คูมือการติดตั้งเบื้องตน

การตั้งคา DVR เบื้องตน
เมื่อเปดเครื่อง DVR แลวจะเขา MENU ภายในเครื่อง DVR เครื่องจะถาม Passwords ให
กดEnter 4ครั้ง

การเชื่อมตออุปกรณ

1. ตั้งวันที่ เวลา ใหเครือ่ ง DVR
เขา MENU เลื่อนลงไปที่ DATE แลวกด Enter กด + หรือ - ที่รีโมท เพื่อเพิ่มหรือลดคา
ตัวเลข

DIGITAL VIDEO RECORDER
4. การตั้งคาให DVR บันทึก
MENU > ADVANCE CONFIG > RECORD

เลือก YES หากตองการบันทึกกดปุม
เลือก YES หากตองการบันทึกเฉพาะมี
การเคลื่อนไหว
เลือก YES หากตองการบันทึกแบบตั้ง
เวลา

การใชงาน Remote Control

เปด-ปด เครื่อง

3. การตั้ง ใหบนั ทึกเฉพาะมีการเคลื่อนไหว
เขา MENU>ADVANCE CONFIG >CAMERA ในตาราง คอลัมน REC เลือกใหเปน ON
ใหหมด

เปลี่ยนหนาจอแสดงกลอง

ชุดคอนโทรลกลอง PTZ

เมนูกลอง PTZ
ซูมภาพ
เปลี่ยนตําแหนงเมนูเปลี่ยนคา
เริ่มเมนู

เปลี่ยนชองแสดงผลเสียง

เปลี่ยนหนาจอแสดงแบบ 4,9,16 ชอง

ใหแสดงภาพครั้งละหนาจอ
ใหแสดงภาพครั้งละ4หนาจอ
เปลี่ยนคาตัวเลขตัวเลข

บันทึก
เลนภาพยอนหลังไปขางหนา
อยางเร็ว
เลนภาพ

หยุดภาพ
ยกเลิกการเลนภาพ
คนหาภาพ

www.zynektechnologies.co.th

เขาเมนู > ADVANCE > DETECTION > DETECTION SETUP
เลือก DET ใหเปน ON
สวนคอลัมน AREA กด Enter SETUP ทีละกลองจนครบ

เลนภาพแบบชา
เปด-ปดCD

สีแดงคือ ไมเลือกในกรณีที่มีวัตถุผาน
2

3

4.การตั้งเวลาบันทึก
ที่ MENU >RECORD TIMER > เลือกใหเปน ON ตําแหนงONใหกด Enter เพื่อเขาตั้งวัน
เวลาบันทึก

วิธีการดูภาพสํารองภาพผาน Computer
การตั้งคา IP address
MENU > ADVANCE >NETWORK

วิธีการสํารองภาพผาน USB
เขา MENU > ADVANCE > BACKUP > USB BACK UP

5. ปดเสียงเตือน
MENU > ADVANCE >ALERT ที่เมนู MOTION BUZZER เลือก OFF
เลือก OFF เพื่อปดเสียงทุกประเภท
เลือก OFF เพื่อปดเสียงเมื่อสัญญาณภาพ ขาดหาย

START TIME เพื่อกําหนดเวลาเริ่มตนการสํารอง
END TIME เพื่อกําหนดเวลาสิ้นสุดการสํารอง
CHANNEL เลือกใหเปน Dเพื่อเลือก กลอง ที่จะสํารอง
เสร็จแลวที่ BACKUP TO USB เลือก START เพื่อทําการสํารองภาพ
*** หมายเหตุ USB ตอง Format ใหเปน FAT32 เทานั้น และ USB DRIVE อาจจะใชได
เปนบางรุน ที่แนะนํากรุณาดูที่คูมือประกอบ ***

วิธีการดูภาพและสํารองภาพผาน Computer
ลง โปรแกรม

เลือก OFF เพื่อปดเสียงเตือนเคลื่อนไหว

6.วิธีการเรียกดูภาพ
กดปุม List ที่รีโมทแลวเลือกชวงเวลาที่เราตองการดูแลวกด Enter

วิธีการสํารองภาพผาน CD และ DVD
เขา MENU > ADVANCE > BACKUP > DISK BACK UP
คามาตรฐาน
USER
: admin
PASSWORD : admin

START TIME เพื่อกําหนดเวลาเริ่มตนการสํารอง
END TIME เพื่อกําหนดเวลาสิ้นสุดการสํารอง
CHANNEL เลือกใหเปน D เพื่อเลือก กลอง ที่จะสํารอง
เสร็จแลวที่ BACKUP TO USB เลือก START เพื่อทําการสํารองภาพ
*** หมายเหตุ ในกรณีที่แผนยังเขียนขอมูลไมเต็มสามารถที่จะเขียนตอได และจะมี
โปรแกรมสําหรับเลนภาพเขียนติดไปในแผนดวย ***

หรือ เลือกชวงเวลาที่ตอ งการโดยการเขาไปที่
Menu>Event info>Quick search>Time Search กําหนดเวลาที่ตองการ เลือก Start



,

สําหรับหยุดภาพ
สําหรับยกเลิกการดูภาพ
สําหรับยอนดูภาพ, ดูภาพอยางรวดเร็วสูงสุด 32X

>>

สําหรับดูภาพแบบ ชา

เลือกเหตุการณทตี่ องการดูภาพ

ขอควร สังเกต
ตองทําการตอสายรีโมทใหกับเครื่องเพือ่ ใหเครื่องใชงานรีโมทได
เมื่อไมสามารถกด ปุมเมนูหรือกดปุมใดๆไดใหดูที่ดานบน วาเปน PTZ MODE อยูหรือไม
ถา เปน PTZ MODE จะใชงานไมไดใหกดที่รโี มท ปุม Camera ดานบนซายของรีโมทให
PTZ MODE หายไป
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