คูมือการใชงาน

DVR-9104 เครื่องบันทีก 4 CH
1.ภาพเริ่มตน

2.กดคลิกขวาที่หนาจอ

ใสชือผูใช และรหัสเขาใชงาน
คาเริ่มตน
user name = 1
password = ไมมี
กดปุม O มุมบนขวา เพื่อเขาสูเมนู

3.กดคลิกขวาที่หนาจอ

4.กดคลิกขวาที่หนาจอ

เลือกการดูภาพ (เพิ่มเติมขอ 5)
ตั้งคาระบบ (เพิ่มเติมขอ 6)
คนหาขอมูล (เพิ่มเติมขอ 7)
บันทึกขอมูล
ขยายภาพ
ควบคุมกลองหมุนสายกมเงย
ปรับตําแหนงภาพ
เปด/ปด บันทึกเสียง
ออกจากผูใช
ปดเครื่อง

5.เลือกการดูภาพ

มีใหเลือก 3 อยาง
1. 2x2
โชวภาพ 4 กลอง
2. PIP1
มีจอภาพเล็กแสดงขึ้นมา 1 จอ
3. PIP2
มีจอภาพเล็กแสดงขึ้นมา 2 จอ
ขอ 2. และ 3.
สามารถเปลื่ยนภาพเล็ก
โดยการเลื่อนลูกกลิ้งบนเมาส

6.ตั้งคาระบบ

ตั้งคากลอง (เพิ่มเติมขอ 6.1)
ตั้งคาการบันทึก (เพิ่มเติมขอ 6.2)
ตั้งคาการเคลื่อนไหว (เพิ่มเติมขอ 6.3)
ตั้งคาการจับเซ็นเซอร (เพิ่มเติมขอ 6.4)
ตั้งคาลวงหนาในการบันทึก (เพิ่มเติมขอ 6.5)
ตั้งคาการเชื่อมตอเน็ตเวิรค (เพิ่มเติมขอ 6.6)
การดึงภาพขอมูลยอนหลัง (เพิ่มเติมขอ 6.7)
ตั้งคาระบบ (เพิ่มเติมขอ 6.8)

6.1 ตั้งคากลอง
เลือกกลองที่ตองการตั้งคา
เพิ่มลดสี ความสวาง ความคมชัด
ตั้งชื่อกลอง ไดถึง 24 ตัวอักษร
ตั้งคาโปรโตคอล กลองสปดโดม
ตั้งคาไอดี กลองสปดโดม
สามารถตั้งคาไดตั้งแต 0 - 255
ตั้งคาบัตเรต กลองสปดโดม
ใหตรงกันกับเครื่องบันทึกภาพ
วางตําแหนงชื่อกลอง
เพิ่มลดความดังของเสียง
ปดบังภาพ

6.2 ตั้งคาการบันทึก
เลือกกลองที่ตองการตั้งคา
เลือกคาการบันทึก มี 3 แบบ
1. CIF
2. 1/2D1
3. D1
เลือก ON / OFF
ON = บันทึกกอนลวงหนา 2 วินาที
เฟรมเรต ในการบันทึก
ถาตองการบันทึกไดอยางตอเนื่อง
เฟรมเรตขั้นต่ํา 25 เฟรมตอวินาที
1. CIF
ไดสูงสุด 25 เฟรม
2. 1/2D1 ไดสูงสุด 25 เฟรม
3. D1
ไดสูงสุด 12.5 เฟรม
คุณภาพในการบันทึก
คุณภาพในการสงภาพผานเน็ต
รูปแบบการบันทึก
off
ไมบันทึก
always บันทึกตอเนื่อง
motion บันทึกเมื่อมีการเครื่องไหว
sensor บันทึกเมื่อเซ็นเซอรจับได
กําหนดชวงเวลาในการบันทึก
ตั้งคาลวงหนาใหเครื่องรีสตารท
ได 3 แบบ 1. วัน
2. สัปดาห
3. เดือน

6.3 ตั้งคาการเคลื่อนไหว
เลือกกลองที่ตองการตั้งคา
เปด/ปด การตั้งคา
ความเร็วในการจับภาพเคลื่อนไหว
เลือกพื้นที่ ที่ตองการจับภาพ
เคลื่อนไหว
บันทึกภาพกอนมีการจับภาพเคลื่อน
ไหว
เสียงรอง กรณีมีวัตถุเคลื่อนไหว
ผานกลองที่ไดมีการตั้งคาจับภาพ
เคลื่อนไหวไว
ระยะเวลารองตั้งแต 1-60 วินาที

6.4 ตั้งคาการจับเซ็นเซอร

เลือกกลองที่ตองการตั้งคา
เลือกชนิดการจับเซ็นเซอร มี 2แบบ
1.Normal Close
2.Normal Open
บันทึกภาพกอนมีการจับเซ็นเซอร
เสียงรอง กรณีมีวัตถุเคลื่อนไหว
ผานกลองที่ไดมีการตั้งคาจับภาพ
เคลื่อนไหวไว
ระยะเวลารองตั้งแต 1-60 วินาที
รองเมื่อไมพบฮารดดิส
รองเมื่อ ภาพกลองหาย
รองเมื่อฮารดดิส เต็ม
ระยะเวลารองตั้งแต 1-30 วินาที

6.5 ตั้งคาลวงหนาในการบันทึก
สามารถเลือกรูปแบบการบันทึกได
โดยระบุลงเปนวันที่ และชั่วเวลา มี 4 แบบ
1.บันทึกแบบตอเนื่อง
2.บันทึกแบบจับความเคลื่อนไหว
3.บันทึกแบบจับเซ็นเซอร
4.ไมบันทึก

6.6 ตั้งคาการเชื่อมตอเน็ตเวิรค
เลือกโหมดในการเชื่อมตอ
แนะนําเปนโหมดคงที่ (Static)
ตั้งคาพอรทในการเชื่อมตอ
คาประจําเครื่องบันทีกกภาพ
ตั้งคาไอพีเครื่องบันทึกภาพ
ตั้งคาซับเน็ต
ตั้งคาเกทเวย
ตั้งคาไอพีเซิพเวอร
ตั้งคาชื่อโดเมนเนม
ตั้งคาอีเมล
ตั้งคาความเร็วในการสงภาพ
ตั้งคาพอรทในการดูภาพผานมือถือ
ตั้งคาพอรทในการดูภาพผานเวบ

6.7 การดึงภาพขอมูลยอนหลัง

เกิดเหตุการณนี้ขึ้นเมื่อคุณคลิก BACKUP
แตยังไมไดเชื่อมตอ USB

เลือกดิสก ในการสํารองขอมูล
ไดสที่ใชเปนตัวเก็บขอมูล
เลือกกลองที่ตองการสํารองขอมูล
เลือกวันเดือนป และเวลาเริ่มตนในการสํารองขอมูล
เลือกวันเดือนป และเวลาสิ้นสุดในการสํารองขอมูล
เลือกกลองที่ตองการสํารองขอมูล โดยแปลงไฟลเปน
นามสกุล AVI สําหรับเปดดูผานเครื่องเลนไดทุกชนิด

6.8 ตั้งคาระบบ

ตั้งคาวัน/เวลา แนะนําGMT+07.00
ตั้งคาผูใชงาน และสิทธิการใชงาน
ตรวจสอบฮารดดิสกวามีกี่ลูก
แนะนํา HDD Overwriteใหเปน ON
เลือกฟอรแมตภาพ
ดูคา Log
ตั้งคา Log
ฟอรแมตฮารดดิสก
อัพเดทเฟริมแวร
คืนคากลับสูโรงงาน
ปรับเปลี่ยนภาษา รองรับภาษาไทย
เลือกขนาดภาพที่แสดงบนหนาจอ

7.คนหาขอมูล

เลือก ปเดือนวัน เวลา แลวกด O เพื่อดูภาพยอนหลัง

เลือก ปเดือน แลวเลือกวัน เพื่อดูภาพยอนหลัง

ภาพที่ไดจากการดูยอนหลัง
สามารถเรงความเร็ว หยุดภาพ ซูมภาพได

ขอบคุณครับ

