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ข้อบ่งช้ี  

รายละเอยีดเคร่ือง HDCVI แต่ละรุ่น 

No Products CH Analog HDCVI IP HDD Resolution 

1 WVR001-S2 HCVR 4 CH Support Support 2ch 1 720P All 

2 WVR002-S2 HCVR 8 CH Support Support 2ch 1 720P All 

3 WVR004 HCVR 4 CH N/A Support N/A 2 720P All 

4 WVR005 HCVR 8 CH N/A Support N/A 2 720P All 

5 WVR006S HCVR 16 CH Support Support 2ch 2 720P All 

6 WVR007 HCVR 4 CH N/A Support N/A 2 1080P All 

7 WVR008 HCVR 8 CH N/A Support N/A 2 1080P All 

8 WVR010 HCVR 8 CH N/A Support N/A 4 720P All 

9 WVR011 HCVR 16 CH N/A Support N/A 4 720P All 

10 WVR015 HCVR 24 CH N/A Support N/A 8 720P All 

11 WVR016 HCVR 32 CH N/A Support N/A 8 720P All 

12 WVR017 HCVR 4 CH Support Support 4ch 4 1080P All 

13 WVR018 HCVR 8 CH Support Support 8ch 4 1080P All 

14 WVR019 HCVR 16 CH Support Support 32ch 4 1080P All 

15 WVR021 IHCVR 4 CH Support N/A 4ch 1 720P All 

16 WVR022 IHCVR 8 CH Support N/A 8ch 1 720P All 

17 WVR023 HCVR 4 CH Support Support 2ch 1 960H All 

18 WVR024 HCVR 8 CH Support Support 2ch 1 960H All 

19 WVR025 HCVR 16 CH Support Support 2ch 1 960H All 

20 WVR026 HCVR 4 CH Support Support 2ch 1 720P All 

21 WVR026A HCVR 4 CH Support Support 2ch 1 720P All 

22 WVR027 HCVR 8 CH Support Support 2ch 1 720P All 

23 WVR027A HCVR 8 CH Support Support 2ch 1 720P All 

24 WVR028-S2 HCVR 16 CH Support Support 2ch 1 720P All 

25 WVR029 HCVR 8 CH Support Support 2ch 2 960H All 

26 WVR030 HCVR 16 CH Support Support 2ch 2 960H All 

27 WVR032 HCVR 8 CH Support Support 2ch 2 960H All 

28 WVR033 HCVR 16 CH. Support Support 2ch 2 960H All 

29 WVR034 HCVR 4 CH Support Support 2ch 1 1080P All 

30 WVR035 HCVR 8 CH Support Support 2ch 1 1080P All 

31 WVR036 HCVR 24 CH N/A Support 24ch 4 720P All 

32 WVR037 HCVR 32 CH N/A Support 32ch 4 720P All 
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การใช้งานเคร่ือง 

การก าหนด User Name และ Password การใช้งาน 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

1. ช่ือผูใ้ช:้  admin รหสัผา่น: admin ( ผูดู้และระบบตวัเคร่ืองและเครือข่ายทั้งหมด ) 
2.  ช่ือผูใ้ช:้ 888888. รหสัผา่น: 888888. ( ผูดู้แลระบบตวัเคร่ือง เท่านั้น) 
3.  ช่ือผูใ้ช:้ 666666 รหสัผา่น. : 666666 (ผูใ้ชท่ี้สามารถตรวจสอบ , เล่น, การส ารองขอ้มูลและ อ่ืน ๆ) 

 
ผูใ้ชส้ามารท าการเพ่ิม ลบ แกไ้ข Username และ Password  อีกคร้ังไดจ้ากเมนู SETTING   SYSTEM  ACCOUNT 
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การตั้งค่าการบันทกึ, การ FORMAT HDD 

การตั้งค่าการบนัทึกเลือกไปท่ี  MAIN MENU      SYSTEM      STORAGE จะแสดงเมนู  SCHEDULE ดงัภาพ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความหมายของสีและการบนัทึกแต่ละรูปแบบดงัน้ี 
Regular:การบนัทึกแบบต่อเน่ืองตลอดเวลา (สีเขียว) 
MD:การบนัทึกเม่ือมีการตรวจสอบพบการเคล่ือนไหว (สีเหลือง) 
Alarm:การบนัทึกเม่ือมีการเตือนภยัจาก Alarm (สีแดง) 
MD&Alarm:การบนัทึกเม่ือมีเคล่ือนไหวและ Alarm (สีน ้ าเงิน) 

*** ค่าเร่ิมตน้ของเคร่ืองส าหรับทุกกลอ้งคือ Regular คือบนัทึกตอ่เน่ืองตลอด 24 ชัว่โมง 
 

 

 

 

 



6 
 

WATASHI CCTV SECURITY SYSTEM 
 

ตวัอยา่งการตั้งค่าการบนัทึกเลือกกลอ้งเพ่ือตั้งค่าบนัทึก 

    วนัอาทิตย,์วนัจนัทร์,วนัองัคาร: 

1. เหตุการณ์ 1 บนัทึกแบบ Regular ตลอด 24 ชัว่โมง 

2. เหตุการณ์ 2 บนัทึกเม่ือมี Alarm เวลา 02.00 ถึง 08.00 บนัทึกเม่ือมี Alarm 

     วนัพธุ,วนัพฤหสับดี,วนัศุกร์,วนัเสาร์:  

1. เหตุการณ์ 1 บนัทึกแบบ Regular ตลอด 24 ชัว่โมง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เลอืกเพื่อท ำกำรยกเลกิกำรตัง้คำ่ตำรำงกำรบนัทกึ 

เลอืกเพื่อท ำกำรแก้ไขกำรตัง้คำ่ตำรำงกำรบนัทกึ 
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การ Format HDD 

ท าการเขา้ท่ีเมนู MAIN MENU     SETTING      SYSTEM     STORAGE     HDD MANAGER แสดงหนา้ต่างดงัภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 ส าหรับ ด าเนินการ จดัการ ฮาร์ดดิสก ์ประเภทฮาร์ดดิสกปั์จจุบนั สถานะการด าเนินงาน อ่ืน ๆ รวมถึง รูปแบบ HDD 
และเปล่ียน สถานะ HDD (read and write/read-only/redundancy)ค่าเร่ิมตน้สถานะ HDD จะเป็น Read-write  และการ Format 
HDD 
 ในการใชง้าน HDD คร้ังแรกแนะน าใหท้ าการ Format HDD ก่อนดงัแสดงขั้นตอนการด าเนินการดงัน้ี 
1. เขา้ท่ีเมนู MAIN MENU     SETTING      SYSTEM     STORAGE     HDD MANAGER 
2. ระบบจะแสดงขอ้มูล HDD ท่ีมีในเคร่ืองข้ึนมาแสดงรายละเอียดดงัตวัอยา่ง 
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3. ท าการเลือก HDD ท่ีตอ้งการท าการ Format โดยท าการคลิกท่ีปุ่ม Format   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ระบบจะแสดงกล่องขอ้ความใหท้ าการยนืยนัการ Format HDD อีกคร้ังกด ok เพื่อยนืยนัการ Format  HDD 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

WATASHI CCTV SECURITY SYSTEM 
 

การปรับความละเอยีดส าหรับการบันทกึ 

การตั้งค่าการบนัทึกเลือกไปท่ี  MAIN MENU     SETTING      CAMERA     ENCODE  จะแสดงเมนูดงัภาพ 

  

 

 

 

 

 

 

 
การตั้งค่า Encode คือการตั้งค่า บิต สตรีมวดีิโอ , ภาพ กระแสบิต พารามิเตอร์ การซอ้นทบั วดีิโอ และอ่ืน ๆ ตั้งค่าดงัน้ี 
Channel:ก าหนดกลอ้งท่ีตอ้งการตั้งค่า  
Type:เลือกประเภทจากายการท่ีมีใหเ้ลือก คือ  Regular ,MD, Alarm สามารถ ตั้งค่าพารามิเตอร์ ต่างๆส าหรับ การเขา้รหสั แบบ 
บนัทึก ท่ีแตกต่างกนัไดใ้นแต่ละช่อง 
Compression: รองรับรูปแบบการบีบอดั H.264 และ  MJPEG. 
Resolution: ระบบ รองรับความละเอียด ต่างสามารถเลือกจากรายการตวัเลือดความละเอียดจะแตกต่างกนัไปแต่ละรุ่น 
Frame Rate (FPS): สามารถท าการก าหนดไดต้ั้งแต่ 1f/s ถึง 25f/s ในระบบ NTSC และ 1f/s to 30f/s ในระบบ PAL  
Quality: คุณภาพ มี 6 ระดบัตั้งแต่ 1 ถึง 6 ระดบั 6 เป็นคุณภาพสูงสุด 
Bit rate type: ระบบรองรับทั้งสอง ประเภท CBR และ VBR ในโหมด VBR สามารถตั้งค่าคุณภาพได ้
Video/audio: สามารถเปิด/ ปิดการใชง้าน วดีิโอ/ เสียงตามตอ้งการได,้ เสียงเปิด/ปิดใชใ้นกรณีท่ีท าการติดตั้งไมโครโพนเพ่ิม 
Audio format: เลือกรูปแบบจากรายการท่ีมีใหเ้ลือกจาก 3 รายการ คือ G711a/G711u/PCM  
Audio source: เลือกรูปแบบจากรายการท่ีมีให ้มีสองตวัเลือก: ปกติคือการเช่ือมต่อแบบปกติและ   HDCVI ส าหรับ โหมดปกติ 
สญัญาณเสียงจากพอร์ต ส าหรับ HDCVI   
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เมนูการดูภาพ Live Preview (ภาพสด) 

 

 

 

 
 
หลงัจากท่ี เขา้สู่ระบบใน ระบบอยูใ่นโหมดการดูสด  สามารถดู วนัท่ีของระบบ ท่ี, เวลา, ช่ือช่อง หากท่ีจะเปล่ียน ระบบวนั และ
เวลาท่ี สามารถดู การตั้งค่าทัว่ไป (Main Menu->Setting->System->General)หาตอ้งการท่ีจะ เปล่ียนช่ือช่องการตั้งค่าการ
แสดงผล (Menu->Camera->CAM name) 
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หน้าต่าง Live Preview 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

หมายเลข สัญลกัษณ์ ความหมาย หมายเลข สัญลกัษณ์ ความหมาย 

1  สถานะการบนัทึก 3  สญัญาณภาพขาดการเช่ือมต่อ 

2  การตรวจจบั การเคล่ือนไหว 4  ลอ็คกลอ้ง 

 
*****   - ถา้ตอ้งการท่ีจะ เปล่ียนต าแหน่งของ ช่องทาง ท่ี 1 และ 2 ช่องทาง เม่ือ ดูตวัอยา่งสามารถ คลิกซา้ย เมาส์ ใน 
ช่องทาง ท่ี 1 และ จากนั้นลาก ไปท่ีช่อง ท่ี 2 ปล่อย เมาส์ คุณสามารถสลบั ช่องทาง ท่ี 1 และ 2 ช่องทาง ได ้
ใชปุ่้มกลางของเมาส์ ในการควบคุม หนา้ต่าง แยก : สามารถใชเ้มาส์ ปุ่มกลาง เพ่ือสลบั หนา้ต่าง จ านวนการแบ่งได ้
การควบคุมการแสดงภาพสด  

ฟังกช์ัน่ การควบคุม การแสดงตวัอยา่ง ท่ีมีคุณสมบติั ดงัต่อไปน้ี 
- รองรับการเล่นยอ้นหลงั    

 การแสดงหนา้จอ, ระบบ สามารถเล่น ก่อนหนา้ 5-60 นาที ของการบนัทึกช่องปัจจุบนั ไปท่ี  Main Menu > 
General เพ่ือก าหนดการดูยอ้นหลงัภาพสด 

- รองรับการลากและ ฟังกช์ัน่ การเล่น สามารถใชเ้มาส์เพ่ือเลือก เวลาเร่ิมตน้ การเล่นได ้
- รองรับ การเล่น หยดุ และ ฟังกช์ัน่ออก 
- ไม่รองรับสนบัสนุนการเล่น ชา้และ ฟังกช์ัน่ การเล่นยอ้นกลบั 
- รองรับการฟังชช์ัน่  digital zoom  
- รองรับการส ารองขอ้มูลแบบ Real Time 
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   Analog Channel                                      Digital Channel 

 

 
1. Real time   Playback: รองรับการเล่นยอ้นหลงั สามารถเล่น ก่อนหนา้ 5-60 นาที ของการบนัทึกช่องปัจจุบนั 

2. Digital Zoom: ก าหนดเขตช่องปัจจุบนัท่ีตอ้งการซูมภาพรองรับการซูมในการท างานไดห้ลายกลอ้ง 

ตวัอยา่ง ท าการคลิกไอคอน                หลงัจากนั้นลากเมา้ส์ตีกรอบต าแหน่งท่ีตอ้งการขยายแสดงการซูมดงัภาพ คลิก

ขวาเมาส์อีกคร้ังเพ่ือออกสู่ภาพปกติ 
 

                                                                                              

  

 

3. Manual record  : การส ารองขอ้มูลจาก ช่องปัจจุบนัไปยงัอุปกรณ์ USB ระบบไม่สามารถท าหลายกลอ้งในเวลา

เดียวกนั 

4. Manual Snapshot: เพื่อท าการ snapshotไฟลจ์ะถูกบนัทึกไว ้บนอุปกรณ์ USB หรือ ฮาร์ดดิสกส์ามารถไปท่ีดูภาพท่ี

ท าการ Snap ไดท่ี้เมนูการดูยอ้นหลงั 

5. Mute: ปิดเสียง (ส าหรับ สญัญาณนาลอ็ค เท่านั้น) คลิกเพื่อปิด คลิกอีกคร้ังเพ่ือ เปิดใชง้านอีกคร้ัง  

6. Bidirectional talk :ถา้อุปกรณ์รองรับพดูคุย แบบสองทิศทาง,สามารถคลิกท่ีปุ่ม   ตอนน้ี ส่วนท่ีเหลือ ปุ่ม พดูคุย 

แบบสองทิศทาง ของ ช่องทางดิจิตอล กลายเป็น   คลิก  อีกคร้ังเพ่ือยกเลิกการคุยแบบ 2 ทิศทาง และไอคอน

จะกลายมาเป็น  อีกคร้ัง 

 

 
 
 
 

 

 

1          2         3        4         5 1        2        3      4      5       6 



13 
 

WATASHI CCTV SECURITY SYSTEM 
 

การดูภาพย้อนหลงั (SEARCH) 

 

 

 

 

 
 
คลิกขวาเมาส์เลือก Search หรือเขา้เมนูหลกั Search  แสดงหนา้ต่างดงัภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
มกัจะมีไฟล ์3 ประเภทท่ีแสดงคือ : 
       R : ไฟลบ์นัทึก ปกติต่อเน่ือง   

A : ไฟล ์บนัทึกสญัญาณเตือน ภายนอก  
M : ไฟลบ์นัทึกการเคล่ือนไหว  

                                                ค าอธิบาย 
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หมายเลข ช่ือ ความหมาย 

1 Display window การแสดงหนา้ต่างในการคน้หาขอ้มูล 
-  รองรับ 1/4/9/16- หนา้ต่างในการดูยอ้นหลงั.  
-  รุ่น 4-ช่องรองรับการดูยอ้นหลงั 4 ช่อง  
- รุ่น 8-ช่องรองรับการดูยอ้นหลงั 8 ช่อง 
- รุ่น 16-ช่องรองรับการดูยอ้นหลงั 16 ช่อง 

2 Search type เลือกประเภทการคน้หาแบบไฟลห์รือรูปภาพ 
- สามารถเลือกท่ีจะเล่นจาก HDD อ่านเขียน จากอุปกรณ์ต่อพว่ง 
- หลงัจากเลือกการเล่นจากอุปกรณ์แลว้ท าการเลือกรูปแบบท่ีตอ้งการแบบไฟลห์รือแบบ
ภาพน่ิง 

3 Calendar - ท าการดบัเบิ้ลคลิก เนน้ สีฟ้า วนั หมายความว่ามี ภาพหรือไฟล ์ หรือไม่มีสีแสดง
วา่ไม่มี รูปภาพหรือไฟล์ 

- ในโหมดเล่นให้คลิกวนัท่ีตอ้งการท่ี สามารถดู ไฟล ์บนัทึก ท่ีสอดคลอ้งกนัใน 
แถบเวลาดา้นล่าง 

4 Playback Mode and  channel 
selection pane 

โหมดดูยอ้นหลงั 1/4/9/16 ตามรุ่นของเคร่ืองท่ีรองรับ 

- 1 หนา้ต่างสามารถท าการเลือกดูไดต้ั้งแต่กลอ้ง 1 ถึง 16 
- 4 หนา้ต่างสามารถท าการเลือกดูจ านวน 4 กลอ้งพร้อมกนั 
-  9  หนา้ต่างสามารถท าการเลือกดูไดต้ั้งแต่กลอ้ง 1 ถึง 8 และ 9 ถึง16 
- 16 หนา้ต่างสามารถท าการเลือกดูจ านวน16  กลอ้งพร้อมกนั 

5 Card  number search  อินเตอร์เฟซการคน้หา หมายเลขบตัร จะแสดง ดงัภาพ สามารถ ดู หมายเลขบตัร / ฟิลดต์ั้งค่า 
สามารถใชก้ารคน้หาขั้นสูง 

6 Mask file list button 1. คลิกเพ่ือ ไปท่ี อินเตอร์เฟซท่ีท าเคร่ืองหมาย รายการแฟ้มสามารถดูขอ้มูล ทั้งหมดของ 
เคร่ืองหมาย ช่องปัจจุบนั ตามเวลา 
เม่ือบนัทึก การเล่น สามารถท าเคร่ืองหมาย บนัทึก เม่ือมี ขอ้มูลท่ีส าคญั หลงัจากท่ี เล่น 
สามารถใช ้เวลาหรือ เคร่ืองหมาย ค  าส าคญั ในการคน้หา 

7 File list switch button 

 

- ดบัเบ้ิลคลิกท่ีสามารถ ดู ภาพ / บนัทึก รายการแฟ้ม วนั ปัจจุบนั 
- รายการแฟ้มแสดง ช่องแรก ของไฟล ์บนัทึก 
- ระบบ สามารถแสดง สูงสุด 128 ไฟลใ์นคร้ังเดียวและคลิกเมาส์ เพื่อดูไฟลท่ี์รายการ 

ดบัเบิลคลิก เมาส์ หรือคลิก ท่ีปุ่ม ENTER เพื่อเล่น 
- สามารถป้อนขอ้มูล ระยะเวลา ใน อินเตอร์เฟซท่ี ต่อไปน้ีเพื่อ เร่ิมตน้การคน้หา 
- ประเภท ไฟล:์ บนัทึก R- ปกติ  A- ภายนอก บนัทึก การเตือนภยั ; M- เคล่ือนไหว  

 
- แฟ้มลอ็คคลิกท่ีไฟลท่ี์ตอ้งการลอ็คและคลิกท่ีปุ่มลอ็ค.ไฟลท่ี์ลอ็คจะไม่ถูกเขียนทบั 

 
- เพื่อดูไฟล ์ท่ีถูกลอ็กคน้หา ไฟล ์ท่ีถูกลอ็ค : คลิกท่ีปุ่ม 
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หมายเลข ช่ือ ความหมาย 

8 Playback Control Pane.  || : เล่น/หยุด  
- ปุ่มเล่น 
-      ดบัเบ้ิลคลิกท่ีเวลาท่ี ของ แถบเวลา 
-      ในโหมดเล่น ชา้ คลิกเพื่อ สลบัระหวา่ง เล่น / หยุดชัว่คราว 

1. ■ :ปุ่มหยุด 
: เล่น ยอ้นกลบั ในโหมด การเล่นปกติ ซา้ย คลิกท่ีปุ่ม ไฟลจ์ะ เร่ิมตน้ การเล่น ยอ้นกลบั คลิก อีก
คร้ังเพื่อ หยุด การเล่น ปัจจุบนั ในโหมดเล่น ยอ้นกลบั คลิก ► เพื่อการเล่นปกติ 

1. │/│:ในโหมด การเล่น คลิกเพื่อ เล่น ต่อไป หรือ ส่วนก่อนหนา้น้ี สามารถคลิก อยา่งต่อเน่ือง 
เม่ือ ก าลงัรับชม ไฟลจ์าก ช่อง เดียวกนั ในโหมด การเล่นปกติ เม่ือหยุด การเล่น ปัจจุบนั 
สามารถคลิก │/│ท่ีจะเร่ิมตน้ การเล่น โดย กรอบโหมดการเล่น คลิก ►/ ||   เพื่อ การเล่น
ปกติ 

1. ► : โหมดการเล่น ชา้เช่น เล่นชา้ 1, เล่นชา้ 2 และอ่ืน ๆ 
►►  : ไปขา้งหนา้อยา่งรวดเร็ว คลิกเพือ่ โหมดการเล่น ท่ีรวดเร็ว ต่างๆเช่น การเล่น ไดอ้ยา่ง
รวดเร็ว 1, 2 เล่น ไดอ้ยา่งรวดเร็ว และอ่ืน ๆ 

1.  : Smart Search  

    : การปรับระดบัเสียงไฟลย์อ้นหลงั 

 : คลิก ท่ีปุ่ม snapshot ในโหมดเตม็หนา้จอ ระบบสามารถ snapshot 1 ภาพ 
ระบบรองรับการ บนัทึก ภาพเสน้ทางจบัภาพ ท่ีก าหนดเอง  เช่ือมต่อ อุปกรณ์ต่อพว่งก่อน ใหค้ลิกท่ีปุ่ม
จบัภาพใน โหมดเตม็หนา้จอ สามารถเลือก หรือสร้าง เสน้ทาง คลิกท่ีปุ่ม Start , ภาพ บนัทึกไวใ้น
ต าแหน่งท่ีก าหนด 

1.  : Mark button  ฟังกช์ัน่ น้ีเป็นชุด บางส่วน เท่านั้น ตรวจสอบวา่ มีปุ่ม เคร่ืองหมายในบาน
หนา้ต่าง การควบคุม การเล่น 

2.  
 

9 Time bar - คือการแสดง ประเภท การบนัทึก และระยะเวลาในการคน้หาปัจจุบนั 
- ใน 4 หนา้ต่าง โหมดการเล่น จะมีความสอดคลอ้งกบัแถบเวลาท่ีแสดง 

- ใช ้เมาส์คลิก จุดหน่ึง ของ สีใน แถบเวลา ระบบ จะเร่ิมตน้ การเล่น 
- เวลาท่ีจะ เร่ิมตน้ดว้ย 00:00 เม่ือ มีการตั้งคา่ การก าหนดค่า แถบเวลา ซูมในเวลา การเล่น 

ในปัจจุบนั เม่ือคุณก าลงัเล่น ไฟล ์

- สี เขียว หมายถึง ไฟล ์บนัทึก ปกติ สี แดง หมายถึง ไฟล ์บนัทึก สัญญาณเตือน ภายนอก สีเหลือง 
ส าหรับ การเคล่ือนไหว 
 

 

 
หมายเลข ช่ือ ความหมาย 

10 Time bar unit - ตวัเลือก รวมถึง: 24H , 12H, 1H และ 30M หน่วย  
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 - เวลาท่ีจะ เร่ิมตน้ดว้ย 00:00 เม่ือ มีการตั้งคา่ การก าหนดค่า แถบเวลาซูมในเวลา การเล่น 
ในปัจจุบนั เม่ือคุณก าลงัเล่น ไฟล ์

11 Backup - เลือกไฟล ์( s) ท่ีตอ้งการส ารองขอ้มูล จากรายการไฟล ์สามารถตรวจสอบ จากรายการ 
จากนั้นคลิกปุ่ม ส ารอง ตอนน้ีสามารถ เห็นเมนู ส ารอง ระบบ สนบัสนุน การติดตั้ง ท่ี
ก าหนดเอง เสน้ทาง หลงัจากท่ี เลือกหรือ สร้างโฟลเดอร์ ใหม่คลิก ปุ่ม Start เพื่อเร่ิมตน้
การ ด าเนินการส ารองขอ้มูล แฟ้ม บนัทึก (s) จะไดรั้บการ บนัทึกไวใ้น โฟลเดอร์ท่ีระบุ 

- ตรวจสอบ ไฟลอี์กคร้ัง สามารถยกเลิก การเลือกในปัจจุบนั ระบบรองรับ สูงสุด ท่ีจะ
แสดง 32 ไฟลจ์าก ช่องทางหน่ึง 

- หลงัจากท่ีบนัทึกไฟล ์คลิกปุ่มส ารองขอ้มูลเพื่อท าการบนัทึก 
- ถา้ มีการส ารองขอ้มูล ในกระบวนการ จะไม่สามารถเร่ิม ด าเนินการส ารองขอ้มูลใหม่ได ้

12 Clip - คือการแกไ้ขไฟล ์

- กรุณาเล่น ไฟลท่ี์ตอ้งการแกไ้ข แลว้คลิก ปุ่มน้ี เม่ือตอ้งการ ท่ีจะแกไ้ข สามารถดู บาร์ 
สอดคลอ้ง ภาพน่ิงใน แถบเวลา ของช่องทาง ท่ีสอดคลอ้งกนั สามารถปรับ แถบเล่ือน 
หรือ การป้อนขอ้มูล เวลาท่ีถูกตอ้ง ในการตั้ง เวลาส้ินสุด ไฟล ์

- หลงัจากท่ีตั้ง สามารถคลิก ปุ่ม คลิป อีกคร้ังเพื่อ แกไ้ข ช่วงท่ีสอง สามารถดู แถบเล่ือน 
เรียกคืน ต าแหน่งเดิม 

- สามารถท าคลิป ส าหรับหน่ึงช่อง หรือหลายช่องทาง การด าเนินการจะคลา้ยกนั 
 

13 Record Type - ในโหมด การเล่น ใด ๆ แถบเวลา จะ เปล่ียนไปเม่ือเปล่ียน ประเภท การคน้หา 
 

14 Smart Search - เม่ือระบบ มีการเล่นสามารถ เลือกโซน ในหนา้ต่าง ท่ีจะ เร่ิมตน้การคน้หา สมาร์ท คลิกท่ี 
ปุ่ม การเคล่ือนไหว ตรวจสอบ ท่ีจะเร่ิมตน้ การเล่น 

- เม่ือ ตรวจสอบ การเคล่ือนไหว การเล่นเร่ิม คลิกท่ีปุ่มอีกคร้ัง คลิกท่ีปุ่ม อีกคร้ังจะ ยติุ การ
เคล่ือนไหว ในปัจจุบนั การตรวจสอบการ เล่น ไฟล ์ 

- มี โซน ตรวจจบัการเคล่ือนไหว ไมไ่ด ้ 
- หาก เลือกท่ีจะ เล่นไฟล ์อ่ืน ๆ ระบบจะสลบั กบัการตรวจสอบเคล่ือนไหว การเล่น ของ

ไฟล ์อ่ืน ๆ 
- ในระหวา่งขั้นตอนการตรวจสอบการเคล่ือนไหว ตรวจสอบ จะไม่สามารถ ด าเนินการ 

เช่นการเปล่ียน แถบเวลาเร่ิมตน้ การเล่นยอ้นหลงั หรือการเล่นเฟรมต่อเฟรม 

15 Other channel 
synchronization switch to 
play when playback  
 

- เม่ือเล่น ไฟล ์ใหค้ลิกปุ่ม หมายเลขท่ี ระบบ สามารถสลบั กบัช่วงเวลาเดียวกนั ของ 
ช่องทาง ท่ีสอดคลอ้งกนั ในการเล่น 
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หมายเลข ช่ือ ความหมาย 

16 Digital Zoom เม่ือระบบ อยูใ่นโหมดการเล่นแบบเตม็หนา้จอ คลิกซา้ย เมาส์ ในหนา้จอ 

ลากเมาส์ในหนา้จอเพื่อเลือก ส่วนท่ีเหลือ แลว้คลิกเมาส์เพื่อ ซูมแบบดิจิตอล 

คลิกขวาอีกคร้ังเพื่อออกจากการซูมในหนา้ปกติ 

17 Manually switch channel when playback ในระหวา่งขั้นตอน การเล่น ไฟลส์ามารถสลบัไปยงั ช่องทาง อ่ืน ๆ ผา่นทาง รายการ
แบบเล่ือนลง หรือ กล้ิง เมาส์ ฟังกช์ัน่ น้ี เป็นไม่มีผล หากไม่มีการ บนัทึก ไฟล ์หรือ
ระบบ ท่ีอยูใ่น ขั้นตอนการคน้หาสมาร์ท 

 

การค้นหาแบบ  Smart Search 
 ในระหวา่ง โหมดการเล่น หลาย ช่องทาง ดบัเบิลคลิกท่ี ช่องทางหน่ึง แลว้คลิก      ระบบจะเร่ิมท าการคน้หาแบบ 
Smart ระบบรองรับขนาด  396 (22 * 18 PAL) และ 330 (22 * 15 NTSC ) คลิกเมาส์ซา้ยเพื่อเลือกโซนคน้หาแบบสมาร์ท 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
คลกิ                สามารถไปท่ีการการคน้หา คลิกอีกคร้ัง ระบบหยดุ เล่น คน้หาสมาร์ท 
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การส ารองข้อมูล 
ท าการคลิกขวาเมาส์เลือก MAIN MEANU  เลือก SEARCH ดงัภาพ 

 
 
 
 
 

 

 
DVR รองรับ CD-RW, DVD , USB, เครือข่ายดาวน์โหลด และ  eSATA. จากตวัอยา่งใชเ้ป็น USB  . 
คลิกปุ่ม BACKUP, ส าหรับท่ีจะดูขอ้มูล 
สามารถดู ช่ืออุปกรณ์ส ารองขอ้มูลและ พ้ืนท่ี ทั้งหมด และ พ้ืนท่ีวา่งในอุปกรณ์ได ้
รวมถึงขอ้มูล CD-RW, DVD , USB, eSATA. 

 
 

    
  

 

 
1. เลือกอุปกรณ์ท่ีจะท าการส ารองและเลือกกลอ้ง 
2. ก าหนดเวลาเร่ิมตน้และเวลาส้ินสุด  
3. คลิกปุ่ม  Add, ระบบจะเร่ิมท าการคน้หาไฟล.์  
4. ไฟลท์ั้งหมดจะแสดงรายการท่ีดา้นล่างหนา้จอ โดยจะแสดงรายละเอียดของไฟลคื์อ ล าดบัไฟล ์กลอ้ง  ประเภท 

เวลาเร่ิมตน้ เวลาส้ินสุดและขนาดไฟล ์.   

1 2 3 

4 
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หลงัจากท่ีระบบแสดงไฟลท่ี์ไดท้ าการคน้หาข้ึนมาแสดงดงัภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ใหท้ าการคลิก  ท่ีช่องท่ีตอ้งการท าการส ารองขอ้มูลดงัภาพ เม่ือไดไ้ฟลท่ี์ตอ้งการแลว้ท าการกดปุ่ม  Start  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



20 
 

WATASHI CCTV SECURITY SYSTEM 
 

สามารถตรวจสอบกระบวนการส ารองขอ้มูลไดจ้ากแถบเวลาดา้นล่าง เม่ือระบบเสร็จส้ินการส ารองขอ้มูลจะสามารถ เห็นกล่อง
ขอ้ความการส ารองขอ้มูลท่ีประสบความส าเร็จ 
**** รูปแบบไฟล:์ คลิกท่ี รูปแบบไฟลมี์สองตวัเลือกคือ: DAV และ ASF 
รูปแบบ ช่ือไฟล ์โดยปกติจะเป็น: จ านวน ช่อง +  ประเภทบนัทึก +  เวลา , รูปแบบ ปีวนัเดือนจะเป็น  Y + M + D + H + M + S 
ช่ือ ไฟลน์ามสกลุ เป็น.dav 
***** ในระหวา่งขั้นตอน การส ารองขอ้มูลสามารถคลิก ESC เพ่ือ ออกจากหนา้ต่างปัจจุบนั เพื่อด าเนินงาน อ่ืน ๆ ระบบจะไม่ 
หยดุการส ารองขอ้มูล 
 

 

 

ปัญหาทีพ่บและวธิีแก้ปัญหาเบ้ืองต้น 
 
1.เคร่ืองบนัทึกภาพไม่สามารถบูต 

- เพาเวอร์อินพตุ ไม่ถูกตอ้ง 
- การเช่ือมต่อ พลงังาน ไม่ถูกตอ้ง 
- ปุ่ ม สวิทช์ ไฟฟ้า ไดรั้บความเสียหาย 
- การอพัเกรด โปรแกรม เป็นส่ิงท่ีผิดพลาด 
- ความผิดปกติของ ฮาร์ดดิสก ์ 
- ซีเกท DB35.1  DB35.2 SV35 หรือ แมก็ซ์ 17 กรัม มีปัญหาความเขา้กนั กรุณา อพัเกรดเป็นเวอร์ชัน่ใหม่ล่าสุดในการแกปั้ญหาน้ี 
-  ขอ้ผิดพลาดท่ีแผงดา้นหนา้ 
- เมนบอร์ดมีปัญหา 

 
2. DVR มกัจะ ปิดเคร่ืองโดยอตัโนมติั หรือหยดุ ท างาน 

- ความผิดปกติของ ฮาร์ดดิสก ์หรือ บางส่ิงบางอยา่ง ท่ีไม่ถูกตอ้งหรือปัญหาของสาย HDD 
- สญัญาณวิดีโอ ดา้นหนา้ ไม่มีเสถียรภาพ 
- สภาพแวดลอ้ม การท างาน เป็น รุนแรงเกินไป ฝุ่ น มากเกินไป 
- ความผิดปกติของ ฮาร์ดแวร์ 

 
3. ระบบ ไม่สามารถตรวจสอบ HDD 
 -HDD เสีย 
 -  ฮาร์ดดิสก ์ไดรั้บความเสียหาย 
 - การเช่ือมต่อสาย HDD หลวม 
 - เมนบอร์ดหลกั พอร์ต SATA เสีย 
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4. ไม่มีสญัญาณวิดีโอ ไม่วา่จะ เป็นหน่ึงช่องทาง หลาย ช่องทางหรือ ทุก ช่อง 

- การ เขา้กนัไม่ได ้กรุณาอพัเกรดเป็นเวอร์ชัน่ล่าสุด 
- ค่าแสงสวา่ง เป็น 0 เรียกคืน การตั้งค่า เร่ิมตน้จากโรงงาน 
- ไม่มี สญัญาณ วิดีโอ หรือ อ่อนเกินไป 
- ตรวจสอบ การตั้งค่า ความเป็นส่วนตวัมาร์คหรือ โปรแกรมบ ารุงรักษา 
- ฮาร์ดแวร์ DVR ท างานผิดปกติ  

 
5. แสดงภาพสดสีผิดเพ้ียน 
-  เม่ือใช ้เอาทพ์ทุ BNC,NTSC และ PAL การติดตั้ง ไม่ถูกตอ้ง วิดีโอ เวลาจริง จะกลายเป็น สีด าและ สีขาว 
- จอบนัทึกภาพ และตรวจสอบ เขา้กนัไม่ได ้
-  การส่ง วิดีโอ เป็นเวลานาน เกินไปหรือมาก เกินไป 
- สีหรือการติดตั้ง เคร่ืองบนัทึกภาพ ไม่ถูกตอ้ง 

 
6. ไม่สามารถ คน้หาไฟลท่ี์ท าการบนัทึกได ้

- สายฮาร์ดดิสก ์ไดรั้บความเสียหาย 
- HDD เสีย 
- การอพัเกรด เขา้กนัไม่ได ้
- ไฟลก์ารบนัทึก ถูกเขียนทบัไปแลว้ 
- ฟังกช์ัน่ การบนัทึก ถูกปิดใชง้าน 

 
7. วิดีโอ บิดเบือน เม่ือคน้หาไฟลบ์นัทึกในเคร่ือง 
- การตั้งค่า คุณภาพวิดีโอ ต ่าเกินไป 
- โปรแกรมอ่านผิดพลาด การตั้งค่าการบนัทึกอีกคร้ัง 
- สาย HDD ไดรั้บเสียหาย 
-  ความผิดปกติของ ฮาร์ดดิสก์ 
- ฮาร์ดแวร์ DVRท างานผิดปกติ  

 
8. ไม่มีเสียงเม่ือเปิดหนา้จอ 
- ไม่ไดเ้ป็นตวัเลือกในการเปิด 
- สายสญัญาณเสียง ไดรั้บความเสียหาย 
- ฮาร์ดแวร์ DVR ท  างานผิดปกติ  

 
9. มีเสียง เม่ือเปิดหนา้จอ แต่ไม่มี เสียง เม่ือ เล่นยอ้นหลงั 
- การติดตั้ง ไม่ถูกตอ้ง เปิดใชง้าน ฟังกช์ัน่ เสียง 
- ไม่มีช่องสญัญาณ การเล่น ไม่ต่อเน่ือง เม่ือหนา้จอ เป็นสีฟ้า 

 
 

10. แสดงเวลา ท่ีไม่ถูกตอ้ง 
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- ตั้งค่าผิดพลาด 
- การติดต่อ แบตเตอร่ี ไม่ถูกตอ้ง หรือแรงดนัไฟฟ้า ต  ่าเกินไป 

 
11. DVR ไม่สามารถควบคุม PTZ.  
- แผง ดา้นหนา้ PTZ ผิดพลาด  
- การตั้งค่า decoder PTZ ไม่ถูกตอ้ง การเช่ือมต่อหรือติดตั้งไม่ถูกตอ้ง 
- การเช่ือมต่อ สายไม่ถูกตอ้ง 
- การติดตั้ง กลอ้ง PTZ ท่ีไม่ถูกตอ้ง 
- Decoder  PTZ และ โปรโตคอล DVR เขา้กนัไม่ได ้
- decoder PTZ และ Address  DVR ไม่ถูกตอ้ง 
- ระยะทางการเดินสายไกลเกินไป 

 
12.  ฟังกช์ัน่ตรวจจบัการเคล่ือนไหว ไม่ไดท้  างาน 
- ก าหนดเหตุการณ์ไม่ถูกตอ้ง 
- การติดตั้งโซน ตรวจจบัการเคล่ือนไหว ท่ีไม่ถูกตอ้ง 
- ความไวแสงต ่าเกินไปมีผลในการตรวจจบั 
- ส าหรับบางรุ่นมีขีดจ ากดัของฮาร์ดแวร์ 

 
13. ไม่สามารถเขา้สู่ระบบ ของ Client หรือเวบ็ได ้
- ส าหรับ Windows 98 หรือผูใ้ช ้Windows ME อบัเดต ระบบเพื่อ Windows 2000 SP4 หรือสามารถ ติดตั้งซอฟตแ์วร์ไคลเอน็ตป์ลายทาง 

รุ่นท่ีต  ่ากวา่ DVR เขา้กนัไม่ได ้ 

-  ActiveX ถูกปิดใชง้าน 
-  ไม่มี dx8.1 หรือสูงกวา่ กรุณาอพัเกรด การแสดงผลไดร์เวอร์การ์ด 
-  ขอ้ผิดพลาดการเช่ือมต่อ เครือข่าย 
- ขอ้ผิดพลาดการติดตั้ง เครือข่าย 
- รหสัผา่น หรือช่ือผูใ้ช ้ไม่ถูกตอ้ง 
- Client ไม่สามารถท างานร่วม กบัโปรแกรม บนัทึกภาพ 

 
14. การเช่ือมต่อ เครือข่าย ไม่เสถียร 
- เครือข่าย ไม่มีเสถียรภาพ 
- IP Address ขดัแยง้ 
- MAC address  ขดัแยง้ 
- คอมพิวเตอร์หรือ การ์ดเครือข่ายผิดพลาด 
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15.  การเขียน USB ส ารองผิดพลาด.  
- Burner และ บนัทึกภาพ อยูใ่นสายเส้นเดียวกนั 
- ระบบใชท้รัพยากรของ CPU มากเกินไปหยดุการบนัทึก แลว้จึงเร่ิมตน้การ

ส ารองขอ้มูลอีกคร้ัง 
- จ านวนไฟลเ์กินกวา่ความจุ อุปกรณ์ส ารอง อาจจะส่งผลให้การส ารอง

ขอ้มูล 
- อุปกรณ์ ส ารองขอ้มูลเขา้กนัไม่ได ้
- อุปกรณ์ ส ารองขอ้มูลไดรั้บความเสียหาย 

 
16. คียบ์อร์ดไม่สามารถควบคุม DVR.  
- DVR ติดตั้ง พอร์ตอนุกรม ไม่ถูกตอ้ง 
- Address ไม่ถูกตอ้ง 
- เม่ือมีหลายสวิตส์, ไฟไม่เพียงพอ 
- การส่งระยะทาง ไกลเกินไป 

 
17. สญัญาณ เตือนภยั ไม่สามารถปลด 

- การติดตั้ง สญัญาณเตือน ไม่ถูกตอ้ง 
- สญัญาณเตือน ไดรั้บการเปิดดว้ยตนเอง 
- ขอ้ผิดพลาด อุปกรณ์ ป้อนขอ้มูล หรือการเช่ือมต่อ ท่ีไม่ถูกตอ้ง 
-  รุ่นของโปรแกรมอาจมีปัญหาน้ี อพัเกรด ระบบ 

 
18. ฟังกช์ัน่ Alarm ไม่มีผล 
- การติดตั้ง สญัญาณเตือน ไม่ถูกตอ้ง 
-  การเช่ือมต่อสาย สญัญาณเตือนท่ีไม่ถูกตอ้ง 
-  สญัญาณ เตือนภยัท่ีไม่ถูกตอ้ง 
-  มีสองวงท่ีมีการเช่ือมต่อกบัอุปกรณ์เตือนหน่ึงอุปกรณ์ 
 
19. การควบคุมผา่นรีโมทคอนโทล  
- Address  รีโมทคอนโทรลไม่ถูกตอ้ง 
- ระยะทาง จะไกล เกินไปหรือ มุม การควบคุม มีขนาดเล็กเกินไป 
- พลงังานแบตเตอร่ี รีโมทคอนโทรล อยูใ่นระดบัต ่า 
- รีโมทคอนโทรล เสียหายหรือ แผงดา้นหนา้ DVR ไดรั้บความเสียหาย 
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20.ระยะเวลาการเก็บ บนัทึก ไม่เพียงพอ 

- กลอ้ง ท่ีมีคุณภาพต ่าเกินไป, เลนส์สกปรก, กลอ้งท่ีติดตั้งกบัแสงการตั้งค่ารู้รับแสงท่ีกลอ้งไม่ถูกตอ้ง 
- ความจุ HDD ไม่เพียงพอ 
- ฮาร์ดดิสก ์ไดรั้บความเสียหาย 

   21. ไม่สามารถเล่นไฟลท่ี์ดาวน์โหลดมาไดไ้ม่มี เคร่ืองเล่นส่ือ  
       -  ไม่มี DXB8.1 หรือสูงกวา่ซอฟฟแวร์ 
       - ไม่มี การควบคุม DivX503Bundle.exe   คือเล่นไฟล ์AVI ทางเคร่ืองล่นส่ือ 

      - ไม่มี DivX503Bundle.exe หรือ ffdshow-2004 1012 .exe ใน Windows XP OS. 
 
22.  ลืมรหสัผา่นเคร่ืองหรือรหสัผา่นเครือข่าย 
     กรุณาติดต่อช่างเทคนิคในพ้ืนท่ีหรือผูข้ายเพ่ือขอความช่วยเหลือแนะน าให้การแกปั้ญหา 

  
   23. เช่ือมต่อ กลอ้งอนาล็อกทัว่ไป อุปกรณ์ไม่มีสญัญาณวิดีโอ 
    - ตรวจสอบสิทธ์ิการจดัการกลอ้ง , การเช่ือมต่อ สายเคเบิลขอ้มูล และอ่ืน ๆ 
    - อุปกรณ์ชุดน้ีไม่สนบัสนุนกลอ้ง อนาล็อก ทุกยีห่้อ โปรดตรวจสอบว่า อุปกรณ์ท่ี รองรับกลอ้งอนาล็อก มาตรฐานทัว่ไป 

 
24.เช่ือมต่อมาตรฐาน กลอ้งอนาล็อกหรือกลอ้ง HDCVI ไปยงัอุปกรณ์ ,ไม่มีสัญญาณวิดีโอ 
         - ตรวจสอบสิทธ์ิการจดัการกลอ้ง หรือ การเช่ือมต่อกลอ้ง เช่ือมต่อสาย 
           -ส าหรับผลิตภณัฑท่ี์ รองรับ กลอ้งความละเอียด มาตรฐาน แบบอนาล็อก / กลอ้ง HD สามารถท าการตรวจสอบท่ี  
              Main Menu ->Setting->Camera-> ประเภทชนิดของช่องท่ีสอดคลอ้ง แลว้รีสตาร์ทเคร่ือง DVR 

 
25.  ไม่สามารถ เช่ือมต่อกบั ช่อง IP 
     - ตรวจสอบ กลอ้ง เป็นแบบออนไลน์อยูห่รือไม่ 
    - ตรวจสอบ การตั้งค่า IP เป็น ช่องท่ีถูกตอ้ง หรือไม่ (เช่น IP Address, ช่ือผูใ้ช,้ รหสัผา่น,โปรโตคอล,หมายเลขพอร์ต . ) 
     - กลอ้งไดม้การอนุญาตการเขา้ถึง (เฉพาะอุปกรณ์ท่ีระบุสามารถเช่ือมต่อกบักลอ้ง) 

 
26. หลงัจากท่ีเช่ือมต่อกบั ช่อง IP, มีการแสดงหน่ึง หนา้ต่าง, แต่ไม่มีการแสดงออกหลายๆหนา้ต่าง 
      - ตรวจสอบ sub stream ของกลอ้ง ไดรั้บการ เปิดใชง้านหรือ ไม่ 
     - ตรวจสอบ sub stream ของกลอ้ง เป็น H.264 หรือไม่ 
     - ตรวจสอบ อุปกรณ์ท่ี รองรับ กลอ้งความละเอียด sub stream หรือไม่ (เช่น 960H, D1, HD1 และอ่ืนๆ ) 
     - ตรวจสอบการส่งผา่นเครือข่ายกลอ้งเขา้ข่ายหรือไม่, ตรวจสอบผูท่ี้ก  าลงั online กลอ้ง 

 
  27. หลงัจากท่ีเช่ือมต่อกบั ช่อง IPไม่มี สญัญาณวิดีโอ ในหนา้ต่าง เดียว หรือ โหมดหนา้ต่าง หลาย ๆ แต่เห็น bit stream. 
  -  ตรวจสอบประเภท main stream/sub stream ยอ่ยของกลอ้งว่าเป็น H.264 หรือไม่ 
   - ตรวจสอบอุปกรณ์ว่ารองรับความละเอียด main stream/sub stream หรือไม่ (เช่น1080P , 720p, 960H , D1 , HD1และอ่ืนๆ) 
     - ตรวจสอบ การติดตั้ง กลอ้งตรวจสอบวา่ มนัสนบัสนุน ผลิตภณัฑ ์ของผูผ้ลิตอ่ืน  


