Panasonic
ideas for life
Installation Guide
Network Disk Recorder
Model No. WJ-NV300

ั
่ งต่อสญญาณต่
รูปแสดงปุ่มด้านหน้าและชอ
างๆ ด้านหล ังเครือ
่ ง

หน้าจอแสดงภาพและเมนูตา่ งๆ หล ังจากเปิ ดเครือ
่ งบ ันทึก
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1. เป็ นเมนูแสดง Display สถานการณ์ทางานของกล ้อง
IP camera แต่ละตัวว่ามีการบันทึกอยูห
่ รือไม่ และ
สามารถปรับ Multiscreen ของภาพได ้หลายรูปแบบ
และสามารถปรับ Digital zoom ได ้สูงสุด 8 เท่า

2. เป็ นเมนูการดูภาพ Play back โดยการระบุวน
ั ทีป
่ ฏิทน
ิ
่ ง Play back แล ้วกดปุ่ ม Play สามารถ
และเวลาทีช
่ อ
Snapshot ภาพและ Back up file ผ่าน SD card ได ้

3. เป็ นเมนูการควบคุมกล ้อง PTZ

4. ปรับหน ้าจอการแสดงผลเป็ นรูปแบบ
Wide view สาหรับจอ wide screen

5. เมนูการแสดง Alarm และ Error โดยจะมี
Log file แสดงบอกเหตุการณ์อยูต
่ ลอดเวลา

6. เป็ นเมนูเกีย
่ วกับการ Set up ค่าต่างๆ
ของเครือ
่ งบันทึก

วิธก
ี ารปรับรูปแบบการ Display

วิธก
ี าร Zoom ภาพ

้ งต้นเครือ
ต ัวอย่างการตงค่
ั้ าและการใชง้ านเบือ
่ งบ ันทึก WJ-NV300

เลือก Quick Setup กดปุ่ ม Easy Start
ขัน
้ ตอนที่ 1 เข ้าเมนู Easy Start เพือ
่ ตัง้ ค่า วันที/่ เวลา

ขัน
้ ตอนที่ 2 ค ้นหา/เพิม
่ จานวนกล ้องเข ้าเครือ
่ งบันทึก
(ระบบค ้นหาแบบอัตโนมัต)ิ

ขัน
้ ตอนที่ 3 กาหนด IP address ของกล ้อง
เลือกว่างและเลือกตาแหน่งของกล ้อง

ขัน
้ ตอนที่ 4 ตัง้ ค่า Frame Rate และ Quality
ในการบันทึก

*** ดูตวั อย่างการ Easy Start ได ้ตาม Link นีเ้ ลยครับ
http://www.youtube.com/watch?v=cfKkIhce09c&hd=1

การตงค่
ั้ าแบบ Basic Setup
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1. การตัง้ ค่า วัน/เวลา , รูปแบบของ วัน/เวลา และภาษา

2. การ Register กล ้อง IP เข ้าระบบและกาหนด IP address ของกล ้องให ้อยูใ่ นเครือข่ายเดียวกัน

3.

การตังค่
้ าการบันทึก , ตังค่
้ า Event และ Alarmและ
สามารถกาหนด Quality ของเครือ
่ งในการบันทึก
สามารถตัง้ เวลาการบันทึกได ้

การตงค่
ั้ าสว่ นของ Advanced Setup

ส่วนของ Monitor เป็ นส่วนของการแสดงผลของภาพ
่ กล ้องและตัง้ ค่าการ Sport
Display สามารถกาหนดชือ
ภาพสาหรับ Monitor ทีต
่ อ
่ ช่องสัญญาณ sport
กับตัวเครือ
่ ง

ส่วนของ Network เราสามารถกาหนด
IP address ของเครือ
่ ง NVR และกาหนด
การส่ง E-mail และกาหนด Alarm protocol

ส่วนของ User management ใช ้สาหรับการกาหนด
สิทธิก
์ ารเข ้าใช ้งานของตัวเครือ
่ งว่าแต่ละ user สามารถ
ทาอะไรกับตัวเครือ
่ งได ้บ ้าง แบ่งเป็ น 3 ระดับ คือ
Administrator/Operator/Viewer

ส่วนของ Maintenance บอกสถานะของการทางานของ
เครือ
่ งบันทึกบอก Version ของ Hardware ,Software
บอกอุณหภูมเิ ครือ
่ ง บอกขนาดของ HDD ทัง้ หมดและ
ขีดจากัดในการบันทึกว่าเหลืออีกกีว่ น
ั

วิธก
ี าร Play back
แสดงเวลาปั จจุบน
ั

ช่องใส่เวลาในการ Play
back
รูปแบบของการ Play back




ปฏิทน
ิ สาหรับเลือก
วันทีใ่ นการ Play back

สามารถเลือกเวลาแบบ
Manual ได ้

Schedule
Event
VMD

เมนูควบคุมการ Play back

ปุ่ มสาหรับการ Back
up ผ่าน SD card
การเรียกดูภาพ Playback ก็สามารถทางานง่ายเพียงแค่เลือกช่วงเวลาทีต
่ ้องการดูขน
ึ้ มาก็สามารถเรียกดู
ได ้ทันที สามารถเลือกได ้ทัง้ แบบ เลือกช่วงเวลา และเมือ
่ เกิดเหตุการณ์เคลือ
่ นไหว
ดูตวั อย่างการ Playback ได ้ตาม Link นีเ้ ลยครับ : http://www.youtube.com/watch?v=CvSRJ1QAagw

ั Face Matching
วิธก
ี ารตงค่
ั้ าการใชง้ านฟังก์ชน

*** การใช้ โหมด Face Matching จาเป็ นต้ องปรับ Quality ให้ สงู ทีส
่ ดุ และ Frame rate ให้ เหลือแค่ 5 ips เท่านัน้ ***
1. เข ้าไปทีเ่ มนู Basic setup >REC & event>Event setup>Face matching alarm กดปุ่ ม
Advanced

2.

เปิ ดโหมด Face matching alarm ให้ เป็ น Alarm action เลือกกล้ องที่ 1 ให้ เป็ น on แล้ วกด
Face registration เพื่อเข้ าสูข่ นตอนการบั
ั้
นทึกใบหน้ า
*** ใช ้ได ้เฉพาะกล ้องรุ่น WV-NP502, WV-SP305, WV-SP306 ทีต
่ อ
่ บน Chanel 1 เท่านัน
้ ***

3. ขัน
้ ตอนการบันทึกใบหน ้าให ้กดปุ่ ม Add โดยดูจากภาพ
Play back และขนาดภาพใบหน ้าต ้องเป็ น 144x144 เท่านัน
้

4. พอได ้ภาพทีต
่ ้องการแล ้วให ้ Double click ทีภ
่ าพ 2 ครัง้
่ ภาพแล ้วให ้เปิ ด Matching ให ้เป็ น On
แล ้วก็ต ้องตัง้ ชือ

เสร็ จแล้ วก็กลับไปที่หน้ า Monitor หลักเพื่อลองฟั งก์ชนั Face Matching

ั
หลังจากการตัง้ ค่า Face Matching แล ้วก็กลับไปทีห
่ น ้า Monitor หลักเพือ
่ ทาการทดสอบใช ้งานฟั งก์ชน
Face Matching

พอมีบค
ุ คลทีถ
่ ก
ู บันทึกใบหน ้าไว ้แล ้วผ่านกล ้องหรือกล ้องจับภาพได ้ ตัวเครือ
่ งจะแสดง Alert โดยการส่ง
้ายล่
เสียงจากตัวเครือ
่ งและจะแสดง Icon ทางด ้านมุมซ
างว่าเกิดเหตุการณ์ Face Matching พร ้อมทัง้ แสดงใบหน ้า
และข ้อมูลบุคคลนัน
้ เปรียบเทียบกลับข ้อมูลทีบ
่ น
ั ทึกไว ้

Icon : สถานะปรกติ

จากรูปภาพข ้างบนเมือ
่ เรากดที่ Icon Alarm เครือ
่ งก็จะแดสง Alarm log ว่ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึน
้ ณ
่ ทีถ
วัน/เดือน/ปี /เวลา พร ้อมชือ
่ ก
ู บันทึกไว ้ก่อนหน ้านี้

Icon : สถานะเมือ
่ เกิด Alert ,Error ต่าง

เมื่อกดที่ Icon จะแสดง Alarm log ข้ อมูลว่ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ ้นบ้ าง

