าไปดโูหมด Live View 

 เข้าไปท่ีโหมดตั้งค่าเครื่องบันทึกอย่างละเอียด 

 โหมดใช้งาน PTZ 
Video / Audio 

Control 
ค าอธิบาย 

Format รูปแบบวีดีโอที่แสดงผล มีสองแบบ เป็นแบบ H.264 และแบบ Quick Time โดยแบบ Quick 
Time จะจ าเป็นต้องติดตั้งโปรแกรม Quick Time Player ก่อน หรือหากใช้ระบบปฏิบัติการเป็น 

Mac OS ก็จะมีปลั๊กอินนี้มาให้อยูแ่ล้ว  
Quality คุณภาพของการแสดงผล ต่ า ปานกลาง สูง 

 
ไอค่อน 

 
ค าอธิบาย 

Sub Stream 
Resolution 

คุณภาพของ Substream มี 4CIF และ CIF 

Audio  เลือกช่องออดิโอท่ีท่านต้องการจะฟังเสียงจากช่องสัญญาณทีเ่ลือก  
Note: กล้องของท่านจะต้องรองรับการบันทึกเสยีง และมีการเช่ือมต่อออดิโอกับเครื่องบันทึก  
ส าหรับรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถไปดไูด้ที่ หัวข้อที่ 1.3 

หากมีไอค่อน  แสดงว่ามีการปดิการใช้งานออดิโอ หากต้องการเปิดใช้งานให้คลิกอีกครั้ง 
เพื่อเปิดใช้งาน 

Streaming ฟังก์ช่ันนี้ จะแสดงต่อเมื่อ มีช่องสญัญาณใดช่องสัญญาณหนึ่งถูกเลือกใช้งาน เลือกคุณภาพของ
การ stream ส าหรับการดู live view  
ในกรณีเมื่อเลือกใช้งาน Sub Stream ความละเอียดของภาพ ก็จะเปลี่ยนปใช้ของ Sub Stream 
แทนสามารถไปตั้งค่าท่ี  “Sub Stream Resolution”; 
เมื่อ โหมด บันทึก ถูกเลือก  จะเปลี่ยนไปใช้ความละเอียดของโหมดบันทึก สามารถไปตั้งค่าได้ที่ 
“  ” -> “DVR” ->“Record”. -> “Manual”. 

Cache Time เลือกเวลาแคชไทม์ ตั้งแต่ 0-800 ยิ่งค่ามากเท่าไร ยิ่งท าให้วีดีโอแสดงผลช้าลง แต่คุณภาพของ
ภาพที่แสดงผลจะดีขึ้น 

การควบคุมช่องสัญญาณ ค าอธิบาย 
Channel Selection 
(1 ~ 16 / 1 ~ 8 / 1 ~ 

4) 

เลือกช่องสัญญาณที่ต้องการจะใช้งาน 

 ไปท่ีช่องถัดไปย้อนกลับไปช่องก่อนหน้า 

 แคปภาพจากการบันทึก สามารถเปลี่ยนโฟลเดอร์ปลายทางการบันทึกภาพได้ที่ “  ” -> 
“General” 

 กดเพื่อแสดงช่องสัญญาณแบบ 1 ต่อ 1 โดยจะเริ่มจากแชนแนลที่ 1 เมื่อแชนแนลสุดท้ายได้
สิ้นสุดการแสดงผล ก็จะกลับไปท่ีแชนแนล 1 อีกครั้ง 

 กดเพื่ออกจากโหมดแสดงผล โดยการกดช่องสัญญาณอื่นช่องไหนกไ็ด้ 

 กดเพื่อแสดงหน้าต่างแบบ 4 / 9 / 16 ช่องสัญญาณ 

 กดเลือกเพื่อแสดงผ่านทางเดสก์ท็อประยะไกล โดยที่การท างานนีส้ามารถดผู่าน Local View ได้ 
สามารถท าได้อสิระและควบคุมในระยะไกลในหน้าต่างนี ้

 ปรับเป็นโหมดเต็มจอ 
ฟังก์ชั่นการเลน่วีดีโอ ค าอธิบาย 

 ย้อนวีดีโอกลับ ความเร็วเริ่มจาก 4 จนถึงสูงสุด 32 

 เร่งความเร็ววีดีโอ ความเร็วเริ่มจาก 4 จนถึงสูงสุด 32 
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 เริ่มเล่นวีดโีอ 

 พักการเล่นวีดโีอ 

 หยุดการเล่นวีดโีอ 

 ท าให้วีดีโอช้าลง กด หนึ่งครั้งช้าสีเ่ท่า กดสองครั้งช้าแปดเท่า 

 แสดงรายการบันทึกเหตุการณ์หรอืบันทึกวีดีโอ 

 แบ็คอัพไฟล์ลงเครื่องคอม  
IVS Panel* ค าอธิบาย 

 ปุ่มนี้จะสามารถเปิดใช้งานไดต้่อเมื่อมีการใช้งานโหมด IVS เมื่อคลกิเข้าไปแล้วจะแสดงเส้นท่ีท า
การขีดก าหนดไว ้

 กดเพื่อดูสถานะของ IVS โดยที่สามารถเข้าไปดรูายละเอียด หัวข้อท่ี 6.4.9 ส่วนของ 
ตารางสถติิของ IVS  
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6.1.1 ตารางสถิติของโหมด IVS 

 

6.1.2 PTZ Panel 

ฟังก์ช่ัน ค าอธิบาย 

 กดเพื่อเข้าหน้าเมนูหลัก 

 กดคลิกปุ่มลูกศร เพื่อเลื่อนทิศทางในการขยับกล้อง 
PTZ Channel กดเลือกช่องสัญญาณทีม่ีการติดตัง้กล้อง PTZ 
Preset กดเพื่อปรับทิศทางให้กลับเข้าสู่จดุตั้งค่าเดิม 

 
ปรับโฟกัสภาพ 

 ย่อ / ขยายภาพ 

 
ย่อ / ขยายภาพสุด 

 ให้กล้องมองตามการตรวจจับ 

 แคปภาพจาก ptz 

 ฟังก์ช่ันท างานอัตโนมัติ 
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6.2 Mobile Devices 

วิธีการติดตั้งและใช้งาน EagleEyes App 

1) ตรวจสอบให้ชัวร์ว่ามีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตอยู่หรือไม่ 
2) โหลดแอปพลิเคชั่น Eagle Eyes ผ่านทางโทรศัพท์ของท่าน หากใช้ Android สามารถโหลดได้ที่ 

Playstore   
3) เปิดโปรแกรม EagleEyes  
4) กดไปท่ี + และเลือกไปที่ Manual 

 

5) ตั้งชื่อ กรอกไอพีแอดเดรส หรือ DDNS ของท่านที่ตั้งค่าไว้ ใส่พอร์ทที่ท าการ Forward Port ไว้ 
กรอกชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่าน จากนั้นกด Get Type ดังภาพในหน้าถัดไป 
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6) หากเชื่อมต่อได้ จะมีชื่อเครื่องบันทึกข้ึนมาหลังจากกด Get Type  
7) กด Save และกด Guard ตรงแถบด้านขวามือ 

 

8) กดไปท่ีเครื่องบันทึกที่เราติดตั้งไว้ใน EagleEyes ได้เลย 

Note : กรุณาตรวจสอบให้ชัวร์ทุกครั้งว่า ก าหนดไอพีแอดเดรส Forward Port หรือตั้งค่า DDNS ถูกต้องหรือ
เปล่า โดยที่การ Forward Port นั้น สามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ ว่ามีการท า Forward Port หรือไม่ได้ที่
เว็บไซต์ canyouseeme.com 

 APPENDIX 3 SET PUSH VIDEO 
6.3 PUSH VIDEO 
DVR รุ่นนี้ จะมีการรองรับการแจ้งเตือนเหตุการณ์ทันทีผ่านทาง โทรศัพท์ iOS และ แอนดรอยด์ ด้วยโปรแกรม 

Eagleeyes เมื่อมีบุคคลต้องสงสยัผ่านเข้ามาในเขตตรวจจับ ตัวเครือ่งบันทึกจะท าการส่งสญัญาณแจง้เตือนไปยังโทรศัพท์
สมาร์ทโฟนของท่านทันที  
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(1) ข้อควรกระท า 
ก่อนจะใช้งานฟังก์ช่ันนี้ ผู้ใช้ควรจะต้อง.... 
- มีการติดตั้งโปรแกรม EagleEyes บนโทรศัพท์สมาร์ทโฟนของท่าน 
- อุปกรณ์ External Alarm มีการเชื่อมต่อไปยังพอร์ท I/O ที่หลังเครื่องบันทึก และกรณุาตรวจสอบให้แน่ชัดด้วยว่า
ตัวกล้องก็มีการเช่ือมต่อ Alarm ด้วยเช่นกัน 
- โหมดการบันทึกแบบเหตุการณม์ีการเปดิใช้งาน 
- โหมดการบันทึกแบบตรวจจบัการเคลื่อนไหวมีการเปดิใช้งาน 
- เครื่องบันทึกของท่านมีการเชื่อมต่อไปที่อินเทอร์เนต็เรยีบร้อย 
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(2) เปิดใช้งานโหมด Push Video 
(2.1) ส าหรับไอโฟนและไอแพด 
Step1: ไปท่ีหน้าเมนูหลักของไอโฟนและไอแพด เลือก Settings และกดไปยัง Notifications เลือก 

EagleEyes และตรวจสอบให้แน่ชัดว่า มีการเปดิใช้งานในส่วนของ Notifications อยู ่

 

Step2:  เปิดไปท่ีโปรแกรม Eagleeyes เปิดตรงปุ่ม Guard ให้เป็น On เพื่อท่ีจะเปิดโหมดPush Video 
Step3:  กลับไปท่ีหน้าหลักของโทรศัพท์ไอโฟนหรือไอแพด ผู้ใช้จะไดร้ับการแจ้งเตือนเหตุการณห์าก 

   มีการตรวจจับเหตุการณ์เกดิขึ้น โดยในหน้าจอจะแสดงข้อมลูการตรวจจับพร้อมกับแนบวดีีโอ  
   การตรวจจับเหตุการณ์มาด้วย 
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(2.1) ส าหรับโทรศัพท์แอนดรอยด์  ในหน้าหลักของโปรแกรม กดเลือกตรง Guard ให้เป็น On 
 

      


