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บทที่ 1 เกี่ยวกับเครื่องบันทึก
เครื่องบันทึกวีดีโอดิจิตอลไมมีฮารดดิสกในตัว กอนที่จะติดตั้งเครื่องบันทึกวิดีโอดิจิตอลโปรดจัดเตรียมฮารดดิสก เครื่อง
บันทึกไมสามารถทํางานไดโดยไม มีฮารดดิสก กรุณาเลือกฮารดดิสกสําหรับการทํางานที่เหมาะสม HDD DVR, เพื่อการ
ทํางานที่มีประสิทธิภาพสูงสุด

การติดตั้งฮารดิ สก:.
ขั้นตอนที่ 1 : เปดฝา
ขั้นตอนที่ 2 : ใสฮารดดิสกในฐานะผูถือและแกไขไดดวยสกรูทั้งซายและขวา
ขั้นตอนที่ 3 : การใชสายในการเชื่อมตอ HDD SATA SATA เชื่อมตอเขาสู
ขั้นตอนที่ 4 : ใสฝากลับไปยังอุปกรณและแกไขดวยสกรู
.

บทที่ 2 เปดเครื่องบันทึก
เมื่อติดตั้งอุปกรณไดอยางถูกตองและกด "Power" สําคัญในการเปด เมื่อเริ่มตนแลวคุณจะไมสามารถใชงานอุปกรณเวนแต
คุณได ฟอรแมทฮารดดิสก กอน
หมายเหตุ : หากฮารดดิสกมีการใชแลวจะมีขัอความ Hard disk hasn’t been formatted. Format now?”
จะปรากฏขึ้น; คลิก"Yes"เพื่อทําการฟอรแมทฮารดดิสก จากนั้นคุณสามารถบันทึกวิดีโอไดตามปกติ ความเร็ว ในการ
ฟอรแมทจะแตกตางกันตามความจุของฮารดดิสก การฟอรแมทฮารดดิสกไมควรใหไฟดับ หรือปดเครื่อง
โปรดรอจนการฟอรแมทเสร็จสิ้น
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บทที่ 3 รีโมทคอนโทล

S/N

Enter
Exit
Timing
Search
Info

0、1、
2…

Function

Remarks

สัญลักษณการบันทึก เริ่ม/หยุด การบันทึก . ไฟสถานะจะแสดงขึ้นมา.
สัญลักษณเลน
เลน/หยุด จะแสดงไฟสีเขียว
สัญลักษณ ถัดไป หยุดหรือเลื่อนไปยังเฟรมถัดไป
สัญลักษณแสดง ระบุความเร็วในการแสดงผลยอนหลัง
ยอนกลับอยาง
รวดเร็ว
สัญลักษณไป
ระบุความเร็วไปขางหนา
ขางหนาอยางรวดเร็ว
แทร็คลาสุด
เลนเสียงที่บันทึกก็จะใสแฟมบันทึกลาสุดอยางรวดเร็ว
แทร็คแรก
เลนเสียงที่บันทึกก็จะเขาสูการบันทึกไฟลครั้งแรกไดอยางรวดเร็ว
เคอรเซอรไปทางซาย ทิศทางคียกดปุมนี้เพื่อเลื่อนเคอรเซอรไปทางซาย
เคอรเซอรไปทางขวา ทิศทางคียกดปุมนี้เพื่อเลื่อนเคอรเซอรไปทางขวา
เคอรเซอรขึ้น
ทิศทางการกดปุมคียนี้เพื่อเลื่อนเคอรเซอรขึ้น
เคอรเซอรลง
ทิศทางการกดปุมคียนี้เพื่อเลื่อนเคอรเซอรลง
เขาเมนู / ยืนยัน
เขาเมนูและยืนยันการตั้งคาอุปกรณ
ออก
ออกจากเมนู
เวลา
การกําหนดเวลาเปดใชงานหรือยกเลิกการบันทึกเวลา
คนหา
Enter search interface
รายละเอียด
รายละเอียดขอมูลเครื่องบันทึก
การแสดงผลหนาจอ การแสดงผลหนาจอในโหมด 4 จอ
ในโหมด 4 จอ
ยอนกลับ/ แสดงภาพ แสดงภาพในหนาจอเดียวหรือยอนกลับ
ในหนาจอเดียว
ตัวเลขหรือตัวอักษร คียตัวเลข / ตัวเลขหรือตัวอักษรตัวอักษร; สลับหนาจอ
ตัวอักษร
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บทที่ 4 การใชเมาส
นําเมาสตอเขาไปในอินเตอรเฟส USB สัญลักษณเปลี่ยนเปนสีเขียวแสดงวาสามารถนํา มาใช คลิ๊กซายเพื่อยืนยันการเลือก
ใหคลิกขวาเพื่อเลือก เลื่อนเคอรเซอรไปที่ดานลางของหนาจอจะเปด เมนูที่ซอนอยู คลิกปุมขวา, เมนูการควบคุมจะปรากฏ
ขึ้นและแสดงรายการดังตอไปนี้ : (หมายเหตุ : คลิกขวาในการกลับไปยังหนากอนหนา)
No.

Name

1

Parameter setting

2

Video info

3

System info

4

Activate timing

5

Stop timing

6

Enable recording

7

Stop recording

8

Playback
recording

Remarks

เหมือน เมนู
เหมือนเมนู คนหา
รายละเอียดเครื่องบันทึก
เปดใชงานบันทึกแบบตั้งเวลา
หยุดการบันทึกแบบตั้งเวลาและเปลี่ยนเปนการบันทึกแบบปกติ
เริ่มการบันทึก
หยุดการบันทึก
เลนภาพที่บันทึกไว

บทที่ 5 สัญลักษณบนหนาจอ
กด"Display"ทีร่ ีโมทคุณจะเห็นสัญลักษณที่แตกตางกันแสดงบนหนาจอแสดงขอมูลที่แตกตางกัน บางไอคอนไมมี มบาง
ไอคอนมี โปรดตรวจสอบความหมายที่ระบุไวดานลางนี้ :
Video recording symbol สัญลักษณบันทึกวิดีโอไอคอนกลมสีเขียวแสดงสถานะการบันทึ ก
Video recording symbol สัญลักษณบันทึกวิดีโอไอคอนกลมสีเหลืองแสดงสถานะการบันทึก แบบตั้งเวลา
Playing symbol
สัญลักษณแสดงถึงการบันทึกการเลนจะถูกเลน
FF symbol
สัญลักษณแสดงใหเห็นอยางรวดเร็วไปขางหนาตาม เชน x2,ระบุความเร็วไป
ขางหนาอยางรวดเร็ว
FR symbol
สัญลักษณแสดงยอนกลับอยางรวดเร็ว รองลงเชน x4
Timing symbol
สัญลักษณแสดงระยะเวลาบันทึกวิดีโออยูในระยะเวลา
USB Symbol
สัญลักษณแสดงอินเตอรเฟส USB
HDD
ฮารดดิสกเชื่อมตอ
Single frame symbol
กรอบสัญลักษณแสดงเดี่ยวหยุดในกรอบเดียว
**/**/** Time display
เวลาในการแสดงเวลาเลนหรือเวลาในการบันทึก
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บทที่ 6 การตั้งคาพื้นฐาน

คุณสามารถคนหาฟงกชั่นในเมนู กด"Menu"และปอนรหัสผาน (คาเริ่มตน PWD"88888888") เพื่อเขาสูเมนูหลัก
ในการตั้งคาคุณสามารถเขาสูเมนูยอยโดยการกดปุมเมนูหรือใสคียตัวเลขในการเปลี่ยนการตั้งคาโดยตรง
ในระบบเมนูการตั้งคาใหกดปุม [↑], [↓], [←] [→] กุญแจสําคัญในการเลื่อนเคอรเซอรและกด [Menu] กุญแจสําคัญใน
การยืนยันการเลือก ในเมนูหลักใหกด [↑], [↓], [←] [→] เพื่อเลือกรายการในเมนูหลักและกด [Menu] กุญแจสําคัญใน
การเขาสูเมนูยอ ยและตั้งคาพารามิเตอร ในเมนูยอยกด [↑], [↓], [←] [→] เพื่อเลือกรายการในเมนูหลักและกด [Menu]
กุญแจสําคัญในการเขาสูเมนูยอยและตั้งคาพารามิเตอร มีแปนตัวเลขอยูในเมนู สามารถปรั บปรุงโดยคียตัวเลขบนแผง
ดานหนา การดําเนินการจะถูกยกเลิกหากคุณกด"Cancel"ปุม กด"OK"และการตั้งคาจะถูกบันทึกไวและกลับไปยังเมนู
กอนหนา
พารามิเตอรการตรวจสอบ
เมนูหลัก : เคอรเซอรยายไปที่"ออกจาก"และกดปุม"เมนู", ดานลางของภาพจะปอปอัพ : เพื่อบันทึกการตั้งใหคลิก"Yes"
คลิกที่"No"เพื่อออกโดยไมบันทึก เพื่อดําเนินการตอการตั้งคาใหคลิก "ยอนกลับ" เมื่อตองการเริ่มตนใหมหรือปดเครื่องแลว
เลือกที่สําคัญตาม

6.1 Time adjust การตั้งวันและเวลา
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คุณจําเปนตองตั้งวันที่ / เวลากอนที่จะบันทึกวิดีโอ คุณสามารถตั้งคาการคนหาเฉพาะเวลาที่บันทึกไฟลที่ทันเวลา กดปุม
[Menu] การปรับเวลาใหเลือก Menu"Basic Config"; ตั้ง เวลาที่ถูกตองใหเครื่องบันทึกและออกจากเมนูหลัก , การ
ตั้งคาจึงจะใชงานได
***หมายเหตุ : ถามันอยูในสถานะการบันทึกแถบสถานะจะแสดงสถานะและการตั้งคาจะไมมีผล คุณจําเปนตอง
หยุดการบันทึก
6.2 Input method

การดําเนินงานในสวนติดตอเมนูใหใสขอความแกไขกลอง (เชน"ชื่อแชเนล"ในกลอง"Video Config") และวิธีการปอน
ขอมูลจะปรากฏในแถบสถานะที่ดานลางของหนาจอที่แสดงไวดานลางนี้ :

กดปุม [Menu] อยูที่ตัวควบคุมระยะไกลที่จะเปลี่ยนวิธีการปอนขอมูล ตัวอยางเชนในการปอนขอมูลตัวเลขใหสลับวิธีการ
ปอนขอมูลไปยัง"123"แลวกด 0-9 ในการเปลี่ยนวิธีการปอนขอมูลใหกดปุม [Menu] วิธีการปอนขอมูลที่มีจําหนาย
รวมถึงตัวอักษรตัวพิมพใหญ, อักษรตัวเล็ก, ตัวเลขและตําแหนง ใหกดปุมตัวเลข 1-9 กดคียอยางตอเนื่องเพื่อสลับตัวอักษร
หลังจากที่ใสตัวอักษรใหรอเปนเวลา 1 วินาทีในการใสตัวอักษรตอไป
6.3 Fast copy parameter คัดลอกพารามิเตอรอยางรวดเร็ว
มีสองสีเพื่อบงชี้ถึง"Copy"ในเมนูเปน พื้นที่สีออนเปนเนื้อหาที่คัดลอกและไมไดอยูในพื้นที่นี้ไมไดถูกคัดลอกเชนพื้นที่ ที
ที่มีไฮไลทใน"Live config"และ"Save config"
Channel parameter copy: คัดลอกพารามิเตอร Channel
คัดลอกพารามิเตอรของชองทางชองทางอื่นหรือชองทางทุกชองทางอื่น ๆ จะทํางานแบบเดียวกับอดีตหนึ่ง เลือกชองทาง
ใน"Copy to"และกด"Copy" จากนั้นก็จะทํางาน ชองพารามิเตอรที่แตกตางกันสามารถคัดลอกแยกตางหาก
Parameters save: บันทึกพารามิเตอร
การตั้งคาทั้งหมดจะถูกบันทึกไวกอนที่จะออกจาก เลือก"ok"ในVideo Config เนื้อหาจะถูกบันทึกไวและกลับมาที่เมนู
หลัก
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บทที่ 7 ตั้งคาการบันทึก
ปกติการบันทึกจะแบงออกเปน การบันทึกแบบตั้งเวลา บันทึกตอเนื่อง และบันทึกตรวจจับการเคลื่อนไหว : ทั้งสาม
ประเภทการบันทึก ผูใชสามารถเลือกไดดวยตัวเอง
7.1 Normal recording : บันทึกตอเนื่อง
หากไมมีการรองขอพิเศษผูใชสามารถกด บนรีโมทเพื่อเริ่มการบันทึกโดยตรง ถาคุณตองการคุณภาพที่ดีกวาคุณตอง
ปอน"Menu"--"Record config "> -->"video quality"จากนั้นเลือกที่มีคุณภาพสูงขึ้น คุณภาพสูงและวิดีโอจะได
ชัดเจนยิ่งขึ้น
7.2 Timing recording : บันทึกแบบตั้งเวลา
Enter “menu” -> “record config” -> “Set up”

Date : วันที

สิบตัวเลือกที่ใชได ตามวันธรรมดาตั้งแตวันจันทรถึงวันศุกรหรือวันเสารถึงวันอาทิตยหรือวันอื่น ๆ โดยผูใชสามารถตั้งคา
ไดดวยตนเอง
From: จาก
เวลาในการบันทึกเริ่มตน การบันทึก จะเริ่มขึ้นในเวลาที่กําหนด รูปแบบคือ 24 ชั่วโมง ปุมกดตัวเลขอยูที่ตัวควบคุม
ระยะไกลเพื่อใสเวลา
To : ถึง
หากตองการเวลาในการหยุดการบันทึก การบันทึก จะหยุดที่เวลาที่กําหนด รูปแบบคือ 24 ชั่วโมง ปุมกดตัวเลขอยูที่ตัว
ควบคุมระยะไกลเพื่อใสเวลา
Save Setting : บันทึกการตั้งคา
หลังจากการตั้งคาใหคลิก "OK"เพื่อบันทึกและออก
หมายเหตุ : ในการบันทึกเวลา, วันที่สามารถเปนที่ทับซอนกัน หากอีกชองทางหนึ่งคือการตั้งคาการบันทึกเวลา
และบันทึกการศึกษาภายใตการตั้งคาวันเดียวกันทั้งสองเครื่องจะปฏิบัติตามบันทึกทั่วไป
Activate timing recording
กดปุม [Timming] อยูทรี่ ีโมทเพื่อเริ่มการบันทึกเวลา สัญลักษณการกําหนดเวลาจะถูกแสดงบนหนาจอ
หมายเหตุ : หยุดการบันทึกทั้งหมดกอนที่จะเปดใชงานการบันทึกเวลา
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Stop timing recording

ในการหยุดการบันทึกการกําหนดเวลาใหกดปุม [เวลา] อยูที่ตัวควบคุมระยะไกลครั้งแรก หากมีการเปดใชการปองกัน
รหัสผาน,"Input PWD"ปอปอัพกลองโตตอบ (รหัสผานเริ่มตน : 88888888) ปอนรหัสผานที่ถูกตองเพื่อหยุดการบันทึก
เวลา สัญลักษณการกําหนดเวลาในรูปก็จะหายไป หากปองกันดวยรหัสผานจะถูกเลิกใช [เวลา] กดปุมเพื่อหยุดการบันทึก
เวลาโดยตรง
7.3 Motion detection recording

ในสถานะการตรวจสอบก็สามารถตรวจจับวัตถุได โดยการวิเคราะหของวิดีโอนั้นจะตรวจสอบวาฉากการตรวจสอบมีการ
เปลี่ยนแปลง หากจะเปลี่ยนผูใชสามารถทําบางสิ่งบางอยางเพื่อจัดการกับมันตามการตั้งคาฟงกชั่นนี้ งาน detectioin
เคลื่อนไหวโดยการวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงพิกเซลวิดีโอ เปลี่ยนสีหรือวิดีโอขนาดใหญสัญญาณรบกวนจะยัง ถือวาเปน
วัตถุการตรวจสอบการยายซึ่งจะสงผลกระทบตอการตรวจจับที่ถูกตอง ดังนั้นจึงจําเปนตองตั้งคาพารามิเตอรของการ
พิจารณาทุกดานและพยายามที่ จะไดรับผลดีที่สุด จาก"Menu"-->"Live config"ใสเขาไปในการตั้งคาตรวจจับความ
เคลื่อนไหว
Step 1: Select channel
Enter"Live Config"อินเตอรเฟซ ยายเคอรเซอรไปยัง"สื่อ"เพื่อเลือกภาพที่จะดําเนินการตรวจจับความเคลื่อนไหวการตั้ง

คา กดปุม [Menu] เพื่อยืนยัน
Step 2: Activate motion detection
กดปุม [Menu] กุญแจสําคัญในการเลือก" motion detection "เพื่อเปดใชงาน
Step 3: Set sensitivity
เลื่อนเคอรเซอรไปที"่ Sensitivity" หาตัวเลือก (ระดับ 1-5) ต่ําที่สุด <ต่ํา <<<ปกติ <<สูง<<สูงสุด คุณสามารถปรับแตง

การตั้งคา ถาความไวต่ําตรวจจับการเคลื่อนไหวจะใชงานไดเฉพาะเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของฉากจะเห็นไดชัด แตถาความ
ไวสูง, เตือนตรวจจับการเคลื่อนไหวจะใชงานไดเมื่ อมีการเปลี่ยนแปลงฉากเล็กนอย
Step 4: Set motion detection area

ภาพทั้งหมดถูกแบงออกเปน 48 (6 × 8) หนาตาง ผูใชสามารถเลือกไดสองแบบหรือเลื่อนเปนอิสระและตัวเลือกที่ใชไดคือ
48 บาน, ที่หมายถึง 48 เขตตรวจสอบ บานหนาตางสีเทาแสดงวาโซนนี้ไมอยูภายใต การตรวจสอบ; โซนสีแดงแสดงใหเห็น
วาพื้นที่เหลานี้จะถูกเลือก; กด [↑], [↓], [←] และ [→ ] เพื่อยายเคอรเซอรและเลือกพื้นที่ ถาเปลี่ยนสีที่พื้นที่ที่เลือกไว
ตรวจจับการเคลื่อนไหวจะถูกเรียก ถาการเปลี่ยนแปลงของสีที่บริเวณที่ไมไดเลือกตรวจจับการเคลื่อนไหว ไมถกู ทริกเกอร
ดังแสดงในรูปดานลาง : ตรวจจับการเคลื่อนไหวจะถูกเรียกในเขต (สีแดง) แทนพื้นที่ B (สีเทา) หลังจากการเลือกใหกด"0
"เพื่อบันทึกและออกจาก
Step 5: Motion Detection Time

ใชเพียงในการตรวจจับการเคลื่อนไหวตามปกติหมายถึงเวลาหลังการตรวจจับการเคลื่อนไหวในขณะที่ยังคงบันทึกลาสุด
มันไมไดถูกตั้งยาวเกินไปซึ่งโดยปกติจะประมาณ 30 วินาที
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Step 6: Save setting

บันทึกและออกจาก ตรวจจับการเคลื่อนไหวจะเปดใชงาน

บทที่ 8 การคนหาและเลนยอนหลัง
กด" search "ที่สําคัญอยูที่ตัวควบคุมระยะไกลเพื่อเขาสูอินเตอรเฟสการคนหาและสํารองขอมูล ตอไปนี้การดําเนินงาน
สําหรับการคนหาและการสํารองขอมูล
การคนหาที่รวดเร็วและเลน
ขั้นตอนที่หนึ่ง เลือกชอง : ชองนี้เปนชองการบันทึกจะแสดงรายชื่อแฟมที่บันทึกทั้งหมด
ขั้นตอนที่สอง : เลือกเวลา : <หรือ> เลือกวันที่
ขั้นตอนที่สาม : เลือกบันทึกไฟล : ไฟลที่บันทึกไวในรายการโดยเลือกหนาขึ้นและลง
สี่ขั้นตอนที่เลนวิดีโอ : เลือกเมนูวิดีโอและกดปุมเพื่อเลน
Customize search and play

ขั้นที่หนึ่ง : กด" search"ปุมซายภาพจะปอปอัพ
ขั้นตอนทีสอง : เลือกชองทางในการเลน
ขั้นตอนที่สาม : ใสเวลาในการบัน ทึกในกลองเวลา
ขั้นตอนที่สี่ : กดปุม"เลน"จะเลนวิดีโอที่บันทึกในชวงเวลานี้ ถาไมมีวิดิโอก็จะเลนวิดีโอถัดจากเวลานี้
USB backup

ใสอุปกรณเปน USB ได เมื่อสัญลักษณ USB เปลี่ยนเปนสีเขียวก็สามารถสํารองขอมูล
สํารองโดยคลิปวิดีโอและสํารองตามเวลา Backup โดยคลิปวิดีโอ : เลือกไฟลในรายชื่อและกด"กลับขึ้นคลิป"ปุม
Backup โดย Time

ขั้นตอนทีห่ นึ่ง : ตอ USB ติดเขาไปในอินเตอรเฟซ USB
ขั้นตอนทีส่ อง : กด"Backup", หนาตางดานขวาจะปอปอัพ
ขั้นตอนที่สาม : ปอนเวลาที่บันทึกไวในวันที่
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สี่ขั้นตอนที่ : เลือกไฟลใน"Channel"
ขั้นตอนทีห่ า : กด"Backup"

บทที่ 9 ตั้งคาระบบเครือขาย

อุปกรณที่สามารถเชื่อมตอชนิดของเครือขายเพื่อดูการบันทึก "IP config"," IP address "," Subnet Mask
Gateway , DNSและ Port ตองไดรับการตั้งคา
IP Config โหมดพรอมใหรับ IP :ออโตและแบบคงที่ โปรโตคอล DHCP จะใชในการรับ IP อัตโนมัติ LAN
จะตองมี DHCP Server ในขณะที่ไดรับ IP อัตโนมัติ, อุปกรณไมสามารถระบุที่อยู IP จริง ได
IP address นี้ที่อยู IP จะไมซ้ํากัน เครื่องบันทึกบันทึกไมสามารถตรวจพบวามีความขัดแยงที่อยู IP โดยอัตโนมัติ
กรุณาระบุที่อยู IP ที่ถูกตอง
Subnet Mask ตั้งคา Subnet Mask
Gateway การติดตอสื่อสารระหวางกลุม ที่แตกตางกัน Gateway ที่อยูจะตองมีการตั้งคา
DNS เปนชื่อโดเมนบริการซอฟตแวรพิเศษ อุปกรณที่จะไดรับที่อยู IP แบบไดนามิกเมื่อเขาใชเครือขายใน PPPoE
โปรโตคอล หากที่อยู IP จะผูกติดกับ ชื่อของอุปกรณ, เซิรฟเวอร DNS จะวิเคราะห ชื่อของอุปกรณไปยังที่อยู IP Input ที่อยู
IP ของเซิรฟเวอรโดเมนใน"ที่อยู DNS
Port เปนพอรตพิเศษสําหรับการสงขอมูล พอรตแบบสตรีมวิดีโอ :3358; คําสั่งพอรตขอมูล :3357; IE เรียกดูพอรต
80 หากมีการติดตั้งซอฟตแวรในเครื่องคอมพิวเตอรที่คุณจําเปนตองกําหนดคาพอรตกอนเขาเครื่องอัดกับเครื่อง
คอมพิวเตอร การสงสัญญาณเสียงการกําหนดคาและการสงผานขอมูลกอนการดูวิดีโอและขอมูล คุณตองเขาพอรตในการ
เขาถึงบันทึกใน IE WEB พอรตจะตองเปนไป IE พอรต
PPPOE ดวย PPPoE, คุณ อาจจะเชื่อมตอคอมพิวเตอรเขากับอุปกรณการเขาถึงระยะไกลกับอุปกรณการเขาถึง ไดงาย ใส
ชื่อบัญชีและรหัสผานในการถายโอนขอมูลผานทางเครือขายนี้เชน ADSL
DDNS Dynamic บริการชื่อโดเมน ที่อยู IP ของผูใชแผนที่แบบไดนามิกเพื่อ DNS แบบคงที่ เมื่อผูใชเครือขายการเขาถึง
ลูกคาจะสง IP แบบไดนามิกของโฮสตที่ Application Server ในการใหบริการพื้นที่เซิรฟเวอร DNS เปนสิ่งจําเปนใน"
การตั้งคา DDNS"ของเครื่องบันทึกวิดีโอนี้
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บทที่ 10 เครื่องมือการจัดการ
10.1 Load default เรียกคืนการตั้งคาเริ่มตน มันจะมีผลเมื่ออุปกรณที่จะเริ่มตนใหม
10.2 Update fireware ปรับปรุงซอฟแวร ผานทาง USB ควรหยุดการบันทึกกอนที่จะปรับ ปรุง
10.3 Disc management ฟงกชั่นนี้จะแสดงรายการขอมูลการเก็บรักษาและการจัดการสําหรับขอมูลฮารดดิสก เมื่อ

เกิดปญหาเกิดขึ้นกับฮารดดิสกระบบจะหยุดทํางานและเตือนใหรีสตารทเครื่อง
Format HDD ลางขอมูลในฮารดดิสกและฟอรแมทไดอยางรวดเร็ว กดปุมนี้"Execute"เพื่อยืนยัน คําสั่งนี้หมายถึง
การเลือกฮารดดิสกและหลังจากที่ขอมูลดานในจะถูกลบไปแลว
Data recovery หากสิ่งที่จะถูกยกเลิกอยางไมสมบูรณจะตองคลิกที่" Data recovery "เพื่อเรียกคืนขอมูลใน
ฮารดดิสก ใสรหัสผาน (คาเริ่มตน : 88888888) คลิกที"่ Back"เพื่อยกเลิกการดําเนิน ; หรือคลิก" Execute "เพื่อเรียก
คืนขอมูล กูคืนขอมูลแมมันอาจจะนอยแตกตางจากเดิม
10.4 System log

จะแสดงบันทึกทั้งหมดตามเวลา คุณควรเปดฟงกชั่นเขาสูระบบนี้ใน"Basic Config"แลวคุณสามารถเขียนเขาสูระบบ
โดยการตรวจสอบบันทึกของคุณสามารถตรวจสอบการดําเนินงานใชมากอนตาม
10.5 System information

ตรวจสอบขอมูลของอุปกรณที่เกี่ยวของกับตัวเอง
DVR Type หมายเลขรุนของเครื่องนี้
Version เวอรชั่นของซอฟตแวร
Video format รูปแบบการแสดงผล
Production date วันที่ผลิตสําหรับซอฟแวร
Resolution ความละเอียดของภาพวิดีโอที่บันทึก
Work HDD การทํางานของ HDD
HD disk การเชื่อมตอฮารดดิสก Red - HDD กําลังทํางาน; Blue - HDD มีการติดตั้ง แตไมไดทํางาน; Empty HDD ยกเลิกการติดตั้ง
CD/DVD-RW ถามีการเชื่อมตอ
HDD Capacity ความจุของ HDD
Free พื้นที่ของ HDD
Record from บันทึกเริ่ม ป/เดือน /วัน
To
บันทึกจนถึง
Cover type วิธีการในการรีไซเคิล HDD (Auto / Manual เปนตัวเลือก.)
Covered กลับมาใชใหม
MAC Address : MAC Address
Main board หมายเลขเมนบอรด
IP address

หมายเลข IP
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