คู่มือการใช้งาน เครื่องบันทึกภาพกล้องวงจรปิด Innekt Plus Series
รุ่น ZDD404A , ZDD408A , ZDD416A
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การเข้าใช้งานตัวเครื่องครั้งแรก
▪ เลือกภาษาที่ต้องการใช้งาน  เลือกมาตรฐานวีดีโอเป็น “PAL” แล้วกดบันทึก
▪ ในส่วนของการตั้งค่า User ADMIN สาหรับการใช้งานครั้งแรกนั้นตัวเครื่องจะบังคับให้ผู้ใช้งานทา
การตั้งรหัสผ่านใหม่ จากนั้นให้เลือกคาถามและใส่คาตอบ  กด ตกลง
▪ ทาการใส่ข้อมูลเบื้องต้นให้ครบถ้วนเพื่อเข้าสู่หน้าหลักในการใช้งาน

***คาถามเพื่อความปลอดภัยจะช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถกู้คืนรหัสผ่านได้ในกรณีที่ลืมรหัสผ่านโดยไม่ต้อง
ทาการรีเซ็ตตัวเครื่อง
1. วิธีการตั้งค่าวันที่และเวลาของตัวเครื่อง
คลิ๊กขวา  เมนูหลัก  เลือก “ระบบ” ในส่วนของการตั้งค่า  เลือกแทบ วันและเวลาจากนั้นกดปุ่ม
บันทึก

2. วิธีการ Format Harddisk
คลิ๊กขวา  เมนูหลัก  เลือก “แหล่งเก็บข้อมูล” ในส่วนของการตั้งค่า  เลือกแทบ กาหนดค่าอย่าง
ละเอียด  ติ๊กเลือกฮาร์ดดิสก์ที่ต้องการ  กดล้างข้อมูล แล้วรอจนเสร็จจากนั้นกดตกลง

3. วิธีการตั้งค่าเครือข่าย
คลิ๊กขวา  เมนูหลัก  เลือก “ตั้งค่าเครือข่าย” ในส่วนของการตั้งค่า  เลือกแท๊ป “TCP/IP” ทาง
ด้านซ้าย  ติ๊กเลือก Static  ทาการตั้งค่าหมายเลขไอพี โดยมีข้อกาหนดต่อไปนี้
▪ ไอพีแอดเดรสจะต้องอยู๋ในวงเครือข่ายเดียวกันกับเราเตอร์
▪ Subnet Mask ให้ใส่ 255.255.255.0
▪ เกตเวย์ให้ใส่หมายเลขไอพีของเราเตอร์
▪ Preferred DNS ให้ใส่ 8.8.8.8
▪ Alternate DNS ให้ใส่ 8.8.4.4
หลังจากทาการตั้งค่าเสร็จสิ้นให้กด “นาไปใช้”

4. วิธีการเพิ่มกล้อง
สาหรับเครื่องบันทึก Innekt MHD นั้น สามารถเพิ่มกล้องทั้ง Analog(TVI, CVI, AHD, Analog) และ IP
Camera โดยจะแบ่งขั้นตอนวิธีการเชื่อมต่อออกเป็น 2 รูปแบบได้แก่
4.1. การเชื่อมต่อเครื่องบันทึกเข้ากับกล้อง Analog สามารถเชื่อมต่อกับกล้องและเครื่องบันทึกด้วยสาย
Coaxial RG6 ได้เลย ภาพจะแสดงผลบนเครื่องบันทึกทันที
4.2. หากต้องการเชื่อมต่อกล้อง IP Camera สามารถทาได้โดยการตั้งค่าหมายเลขไอพีตัวกล้องให้อยู่ในวง
เดียวกับเครื่องบันทึก และจะต้องทาการเปิดฟังก์ชั่นในการเพิ่มกล้อง IP Camera มีขั้นตอนดังนี้
คลิ๊กขวา  เมนูหลัก  เลือก “กล้อง” ในส่วนของการตั้งค่า  เลือกแท๊ป “ประเภทของ
กล้อง” ทางด้านซ้าย  เลือก เพิ่ม IP CAM จากนั้นตัวเครื่องจะให้ยืนยันการรีสตาร์ตให้กดตกลงเพื่อให้
ตัวเครื่องเริ่มระบบใหม่อีกหนึ่งครั้ง

หลังจากที่ตัวเครื่องทาการรีสตาร์ทเสร็จแล้วตัวเครื่องจะเพิ่มเมนูการเพิ่มกล้อง IP CAM เข้ามาให้เข้าทา
การคลิ๊กขวา  เมนูหลัก  เลือก “กล้อง” ในส่วนของการตั้งค่า  เลือกแท๊ป “การควบคุมอุปกรณ์”
ทางด้านซ้าย  เลือก “ค้นหา IP” จากนั้นเลือกกล้องตัวที่ต้องการแล้วกด “เพิ่ม”

5. วิธีการตั้งค่าการบันทึก
คลิ๊กขวา  เมนูหลัก  เลือก “กล้อง” ในส่วนของการตั้งค่า  เลือกแท๊ป “การตั้งค่า
รูปแบบการบันทึก” ทางด้านซ้าย  เลือกแท๊ป “เข้ารหัส”
โดยรูปแบบในการบันทึกภาพนั้นสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 รูปแบบด้วยกันได้แก่
• สตรีมหลัก : ใช้สาหรับการบันทึกลง HDD
• สตรีมรอง : ใช้สาหรับการดูภาพสดผ่านระบบเครือข่าย

สตรีมหลัก

สตรีมรอง

▪ ช่อง : การเลือกกล้องช่องต่างๆ ที่จะทาการตั้งค่า
▪ ประเภท : คือรูปแบบในการบันทึกของสตรีมหลักได้แก่
o ตลอดเวลา : บันทึกตลอดเวลา
o ตรวจจับ : บันทึกเฉพาะเวลาที่มีการตรวจจับการเคลื่อนไหวตามที่กาหนดไว้
o สัญญาณเตือน : บันทึกเฉพาะเวลาที่ได้รับสัญญาณจากอุปกรณ์ภายนอก (เฉพาะรุ่นที่รองรับ)
▪ การบีบอัด : คุณภาพในการบันทึกที่แตกต่างกันได้แก่
o MJPEG(ในสตรีมรองเท่านั้น) : คุณภาพต่า
o H.264B : คุณภาพปานกลาง
o H264 : คุณภาพปกติ
o H264H : คุณภาพสูง
▪ Smart Codec : คือระบบการบันทึกภาพด้วยวิธีการบีบอัดไฟล์สูงสุด
▪ ความละเอียด : ขนาดของภาพที่บันทึก
▪ จานวนภาพต่อต่อวินาที (FPS) : จานวนของภาพที่บันทึกต่อวินาที ซึ่ง Real-time จะอยู่ที่ 25 FPS

▪ ประเภทอัตราข้อมูล : รูปแบบการบันทึกของไฟล์แบ่งออกได้ 2 รูปแบบได้แก่
o CBR : Constant Bitrate คือการบันทึกที่มคี ่าบิทเรทคงซึ่งจะส่งผลให้มีขนาดไฟล์ในการบันทึก
ค่อนข้างสูงแต่จะได้ภาพที่มีความไหลลื่นมากกว่า
o VBR : Average Bitrate คือการบันทึกที่มีค่าบิทเรทแปรผันซึ่งจะส่งผลให้ช่วยประหยัดเนื้อที่ใน
การบันทึกไฟล์
6. วิธีการเลือกรูปแบบการบันทึก
สามารถเลือกรูปแบบการบันทึกได้ 5 รูปแบบ ได้แก่ บันทึกตลอดเวลา, บันทึกหากตรวจจับความ
เคลื่อนไหวได้ และการบันทึกเมื่อมีตรวจพบจากระบบ Intelligence
ซึ่งสามารถเข้าไปตั้งค่าโดยการ คลิ๊กขวา  เมนูหลัก  เลือก “แหล่งเก็บข้อมูล” ในส่วนของการตั้ง
ค่า  เลือกแท๊ป “ตางรางเวลา” ทางด้านซ้าย  เลือกแท๊ป “บันทึก”

6.1. วิธีการตั้งค่าการบันทึกแบบ Motion Detection
ในฟังค์ชั่นนี้จะทาการบันทึกก็ต่อเมื่อมีการเคลื่อนไหวในบริเวณที่กาหนดไว้ซึ่งขั้นตอนในการเข้า
ตั้งค่าทาได้โดยการ คลิ๊กขวา  เมนูหลัก  เลือก “เหตุการณ์” ในส่วนของการตั้งค่า  เลือกแท๊ป “ตั้ง
ค่าตรวจจับ” ทางด้านซ้าย  เลือกแท๊ป “ตรวจจับการเคลื่อนไหว”  เลือกช่องสัญญาณที่ต้องการตั้ง
ค่า แล้วกด “ตั้งค่า” ซึ่งสีแดงคือพื้นที่ที่ต้องการตรวจจับ

7. วิธีการเรียกดูภาพย้อนหลังผ่านตัวเครื่องบันทึก
สาหรับการเข้าดูภาพย้อนหลังให้ คลิ๊กขวา  เลือก “ค้นหา” จากนั้นทาตามขั้นตอนดังนี้
1.เลือกกล้องที่ต้องการ
2.เลือกวันที่ต้องการ
3.เลือกช่วงเวลาที่ต้องการ
4.กดปุ่มเล่น
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8. วิธีการสารองข้อมูลผ่าน USB Drive
สาหรับวิธีการสารองข้อมูลให้ทาการเชื่อมต่อ Flash Drive เข้ากับตัวเครื่องบันทึกจากนั้นเข้าเมนูดู
ผ่านย้อนหลังจากนั้นให้เลือกช่วงเวลาที่ต้องการบันทึกออกจากเครื่องบันทึก โดยให้กดปุ่ม
หนึ่งครั้ง
เพื่อเริ่มต้นการตัดไฟล์ และกดปุ่ม
อีกครั้งเพื่อสิ้นสุดการตัดไฟล์ จากนั้นให้กด
เครื่องจะแสดง
หน้าต่างแสดงอุปกรณ์ที่ต่อเข้ากับตัวเครื่องให้กดปุ่ม “สารองข้อมูล” เพื่อบันทึกไฟล์ลงอุปกณ์ USB

