
สวัสดีครับพี่ๆนองๆทั้งหลาย ผม Ku_A จะมาอธิบายการใชงาน DVR Series5 อยางเจาะลึก
โดยเรามีวัตถุประสงคให Dealer มีความแข็งแกรงในตัวสินคา และสามารถชวยเหลือลูกคาของทานได

กอนเขาใชงาน

พวกเราตองรูจักเมนูในแตละเมนูกอนนะครับ

* Main Menu = เมนูหลัก เขาสูเมนู Login
* Record Mode = พ้ืนที่วางถายภาพ   เลือกโหมดการบันทึก
* PlayBack = ดูวีดีโอยอนหลัง ดูภาพยอนหลัง

PTZ Control = การควบคุมของกลอง PTZ ต้ังคากลอง PTZ
* Color Setting = สีของภาพ ปรับสีกลองใหเขากับสถานที่

Output Adjust = ปรับทีวี ปรับขนาดใหภาพตรงกับหนาจอ
PTZ Tour = การเดินของ PTZ ควบคุมการหมุนของกลอง PTZ

* Logout = ปดระบบ คืนคาโรงงาน/ออกจากระบบ/ปดเครื่อง/รีสตารท
View 1 = ภาพเดียว ใชสําหรับเลือกแสดงภาพ ในแตละกลอง
View 4 = 4 ภาพ ใชสําหรับเลือกแสดงภาพ ทุกกลอง

ดอกจัน *  คือ  เมนูที่พวกเราไดใชกันอยางแนนอน

1.เมนู Login (Main Menu)

คลิกขวาบนหนาจอ เลือกเมนูหลัก(Main Menu)

User Name : admin (default)
Password :  ไมตองใสขอมูล

แลวกด OK

  *  กรณีใส Password ไมถูกตองติดตอกัน 10 ครั้ง โปรแกรมจะทําการ Locked อัตโนมัติ
เพราะเครื่องบันทึกภาพมีระบบปองกันการมั่ว Password หรือที่เราเรียกวาโปรแกรม Password Protection

วิธีแก
1 หลังครึ่งชั่วโมงผานไป โปรแกรม Password Protection จะหยุดทํางาน
2 ทําการ Reboot เครื่องบันทึกภาพใหมอีกครั้ง

เพิ่มเติม ลูกคาจะมีคําถามเพิ่มเติม อีก 2 เรื่องครับ
1 ตองการเปล่ียน Password ทํายังไงดีคะ
2 แลวการเปดปดอยางถูกวิธีทํายังไงคะ เพราะวาเมื่อใสรหัสเขาไปแลวกดปุม OK เพื่อเขาเมนูหลัก

พอจะเรียกเขาอีกที ไมเห็นมีชองใหมากรอก Password อีกเลย
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2.การเปลี่ยนแปลง Password

เมื่อกดปุม OK จากหนาเมนูหลัก แลวจะเขามาหนาน้ีครับผม

อธิบาย
Record = บันทึก
Alarm = ฟงกชั่นการเตือนภัย
System = ขอมูล
Advanced = ข้ันสูง
Info = อัพเกรด
Logout = ปดระบบ

1 เริ่มตนโดยการกดปุม Advanced และ เลือก ผูใช

2 ต๊ิกถูกหนาชื่อผูใช (User Name)

และ
เลือกเปล่ียนรหัสผาน(Modify Pwd)

3 ใสขอมูล แลวกด Save เพื่อทําการบันทึก
อธิบาย
User Name = ชื่อที่เขาใช
Old = รหัสผานเดิมที่เราใชอยู
  ( ในที่น้ีคือคาวาง ไมตองใสอะไร )

New = ใสรหัสผานใหม
Confirm = ใสรหัสผานใหม อีกครั้ง

แลวกด Save



3.การออกจากโปรแกรมการใชงานอยางถูกวิธี
สามารถทําไดงายมากๆเลยครับ โดยทําได 2 วิธี

วิธีท่ี 1 คลิกขวาเมนูหลัก (Main Menu) แลวกด Logout

วิธีท่ี 2 เขามาเมนูหลัก ( Main Menu ) แลวกด Logout

เมื่อกดปุม จากวิธีที่ 1 และ 2 แลวจะเขาเมนู Logout ดังรูปขางลางน้ี

กดปุมน้ี ก็เปนอันเรียบรอย ^^

** เห็นวาไมมีอะไรแตสําคัญมาก เพราะถาเราไมทําการ Logout ทันที เมื่อใชงานเสร็จ
ระบบจะยังคงเปดใหเขาใชงานไดอีก 1 นาที โดยไมจําเปนตองใสคา Password เลย

สรุปงายๆ ก็คือ เราตองรอ 1 นาที ที่หยุดการเขาเมนูตางๆ ระบบถึงจะทําการ Logout อัตโนมัติ
เพิ่มเติม ลูกคาจะมีคําถามข้ึนมาทันทีวา แลวถาตองการใสรหัสทุกครั้งเลยหละ จะทําไดไหม

ไมไดครับ เพื่อความสะดวกในการใชงาน และการต้ังคาตางๆ 

จากเมนู Logout จะมีปุมกดท่ีสําคัญมากๆอีก 3 ปุม   ก็คือ
Restore Reboot = การต้ังคายอนกลับโรงงาน และทําการรีบูตเครื่อง
Shutdown = ปดเครื่อง
Reboot = รีบูตเครื่องใหม

** สวนตรงน้ี จะเปนสวนของชางนะครับ ลูกคาไมควรไปกดเลนนะครับ



4.การตั้งคายอนกลับโรงงาน และทําการรีบูตเคร่ือง

อธิบายโดยงายๆเลยครับ วาเราจะใชเมนูน้ีเมื่อไหร
ตอบ เมื่อเราไดเครื่องบันทึกมาเลยครับ

เพราะ  เครื่องบันทึกทุกเครื่องอาจมาจากหลายๆที่ การต้ังคาอาจมีการทดสอบ
         หรือการ Test ตางๆ แลวเมนูตางๆอาจไมเปนเหมือนเดิมจริง
         การใชเมนู น้ีถือเปนการดีเยี่ยมที่เราจะตองทํากับทุกๆยี่หอกอนเริ่มต้ังคาใชงาน

( ขอใหชางไมตองกลัวนะครับ เพราะในหัวขอตอไป ผมจะกลาวถึงการต้ังคาการบันทึกอยางถูกวิธีให )

วิธีการทํานะครับ

คลิก Restore Reboot 
แลวกดตกลง เพื่อทําการยืนยัน วาเราแนใจแลวนะ

5.การ Shutdown

เปนหัวขอไดเลยนะครับเน่ีย
เพราะโดยปกติ เวลาเราปดเปดเครื่อง พวกเราสวนใสมักจะปด Switch ดานหลัง หรือบางรุนไมมี

ก็ตองทําการถอดปล๊ักเสียบใหมกันไปเลย
แตเราขอบอกวา มันมีผลกับอายุการใชงานของตัวเครื่องดวยนะครับ
เหมือนเราเปดคอมพิวเตอร แลวถอดปล๊ักออกโดยไมไดกด Shutdown
หรือ ทําการกดปุม Power คางไวเพื่อปดคอมโดยไมไดกด Shutdown เห็นภาพกันไปเลย ^^

** การละเลยในหัวขอน้ี มีผลกระทบนิดหนอยกับ Harddisk ซึ่งอาจทําใหเกิด Bad Sector ได

6.การ Reboot

อันน้ีสําคัญเลย เพราะทุกครั้งที่เราทําการต้ังคาเสร็จ เราควรทําการรีบูตเครื่อง 1 รอบ
ทําไมตองรีบูตดวยหละ

อธิบายงายๆ โดยการยกตัวอยาง
คลายๆ Router เมื่อทําการเซ็ตคาเสร็จ ก็จําเปนตองรีบูตเพื่อใหระบบทํางานไดสมบูรณ
หรือ
การติดต้ังโปรแกรมตางๆ ลงคอมพิวเตอร การปรับแตงคา รีจิตเตอร ในคอมพิวเตอร
เมื่อทําเสร็จแลว คอมพิวเตอรจะถามวาตองการรีบูตหรือไม หรือบางโปรแกรมบังคับใหรีบูต
เพื่อที่เมื่อรีบูตเสร็จแลว จะเปดการใชงานคาที่ปรับแตงไดอยางสมบูรณ

และที่สําคัญอีกอยางคือ
** เปนการตรวจสอบคาที่เราปรับเปล่ียนในเครื่องบันทึกภาพอีกครั้งวา ที่เราไดแกไขไปแลวน้ันถูกตองจริง



7.การดู Status บนหนาจอ

1 กําลังทํา
การบันทึก

2 สัญญาณ
ภาพหาย

3
ตรวจจับ
ความ
เคล่ือนไหว

4
มีการ
เขารหัส
กลอง

  *  สิ่งที่สําคัญ คือ ขอ1 กําลังทําการบันทึก

กรณีที่ไมมีรูป      จะเกิดข้ึนไดอยางไรบาง
1 ไมได Format Harddisk
2 ลืมทําการต้ังคาบันทึก หรือมีการต้ังคาการบันทึกแลว แตทําการหยุดบันทึก
3 สาย Sata/Power ที่ตอเชื่อมกับตัว Harddisk หลุด หรือเสีย
4 มีการสั่นสะเทีอน ตก กระแทก ของเครื่องบันทึกภาพ
5 การเกิด Bad ของ Harddisk ( Bad Sector )

ขอ 1-3 เปนสิ่งท่ีเราควบคุมได = เรามาดูวิธีแกกัน
8.วิธีการตั้งคาการบันทึก แบบถูกวิธี
วิธีแก 1.ไมได Format Harddisk
8.1 Format Harddisk

1 เลือกข้ันสูง (Advanced) 2 เลือกจัดการฮารดดิส

3 เลือกฮารดดิส และกด Format Disk

จากตรงน้ี ผมอยากจะบอกวาเมื่อเรา Format Harddisk แลว ขอใหทําการต้ังวันที่เวลาเครื่องบันทึกภาพดวยครับ



8.2 ตั้งวันท่ี และเวลาเคร่ืองบันทึกภาพ

1 เลือกขอมูล (System) 2 เลือกทั่วไป (General)

3 เมนูทั่วไป เราจะมาดูเฉพาะที่เราไดใชกันนะครับ

ต้ังวันที่ และเวลา

ต้ังรูปแบบวันที่

เปล่ียนภาษา

บันทึกทับ
** สําคัญมากๆเลยครับ พี่นอง

ระบบภาพ PAL แสดงเปนภาพสี
NTSC แสดงเปนภาพขาวดํา
** ทําไมภาพเปนสีดํา
เอากลองไปตอ ทีวี แลวไดสี
เครื่องบันทึกภาพเสียหรือเปลา

วิธีแก 2.ลืมทําการต้ังคาบันทึก หรือมีการต้ังคาการบันทึกแลว แตทําการหยุดบันทึก
8.3 ตั้งวันท่ี และเวลาเคร่ืองบันทึกภาพ

1 เลือกพื้นที่วางภาพถาย (Recoed Mode)

อธิบาย

การต้ังคา** เลือกคาน้ี

การบันทึกดวยมือ
การหยุดบันทึก

แลวกดปุมกลาง(Save)

** แลวรูไดยังไงวาบันทึกอยูหรือเปลา (ก็ยอนกลับไปดูขอ 7)
555+ ดูตรงน้ีเลย
คือดานหนาจอมี Status รูป        แสดงวา "กําลังทําการบันทึก"



วิธีแก 3.สาย Sata/Power ที่ตอเชื่อมกับตัว Harddisk หลุด หรือเสีย

ถอดเครื่องบันทึกออกมา เพื่อทําการตรวจเช็ควาหลวมหรือหลุดออกจากกันหรือเปลา
ใหเราเช็คต้ังแตตอนติดต้ังเลยนะครับ จะไดไมเกิดปญหาน้ีในภายหลัง

สายแบบน้ีเสียยากมากเลย แตถาเสีย เราสามารถหาเปล่ียนไดกับรานอุปกรณคอมพิวเตอรทั่วไปเลย

555+ อีกเรื่อง ผมเคยนําไปติดต้ัง รานขายสงเสื้อผา
มีแมลงสาป นอยๆทํารังอยูดวยครับ เลยทําใหเกิดไฟฟาซ็อต ทําให Harddisk หยุดการบันทึก

ขอ 4-5 เปนสิ่งท่ีเราควบคุมไมได = เรามาดูวิธีแกกัน
วิธีแก 4.มีการสั่นสะเทีอน ตก กระแทก ของเครื่องบันทึกภาพ

4.1 เช็คสาย Sata/Power ที่ตอเชื่อมกับตัว Harddisk เหมือนกับวิธีขอ 3. ขางบน
4.2 ถอด Harddisk ไปตอกับเครื่องบันทึกภาพรุนเดียวกัน แลวเรียกดูภาพยอนหลัง
4.3 สงศูนยเคลมดวนเลยครับ ^^

วิธีแก 5.การเกิด Bad ของ Harddisk ( Bad Sector )
 - ปญหาน้ี เปนปญหาสุดวิสัยจริงๆ สาเหตุน้ียากเกินคําอธิบายของชางเลยครับ

เพราะถาเกิดเหตุการณโจรกรรมข้ึนแลว คนหากันไมไดปวดหัวกันไดเลยครับ
แตผมจะอธิบายการทํางานของ Harddisk ใหฟงเพื่อที่พวกเราจะไดเขาใจ และทําการอธิบายลูกคาได

ขอมูลในฮารดดิสกเก็บอยูในรูปของโดเมนแมเหล็ก
ที่มีขนาดเล็กมากๆ และขอมูลที่เก็บลงบนแผน
เรียกวา เซกเตอร เปนรูปเสี้ยวหน่ึงของวงกลม

น้ีคือ Sector 
การเกิด BAD Sector มีดวยกันหลายสาเหตุ
เชน ไฟตก, ไฟกระชาก, การจายไฟไมสม่ําเสมอ,
หมอแปลงระเบิด เปนตน

เมื่อเกิด BAD Sector แลว ไมสามารถแกไขให
มันหายไปได แตมันจะขามการใชงานในสวนน้ีไป
ทําใหพื้นที่ของ Harddisk ลดลง

สิ่งท่ีเราทําไดดีท่ีสุด คือ หามกระแทกฮารดดิสกแรง ๆ ไมวามันจะทํางานอยูหรือไมก็ตาม
และเมื่อคุณจับ Harddisk ก็ไมควรจับที่ PCB เพราะไฟฟาสถิตยในตัวเราอาจว่ิงไปยังวงจรที่ PCB
เพราะจะทําให IC เสียหายได และจุดน้ีเองที่ทําใหเกิดรานรับซอมฮารดดิสก 
ซึ่งเขาเพียงแคอาศัยการเปล่ียนแผน PCB ที่ประกบอยูโดยการหารุนและยี่หอที่ตรงกันมาเปล่ียน งาย ๆ เทาน้ีเอง

อธิบายไปเยอะ งง กันแนนอน ^^
สรุป แจงลูกคาไปหลังติดต้ังเสร็จเรียบรอยแลววา " กรุณาดูภาพยอนหลัง สม่ําเสมอ "

เพราะถาดูยอนหลังไมไดแสดงวา HDD มีปญหา และโปรดรีบแจง เพื่อที่จะไดรีบเขาไปเปล่ียน HDD ใหมใหลูกคา



9.วิธีการดูภาพยอนหลัง

หัวใจเลยนะครับ ตองสอนใหลูกคาทําได และใหดูสม่ําเสมอเลย ^^ เชื่อผม

เรามาดูวิธีการกันครับ

1 File type เลือกวาจะดูเปนวีดีโอหรือภาพ ใหเลือกวีดีโอเลยครับ
2 Date and Time เลือกวันที่และเวลา

สีแดง คือมีขอมูล แลวไมมีเลยหละก็แสดงวาไมไดบันทึก **
สีนํ้าเงิน คือวันที่เราเลือก
โดยเราสามารถดูวา Harddisk ของเราบันทึกขอมูลไดก่ีวันในตรงน้ีเลย

3 Record type ชนิดของการบันทึก ใหเลือก ALL เลยครับ
4 Channels เลือกจํานวนกลองที่ตองการดูภาพยอนหลัง และ

ใสเวลาที่ตองการเชน 12:35:00 และกด

5 Playback control สําหรับควบคุมการดูภาพ การหยุดภาพ การเพิ่ม/ลดความเร็วของภาพ
6 Files Backup การสํารองขอมูล

** ลูกคาทุกคนท่ีติดตั้งกลองไป ก็เพื่อสิ่งน้ี
    เราจะอธิบายในหัวขอที่ 10. หรือในหนาถัดไปครับ

7 Speed Hint ความเร็วของการดูวีดีโอ
8 Timeline ชวงเวลาของวีดีโอที่กําลังทําการยอนหลังอยู สามารถปรับเวลาตรงน้ีได



10.วิธีการสํารองขอมูล
สามารถเขาเมนู สํารองขอมูลได ดวยกันทั้งหมด 2 ที่
วิธีท่ี 1 เขาหลังจากท่ีเราดูภาพวีดีโอยอนหลังดังรูป

Files Backup การสํารองขอมูล
** ลูกคาทุกคนท่ีติดตั้งกลองไป ก็เพื่อสิ่งน้ี

วิธีท่ี 2 เขาเมนูตามปกติ
2.1 เขาเมนูบันทึก (Record) 2.2 เลือกสํารองขอมูล (Back up)

2.3 กดปุม Detect เพื่อคนหา USB 2.4 แสดงวาเจอ USB แลว
กรณีไมเจอ
 - เช็คชองที่เสียบ USB ดู
 - เปล่ียนชองเสียบใหม
 - เสียบ USB แลวปดเปดเครื่องใหม
 - เปล่ียน USB ใหม
 - Format USB เปน FAT32

2.5 กดปุมสํารองขอมูล (Backup)

กรอบแดง
เลือกชองที่ตองการ
เลือกวันและเวลาเริ่มตน
เลือกวันและเวลาสิ้นสุด

กดปุม query เพื่อทําการคนหา
กดปุม Remove เพื่อทําการเคลียร

กรอบเขียว
จะปรากฎเมื่อกดปุม query
ให ต๊ิกถูก เลือกไฟลที่ตองการ

กดปุม Begin เพื่อเริ่มตนการ Backup
กดปุม Cancel เพื่อยกเลิก

จุดเดน ในแตละกลองสามารถ Backup กลองออกมาไดเปนชวงเวลาได , Backup ออกมาไดทุกกลองพรอมกัน
ไฟลที่นําออกมา เปนนามสกุล .AVI  คือ สามารถเปดผานโปรแกรมทั่วไปไดเลยทันที



11.วิธีการปรับแตงระบบการบันทึก
เคร่ืองบันทึกภาพ Series 5 เปนแบบ Dual Stream
คือ เราสามารถเลือก Main Stream สําหรับดูผานเน็ต และเลือก Sub Stream สําหรับดูบนมือถือ

1 เลือกขอมูล (System) 2 เลือกการต้ังคาการเขารหัส (Encode Config)

ประโยชน คือ เพื่อใหภาพที่แสดงผลมีประสิทธิภาพ และความคลองตัวสูง

เรามาดูวิธีการต้ังคาตางๆกันครับ

เลือกกลองที่ตองการต้ังคา
เลือก ALL เพื่อตองการเซ็ตคาทั้งหมด

รูปแบบการบีบอัดไฟลภาพ

เฟรมเรต ในการบันทึก

คาบิทเรต

แสดงวีดิโอ และเสียง

บันทึก

ยกตัวอยาง ลูกคาบอกวาดูภาพผานมือถือไมชัด
 - ใหเราเปล่ียนคาบิทเรต ใหเพิ่มข้ึนครับ
 - มีผลทําให พท.ฮารดดิส มีขนาดนอยลง
 - ความเร็วในการโหลดดูภาพชาลง
ลูกคาบอกวาภาพผานมือถือชา ไมตอเน่ือง
 - ใหเราเปล่ียนคาบิทเรต ใหลดลงครับ
 - อาจเปนเพราะอินเตอรเน็ต ที่เชื่อมตอมือถือลูกคา บางทานใช Edge ความเร็วอยู 473.6Kbps
   ซึ่งความเร็วที่จะใชไดจริงในไทยอยูที่ 220-236.8Kbps ซึ่งชามากกวา 3G ที่มีความเร็ว 7.2MBps
 - ถาใช Wi-Fi จาก Wireless Router ก็ใหตรวจสอบ วามีคนใชงานรวมโหลดบิท ดวยนะครับ
 - มีผลทําให พท.ฮารดดิส มีขนาดเพิ่มข้ึน
 - ความเร็วในการโหลดดูภาพเร็วข้ึน
แลวเลือกแบบไหนถึงจะดีที่สุด ไมยากครับ ใชคาเริ่มตนที่เขาต้ังมาใหเลยจากโรงงานครับ ดี100%



12.การเซ็ตอัพไอพี สําหรับดูผานวงแลน และอินเตอรเน็ต

1 เลือกขอมูล (System) 2 เลือกเครือขาย (Netword)

3 ต้ังคาตางๆ ที่ตองนําไปใชครับ

ใสคา IP Address
ใสคา Subnet Mask
ใสคา Gateway
(IP ตองอยูในวงแลนเดียวกัน)
(Subnet & G/W ตองเหมือนกัน)

ใสคา TCP Port
ใสคา HTTP Port
ใสคา Mobile Port
(นํา 3 คาน้ีไป Forward Port
 ใน Router และปด Firewall
 ของ Router ดวย)

4 วิธีการต้ังคาสําหรับดูออนไลน
4.1 ต้ังคาเครื่องบันทีกภาพ
4.2 สมัคร DYNDNS ที่ Web Site

www.dyndns.com
แลวสรางชื่อ Hostname ข้ึนมา

4.3 ปด Firewall ที่ Router และ
Forward Port 3 คาที่ไดมาลงไป
และ นําชื่อ Hostname ที่ไดมา
ไปใสไวใน DDNS ของ Router

4.4 Check ip ดูวาชื่อ Host ที่เราสมัคร
กับคา WAN ในอินเตอรเน็ตเปนคา
ที่เหมือนกันโดยผานที่ Web Site
www.checkip.org


