
คู่มือ 
การติดตั้งเบื้องต้น

ALL NEW X SERIES
กล้องวงจรปิดไร้สาย

@Pixelscctv
Pixelscctv
www.pixelscctv.com

THE CLARITY
.PEACE OF MIND



ขอบคุณที่เลือกใช้สินค้าของแบรนด์ Pixels คู่มือนี้เป็นคู่มือการติดตั้ง และ 
ใช้งานเบื้องต้นที่สามารถทำได้ด้วยตนเอง เพื่อการใช้งานพื้นฐานได้สมบูรณ์
กรณีที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถเข้าชมได้ที่ www.pixelscctv.com  

คำแนะนำก่อนติดตั้ง
This product may require cabling , we suggest to test all products & parts before 
installation and cabling.

ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย
กรุณาอย่าใส่ของเหลวใดๆลงบนผลิตภัณฑ์ เนื่องจากจะทำให้ผลิตภัณฑ์
ได้รับความเสียหาย
โปรดใช้ผลิตภัณฑ์ในสภาพแวดล้อมที่มีอากาศถ่ายเท และป้องกันไม่ให้
ปิดกั้นช่องระบายอากาศ
โปรดใช้กำลังไฟฟ้าที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการเสียหายต่อผลิตภัณฑ์ 
โปรดใช้ผลิตภัณฑ์ในอุณหภูมิและความชื่น ในการทำงานมาตราฐาน 
(สามารถดูคำแนะนำการใช้งานได้จากคู่มือนี้ หรือทางเว็บไซด์)
มั่นทำความสะอาดเครื่องบันทึกภาพกล้องวงจรปิดไร้สาย Pixels (NVR) 
ให้สะอาดอยู่เสมอ เพื่อการทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพ 
ในการติดตั้งผลิตภัณฑ์ โปรดปฏิบัติตามกฎข้อบังคับและนโยบายภายในประเทศ

 รายการผลิตภัณฑ์
หลังจากได้รับสินค้าโปรดตรวจสอบความถูกต้องของผลิตภัณฑ์ทั้งหมด
หากผิดพลาดหรือเสียหายโปรดติดต่อตัวแทนจำหน่าย

กล้องวงจรปิดไร้สาย Pixels 

การเชื่อมต่อระบบในครั้งแรก ควรมีจอมอนิเตอร์หรือจอโทรทัศน์ เชื่อมต่อสาย VGA
หรือ สาย HDMI เข้ากับเครื่องบันทึกภาพกล้องวงจรปิดไร้สาย Pixels ดังภาพตัวอย่าง

รหัสผ่านในการใช้งานครั้งแรก :
เครื่องจะให้ใส่รหัสผ่าน User name : admin Password เว้นว่าง (ไม่ต้องใส่ตัวอักษรใดๆ) กด Log in 

ข้อแนะนำ : 
เพื่อความเป็นส่วนตัว สามารถตั้งรหัสผ่าน เพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลสำคัญ 
(ใช้เมาส์ คลิกขวา: ไปที่ System Setup >>> System Admin>>>User Management
>>> to set password.
           
รหัสผ่านใหม่สามารถตั้งได้ไม่เกินตัว 8 อักษร (ห้ามมีอักขระใดๆ ตัวอย่างเช่น ._ @ + -)

โดยปกติทางศูนย์บริการจะติดตั้งฮาร์ดดิสก์ พร้อมใช้งานในตัวเครื่องบันทึกเรียบร้อยแล้ว  
แต่ในกรณีลูกค้าต้องการเปลี่ยน สามารถทำได้ตามภาพตัวอย่าง 

Note: เครื่องบันทึก NVR สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตกับเราเตอร์
        ได้ทั้งแบบใช้สายแลน และเชื่ือมต่อกับ WIFI Internet 2.4 Ghz ได้

คำแนะนําในการติดตั้งกล้องวงจรปิดไร้สาย PIXELS

การตั้งค่าระบบครั้งแรก

พอร์ตเสาสัญญาณไร้สาย: เสาสัญญาณคู่
ช่วยขยายระยะการส่งสัญญาณไร้สาย;
พอร์ต WAN: เชื่อมต่อ NVR กับอินเทอร์เน็ต
พอร์ต VGA: สำหรับดูบนจอภาพ VGA;

พอร์ต HDMI: สำหรับดูบน HDTV;

พอร์ต USB: สำหรับเมาส์และการสำรองข้อมูล

พอร์ต DC  ต่อหม้อแปลง  12V2A 
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6 การติดตั้ง ฮาร์ดดิสก์

ถอดหม้อแปลงเครื่องบันทึกภาพ
และถอดฝาบนของเครื่องบันทึกภาพ 

 ต่อสาย SATA ทั้ง 2 เส้น 
 เข้ากับตัว HDD

ขันสกรู ล๊อคHDDกับตัวเครื่อง และประกอบฝาบนเข้าดังเดิม 
ตามภาพตัวอย่าง >> พร้อมใช้งาน 

ติดตั้งเสาสัญญานเข้ากับตัวกล้องวงจรปิดไร้สาย Pixels และเครื่องบันทึกภาพ
เชื่อมต่อจอมอนิเตอร์เข้ากับเครื่องบันทึกภาพกล้องวงจรปิดไร้สาย Pixels 
ด้วยสาย HDMI หรือ VGA Port 
เสียบหม้อแปลง 12V2A เข้ากับเครื่องบันทึกภาพกล้องวงจรปิดไร้สาย Pixels
เสียบหม้อแปลง 12V1A เข้ากับเกล้องวงจรปิดไร้สาย Pixels
รอจนมีสัญญานภาพขึ้นบนหน้าจอ 
เสียบเมาส์ เข้ากับ USB Port เพื่อใช้ในการตั้งค่าต่างๆ 
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Note : ก่อนการใช้งานแนะนำ Format HDD ก่อน เพื่อให้ได้สัญญานที่ดี 
         และเครื่องบันทึกภาพกล้องวงจรปิดไร้สาย Pixels ควรอยู่ในที่โล่ง  

รายการ จำนวน
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1 เครื่อง
1 ชิ้น
1 ฉบับ
4/8(4/8CH)ชิ้น
4/8(4/8CH)ชิ้น
1/2(4/8CH)ชิ้น
1 เส้น
1 เส้น
1 เส้น

เครื่องบันทึกภาพ (NVR)
หม้อแปลง 12V2A สำหรับเครื่องบันทึกภาพ
คู่มือการใช้งาน
กล้องไร้สาย
หม้อแปลง12V1A  (สำหรับไร้สาย Pixels)
เสา WIFI สำหรับกล้องและเครื่องบันทึกภาพ
สาย HDMI
สาย LAN
เมาส์

ช่องใส่เสาสัญญาณกล้องวงจรปิดไร้สาย Pixels 
ช่องเสียบต่อหม้อแปลง 12V1A
RJ45 Port: ช่องเสียบสาย LAN ใช้สำหรับกรณีต้องการใช้ระบบเดินสาย 
สามารถต่อสาย LAN RJ45 Port เชื่อมต่อกับระบบ Network ได้ 
หรือในกรณีที่ต้องการ Matching Code กล้องเข้ากับเครื่องบันทึกภาพ
ไฟแสดงสถานะ กรณีที่มีการเชื่อมต่อกล้องไร้สาย Pixels
และเครื่องบันทึกภาพกล้องวงจรปิดไร้สาย Pixels เรียบร้อยแล้ว 
ไฟแสดงสถานะจะแสดงสีเขียว
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User Manual

NVR (เครื่องบันทึกไร้สาย)
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IP Camera
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NVR

Power
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Mouse

USB Interface

HDMI Output

CONNECT TO ROUTER



User Manual

การดูภาพย้อนหลัง

สามารถใช้ แฟลชดรฟ์เพื่อคัดลอกวิดีโอได้ง่ายและสะดวก!

การสำรองข้อมูลวีดีโอ

2 พอร์ต USB: เสียบแฟลชไดรฟ์เข้ากับพอร์ต USB ของ NVR คลิกขวา ที่เมนูหลัก → 
สำรองวิดีโอ → เลือก ช่องสำรอง → เลือก โหมดวิดีโอ → ตั้งค่าเวลาค้นหา → ค้นหา → 
เลือก ไฟล์บันทึกในรายการ → สำรองวิดีโอ (รองรับแฟลชไดรฟ์สูงสุด 32G และ
สามารถคัดลอกไฟล์การบันทึกแต่ละไฟล์จะบันทึกหนึ่งชั่วโมงต่อครั้ง.)

1 พอร์ต USB: คลิกขวา ที่เมนูหลัก → การสำรองข้อมูลวิดีโอ → เลือก ช่องสำรอง → 
เลือก โหมดวิดีโอ → ตั้งค่าเวลาค้นหา → ค้นหา → เลือกไฟล์บันทึกในรายการ → 
สำรองวิดีโอ ระบบจะนับถอยหลังเตือนภายใน 1 นาทีให้เสียบแฟลชไดรฟ์ 
จากนั้นระบบจะสำรองไฟล์บันทึกไปยังแฟลชไดรฟ์
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การตั้งค่าการบันทึก 

หลังจากการ Format HDD ระบบจะทำการตั้งค่าบันทึกอัตโนมัติ โดยจะเป็นบันทึกแบบ 24 ชม./วัน  
ดังภาพตัวอย่าง

การตั้งค่าเพื่อเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต
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 ขั้นตอน: คลิกเมาส์ขวาในเมนูหลัก->เล่นวิดีโอ>เลือกวันที่, ช่อง, โหมดบันทึก>คลิกค้นหา-> 

           จากนั้น สามารถดูภาพย้อนหลังได้ทันที

Warm prompt:

ภาพประกอบสำหรับปุ่มในการเปิดเล่น:      เล่น     หยุด      เดินหน้าเร็ว X2,x4,x8;

การเล่นไฟล์: เลือกไฟล์ที่บันทึกในรายการไฟล์ตามหมายเลข" 1" ที่แสดงในภาพ 
เลือกการบันทึกรายการใดรายการ หนึ่งแล้วคลิก" เล่น" เพื่อเล่นไฟล์ที่บันทึก

การสำรองข้อมูลวิดีโอ: เลือกไฟล์ที่บันทึกในรายการไฟล์ตามหมายเลข" 1' ที่แสดงในภาพ 
ใส่แฟลชไดรฟ์ แล้วคลิก "การสำรองข้อมูลวิดีโอ" เพื่อสำรองไฟล์

ไทม์ไลน์: คลิก" วันที่" และ" เวลา" ที่ด้านล่างซ้ายเพื่อตรวจสอบไทม์ไลน์ของการบันทึก
แสดงหมายเลข" 2" ที่แสดงในภาพ

บนไทม์ไลน์ที่มีแถบไฟล์การบันทึกให้คลิกเมาส์ซ้ายที่แถบการบันทึก จากนั้นจึงจะเล่นไฟล์ได้
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Note: ในกรณีที่ต้องการบันทึกระบบ Could Storage สามารถตรวจสอบค่าบริการได้ 
        ใน Application Pixels HD 

ดูออนไลน์ผ่านมือถือ

ดาวน์โหลดและการติดตั้งแอปพลิเคชั่นเพื่อดูผ่านมือถือ

สามารถค้นหา"Pixels HD" APP Store , Google Play
หรือ สแกนQR CODE ด้านล่างเพื่อติดตั้งแอปพลิเคชั่น

หมายเหต ุ: สำหรับระบบ IOS
ต้องใช้เวอร์ชั่น IOS 8.0 หรือ
สูงกว่า และ สำหรับระบบ
Android, Android 4.4
หรือสูงกว่า.

1.

1.

4.2.
3.

1.เลือกเครือข่ายไร้สาย
2.ติ๊กเครื่องหมายถูกที่ "เปิด"
เพื่อใช้งานฟังก์ชันอินเตอร์เน็ตไร้สาย 

3. เลือกชื่อ WIFI ที่จะเชื่อมต่อ (2.4Ghz)

4. ใส่รหัส WIFI อินเตอร์เน็ต

6. สถานะการเชื่อมต่อเราเตอร์ที่เสร็จสมบูรณ์

5. คลิกปุ่ม “นำไปใช้” 

เครื่องบันทึกภาพกล้องวงจรปิดไร้สาย Pixels จะเป็นรุ่นใหม่ทั้งหมด 
สามารถใช้งานได้ทั้ง 2 แบบ 

 1. ทั้งสาย LAN และ 2. รับ สัญญาณ WIFI  ซึ่งการเชื่อมต่อระบบ Network 
   ***สถานที่ตั้งต้องมีระบบอินเตอร์เน็ต*** (สำคัญ)

วิธีการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต

 1. การเชื่อมต่อผ่านสาย LAN : ต่อสาย LAN เข้าด้านหลังเครื่องบันทึกเข้ากับ 
   Router Internet ระบบจะทำการเชื่อมต่ออัตโนมัติ สามารถตรวจสอบว่า
   ระบบอินเตอร์เน็ตเชื่อมต่อเรียบร้อยหรือไม่ : ที่เมนู Fast Network

 2. การเชื่อมต่อโดยใช้สัญญาณ WIFI : สามารถทำได้โดยคลิกขวาที่เมาส์ >>> 
    เมนู System setting >>> Network set-up >>>wireless Internet  
    และทำตามขั้นตอนภาพตัวอย่าง

หลังจากดำเนินการตามขั้นตอนเรียบร้อยแล้ว สามารถตรวจสอบสถานะ 
การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต ได้ที่เมนู Fast Network

กรณีต้องการปรับรูปแบบการบันทึก ให้เป็นภาพเคลื่อนไหว และการแจ้งเตือนสามารถปรับเปลี่ยนได้
โดยเลือกที่

1     Motion Recording: 

การตั้งค่าการบันทึกเฉพาะการเคลื่อนไหว 
สามารถเลือกช่วงเวลาที่ต้องการตรวจจับ 
โดยใช้สีเขียววางลงในตาราง ดังภาพตัวอย่าง

2     Alarm Recording: 

การตั้งค่าเฉพาะบันทึกการแจ้งเตือน สามารถเลือกช่วงเวลา
ที่ต้องการตรวจจับ โดยใช้สีเหลืองวางลงในตาราง 
ดังภาพตัวอย่าง

ดาวน์โหลด Application 

Pixels HD
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การปรับเสาสัญญาณและปรับทิศทางการกระจายของ
สัญญาณให้เหมาะสม

การทวนสัญญาณกล้อง และอุปกรณ์ขยายสัญญาณ ไม่สามารถเพิ่มความแรงของสัญญาณ
ของชุด NVRไร้สายได้ แต่สามารถขยายระยะทางของสัญญาณ หรือขยายทิศทางของสัญญาณได้

การวางตำแหน่งกล้องที่จะทวนสัญญาณ และ ตั้งค่าทวนสัญญาณ อย่างเหมาะสมเท่านั้น 
จึงจะสามารถเพิ่มระยะการส่งสัญญาณไร้สายได้อย่างสมบูรณ์

อุปกรณ์ขยายสัญญาณ การตั้งค่าทวนสัญญาณ และสายต่อเสาสัญญาณยาว 3 เมตร
เป็นสามวิธีในการเพิ่มความครอบคลุมของสัญญาณไร้สายซึ่งสามารถเลือกและใช้งานได้
ให้เหมาะสมกับพื้นที่จริง

การตั้งค่าทวนสัญญาณด้วยตนเองต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าการเชื่อมต่อไร้สายของกล้อง
อยู่ในสภาวะสัญญาณปกติเพื่อให้การตั้งค่าเสร็จสมบูรณ์

แนะนำให้ตั้งค่าการทวนสัญญาณตามสถานการณ์การใช้งานจริงและควรวางกล้องไว้ใกล้ 
NVRก่อน และตั้งค่าทวนสัญญาณให้เสร็จก่อนที่จะติดตั้งกล้อง

1

2

3
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เมนู

การติดตั้งระบบ

เพิ่ม NVR ในรายการอุปกรณ์บน APP ของคุณ

เปิดแอป "Pixels HID" และเข้าสู่ระบขบัญชีของคุณ  คลิก "+" เพื่อสแกนรหัส QR code 
เพื่อเพิ่มอุปกรณ์ เลือกที่ "เครื่องบันทึก DVR/NVR " เพื่อสแกน คลาวด์ ID 

(สามารถคันหา คลาวด์ ID ได้ในการตั้งค่าเครื่อข่ายของ NVR หรือคลิกขวาที่หน้าจอ 
 แล้วเข้าเมนู Fast network หรือ เครือข่ายรวดเร็ว จะมี Cloud ID หรือ QR Code) 

ชื่ออุปกรณ์ (สามารถเปลี่ยนชื่อได้ตามต้องการ) ชื่อผู้ใช้ (ชื่อผู้ใช้เริ่มตันคือ admin) รหัสผ่าน
(รหัสผ่านเริ่มต้น ไม่มีรหัสผ่าน) - กดยืนยันที่ "สมบูรณ์" เพื่อเพิ่มอุปกรณ์ของคุณ

คลิกที่อุปกรณ์ เพื่อเริ่มดูตัวอย่างวิดีโอ

ดูย้อนหลังผ่านมือถือ

ในแอป Pixels HD ขณะดูวิดีโอสด
ของระบบให้คลิกที่ "เล่นย้อนหลัง"
คุณจะเข้าสู่เมนูการเล่นย้อนหลัง
แอปเล่นกล้องโดยอัตโนมัติที่ช่อง 1
คุณสามารถเปลี่ยนช่องได้ โดยกด
ที่เมนู "ช่อง1" จะเข้าสู่เมนู เลือกช่อง

ข้อแนะนำ : วิดีโอในการเล่นเป็น HD 
@เรียลไทม์ จำเป็นต้องมีอินเตอร์เน็ต
ที่ดีมาก จึงขอแนะนำให้เล่นในวง LAN 
เดียวกัน การเล่นระยะไกลจากวง LAN
อาจไม่ทำงาน 100% เนื่องจาก
การเชื่อมต่อและสภาพเครื่อข่าย
อาจไม่ดี.

คลิกเมาส์ขวา คุณสามารถเข้าสู่เมนูหลัก คลิกขวาอีกครั้ง
คุณสามารถออกจากเมนูปัจจุบันหรือย้อนกลับได้

การใช้งาน เมนู

คลิกเมาส์ขวา → เลือกการติดตั้งระบบ จากนั้นคุณจะเข้าสู่เมนู
ที่ให้คุณทำการตั้งค่าทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับระบบนี้

General setup
(This enables you to set)
Language
Time
Display resolution
HDD informaion

System admin
(This enables you to set)
System version
System maintenance including 
system upgrade 
User and password management
Restore to default settings
System log

Channel setup
(This enables you to set)
Manage channels and cameras

Network setup(This enables you to set)
 All network related settings.

Record setup
(This enables you to set)
Record plan for each channel video 
detection

เพิ่มกล้องวงจรปิดไร้สาย PIXELS CCTV

จอแยก : เปลี่ยนสถานะของไลฟ์วิว คุณสามารถเลือกดูกล้องหลายตัว
หรือ กล้องเดี่ยวก็ได้ 
วิดีโอจัดการ : จัดการกล้อง IP และช่องของ NVR
การติดตั้งระบบ : การตั้งค่าระบบทั้งหมด
เล่นวิดีโอ : เล่นย้อนหลังวิดีโอที่บันทึกไว้
การเล่น AI : เลือกเล่นย้อนหลังวีดีโอที่บันทึกไว้ด้วยฟังก์ชั่น AI 
(ใช้ได้กับกล้องที่มีระบบ AI เท่านั้น)
สำรองข้อมูลวิดีโอ : สำรองข้อมูลวิดีโอที่บันทึกไว้ลงใน USB
ระดับเสี่ยง : ปรับระดับเสี่ยงของกล้อง ใช้ได้กับกล้องที่มีเสี่ยงเท่านั้น)
พ่อมด : เป็นคำแนะนำที่ละขั้นตอนของการตั้งค่าทั่วไปในครั้งแรก
เครือข่ายอย่างรวดเร็ว : เมนูลัดไปยังการตั้งค่าเครือข่าย
ทวน : เมนูลัดไปยังการตั้งค่าทวนสัญญาณกล้อง
Wireless เพิ่ม : เพิ่มกล้อง IP ลงในช่อง NVR แบบไร้สาย
ออกจากระบบ : ออกจากระบบ, รีบูต, ปีดเอาต์พุตหน้าจอและปิดระบบ

เคล็ดลับ: หากคุณตั้งรหัสผ่านให้กับ NVR โปรดอัปเดตรหัสผ่านที่อุปกรณ์ NVR 
            บน APP Pixels HD ของคุณเพื่อดูออนไลน์ผ่านมือถือ

3dB5dB

การขยายระยะการครอบคลุมของระบบไร้สาย
การเชื่อมต่อไร้สายนั้นง่ายและสะดวก แต่สัญญาณไร้สายอาจมีข้อจำกัดอยู่บ้าง เนื่องจากลักษณะ
การติดตั้งในบางพื้นที่ ที่ซับซ้อนจึงมีลักษณะของการลดทอนของสัญญาณเกิดขึ้น หลังจากผ่าน
สิ่งกีดขวาง สามารถทำให้สัญญาณดีขึ้นด้วย การวางเสาอากาศอย่างถูกต้อง, ใช้สายต่อเสาสัญญาณ,
อุปกรณ์ทวนสัญญาณอัตโนมัติ, และการทวนสัญญาณของกล้อง 4 วิธีนี้ 
สามารถข้ามสิ่งกีดขวางและขยายระยะการส่งสัญญาณได้

ดังท่ีเห็นได้จากแผนภูมิการขยายสัญญาณของเสา
สัญญาณ สัญญาณจะกระจายรอบๆเสาสัญญาณ
ความครอบคลุมของเสาสัญญาณคล้ายกับผลแอปเป้ิล
เสาสัญญาณต้ังอยู่ตรงกลางของผลแอปเป้ิลและ
สัญญาณรอบเสาสัญญาณน้ันจะแรง ปลายด้านบน และ
ด้านล่างของเสาสัญญาณถูกปิดก้ันและสัญญาณจะอ่อน

ตามลักษณะการส่งสัญญาณของเสาสัญญาณ เพ่ือให้แน่ใจว่าสภาวะปกติของการส่งภาพท่ีดีท่ีสุดของชุด
NVR ไร้สายจำเป็นต้องมี :

1. เสาสัญญาณของ NVR และ IP C ควรวางไว้ในท่ีสูงและเปิดโล่งและไม่อยู่ใกลักับผนังโลหะแก้วและ
   ส่ิงกีดขวางอ่ืนๆ ซ่ึงความแรงของสัญญาณจะแตกต่างกับสัญญาณท่ีอยู่ในพ้ืนท่ีภายนอก
2. เสาสัญญาณของ IP C ควรวางขนานกับเสาสัญญาณ NVR ให้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะทำได้เพ่ือให้มุมทิศทาง
   การกระจายของสัญญาณสูงสุดตามลำดับ ตรงข้ามกับรูปแบบความครอบคลุมสัญญาณสูงสุด
   ดังแสดงในรูปด้านล่าง

Note:

2

กล้องไร้สาย และ NVR จะถูกจับคู่การเข้ารหัสมาแล้วจากโรงงาน ภาพจะแสดงทันทีเมื่อชุด NVR 
และ กล้องไร้สายเสียบปลั๊กไฟ หากคุณต้องการเพิ่มกล้องไร้สายอีกครั้ง โปรดลบช่องที่
เมนู " วีดีโอ จัดการ" และ เพิ่มช่อง  ดังนี้ :

ขั้นตอนที่ 1 : เสียบปลั๊กไฟ NVR และกล้องไร้สาย หลังจาก NVR เปิดขึ้นมา คลิกขวาที่เมาส์
Wireless เพิ่ม >หน้าเมนู ตรงกับรหัส NVR จะค้นหากล้องและตั้งค่าการเชื่อมต่อกับกล้อง
โดยอัตโนมัติ

ขั้นตอนที่ 2 : กล้อง IP ไร้สายมีสองชนิด ได้แก่ กล้องที่มีช่องเชื่อมต่อ LAN และกล้องที่
ไม่มีช่องเชื่อมต่อ LAN สามารถตั้งค่าการเชื่อมต่อเข้ารหัสได้ดังต่อไปนี้:

   สำหรับกล้องที่มีช่องเชื่อมต่อ LAN หลังจากเข้าเมนู "Wireless เพิ่ม" แล้วให้ใช้สาย LAN 
   เพื่อเชื่อมต่อกล้องไร้สายกับ NVR เพื่อตั้งค่าการเชื่อมต่อ

   สำหรับกล้องที่ไม่มีช่องเชื่อมต่อ LAN หลังจากเข้าเมนู "Wireless เพิ่ม" แล้วให้กดที่ปุ่ม
   ที่สายของกล้องเป็นเวลา 5 วินาทีเพื่อเข้าสู่โหมดการตั้งค่การเชื่อมต่อ กล้องจะทำการ
   เชื่อมต่อโดยอัตโนมัติไม่จำเป็นต้องเชื่อมต่อสาย LAN

ขั้นตอนที่ 3 : เมื่อคุณเห็นว่ามีเลข IP ของกล้องบนหน้าจอการตั้งค่าการเชื่อมต่อให้
คลิก "ออก" เพื่อเสร็จสิ้น

หมายเหตุ: สำหรับกล้องที่ไม่มีช่องเชื่อมต่อ LAN การตั้งค่าการเชื่อมต่อจะใช้เวลาไม่เกิน 10 นาที
ถ้าหลังจาก 10 นาทียังำมสำเร็จ โปรดรัเซ็ตกล้องเพื่อตั้งค่าการเชื่อมต่ออีกครั้ง
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คำเตือน

FCC RADIATION NORM

การใช้เสาสัญญาณแบบสายต่อ เพื่อลดการบดบังสัญญาณจาก
ผนัง ทำให้สัญญาณแรงขึ้น

ใช้การทวนสัญญาณของกล้อง หรืออุปกรณ์ขยายสัญญาณเพื่อทำการกระจาย
สัญญาณหรือเพิ่มเพื่อขยายระยะทางในการกระจายสัญญาณ

หมายเหตุ : เมื่อกล้องแสดงสัญญาณอ่อนเนื่องจากผนังกั้นคุณสามารถถอดเสาสัญญาณกล้องเดิมออก
เปลี่ยนเสาสัญญาณแบบสายต่อ และเจาะรูในผนังเพื่อนำเสาสัญญาณแบบสายต่อผ่านผนังหรือข้ามกำแพง 
และติดตั้งไว้สัญญาณก็จะแรงขึ้น!

การทวนสัญญาณรองรับทั้งทวนสัญญาณอัตนมัติและการตั้งค่าทวนสัญญาณด้วยตัวเอง 
คลิกขวาที่เมาส์ - วิดีโอจัดการ - ทวน เข้าสู่หน้าเมนูการตั้งคำทวนสัญญาณ ในหน้านี้คุณสามารถ
ดูไดอะแกรมแสดงการทวนสัญญาณ และการตั้งคำทวนสัญญาณได้ รูปที่แสดงไดอะแกรมนี้
จะเห็นว่า CHx-Auto คือระบุกล้องที่รองรับการทวนสัญญาณอัตโนมัติ และ CHx ระบุกล้อง
ที่รองรับตัวทวนสัญญาณแบบตั้งค่ด้วยตัวเอง สัญลักษณ์ x หมายถึงเลขช่องของกล้อง RPx-Auto 
คือตัวขยายสัญญาณที่รองรับการตั้งค่าทวนสัญญาณด้วยตนเองเท่านั้น และ X ระบุหมายเลขซีเรียล
ของตัวขยายสัญญาณ 

และมีสวิตช์ "ทวนสัญญาณอัตโนมัติ" ที่มุมขวาบน
ของหน้าเมนูการตั้งค่าทวนสัญญาณ ค่าเริ่มต้นจะปีดอยู่และสามารถเปิดใช้งานใด้ตามความเหมาะสม

การทวนสัญญาณอัตนมัติคือการเยงซ้อนกันระหว่างกล้องไร้สายกับกล้องไร้สาย และตัวขยายสัญญาณไร้สาย 
คือ การเรียงซ้อนระหว่างกล้องไร้สายและตัวขยายสัญญาณเมื่อตำแหน่งระหว่างกล้องกับกล้องไม่สามารถ
เรียงซ้อนกันในพื้นที่จริงได้ จึงเป็นทางเลือกที่ดีในการวางทนสัญญาณแบบไม่มีเซ็นเซอร์ระหว่างเครื่องบันทึก
NVR และกล้องไร้สาย (ผลิตภัณฑ์ในบรรจุภัณฑ์ไม่มีตัวขยายสัญญาณไร้สาย)
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IPCAM2NVR IPCAM1

หมายเหตุ : อุปกรณ์จะไม่ได้รับการประกัน หา กเกิดจากสาเหตุต่อไปนี้:

อุบัติเหตุความประมาท, ภัยพิบัติ, การผิดพลาดจากการติดตั้งและใช้งาน
ไม่เป็นไปตามสภาพแวดล้อมและเงื่อนไขการรับประกัน เช่นการใช้แหล่ง
จ่ายไฟไม่เหมาะสม อุณหภูมิในการทำงานสูงเกินไปหรือต่ำเกินไป และ
ไฟตก ไฟกระชาก ฟ้าฝ่า
เคยได้รับการดูแลโดยศูนย์บริการอื่นซึ่งไม่ใช่ของ pixels โดยแท้จริง
สินค้าขายไปแล้วมากกว่า 36 เดือน

คำอธิบายสำหรับเมนูการตั้งค่าทวนสัญญาณ

เมื่ออุปกรณ์ขยายสัญญาณ และกล้องไร้สายบนหน้าเมนูการตั้งค่าทวนสัญญาณแสดง
 "RPx-Auto" และ "CHx-Auto"
อุปกรณ์ขยายสัญญาณ และกล้องไร้สายจะรองรับเครื่องทวนสัญญาณไร้สายอัตนมัติ 
ไม่จำเป็นต้องตั้งค่าทวนสัญญาณไร้สาย หากกล้องCH1 อยู่ไกลเกินไปที่จะเชื่อมต่อกับ NVR 

คุณจะต้องวางทวนสัญญาณไร้สายในตำแหน่งที่เหมาะสมระหว่างกล้อง และเครื่องบันทึก
ดังแสดงในรูปด้านล่าง:

ถ้าประสิทธิภาพของทวนสัญญาณอัตโนมัติไม่สมบูณ์ ลูกค้าสามารถตั้งค่าทวนสัญญาณด้วยตัวเองได้ 
กล้องทุกตัว และตัวขยายสัญญาณ รองรับฟังก์ชั่นการตั้งค่าทวนสัญญาณด้วยตัวเอง 
ดังแสดงในรูปต่อไปนี้ให้เรียงต่อกล้อง IPCAM I ไปยัง IPCAM2

ตัวอย่าง:
ขั้นแรกให้ยกเลิกการเลือกสวิตช์ "Repeater" ออโต้ที่มุมขวาบนของหน้าเมนูการตั้งค่ ทวนสัญญาณ 
แล้วคลิกปุ่ม "นำไปใช้" ด้านล่างเพื่อปีดตัวทวนสัญญาณอัตโนมัติ

เสี่ยบหม้อแปลงไฟกล้อง IPCAM1
และ IPCAM2 จากนั้นคลิก
เครื่องหมาย "+" หลังช่อง CH1
เลือกช่องหลังกล้อง CH1 เป็น
CH2 คลิก "นำไปใช้" เพื่อให้
การตั้งค่าเสร็จสมบูรณ์ รอสักครู่ 
จากนั้นคลิกปุ่ม รี่เฟรช 
เพื่ออัปเดตและสังเกตุไดอะแกรม
ของกล้องตัวที่ทวนสัญญาณ 
ว่าการตั้งค่าสำเร็จหรือไม่

ในการลบกล้องตัวที่ทวนสัญญาณให้
เลื่อนเมาส์ไปที่ CHx (x คือหมายเลข
ช่อง) ที่จะลบคลิกเมาส์ซ้ายเพื่อลบจาก
นั้นคลิกปุม "นำไปใช้" เพื่อยืนยันการลบ

เม่ือ" CHx-Auto" แสดงบนกล้องทุกตัวในหน้าเมนูการต้ังค่ทวนสัญญาณกล้องจะรองรับฟังก์ชัน
ทวนสัญญาณอัตโนมัติ ตรวจสอบ "Repeater  อัตโนมัติ" ท่ีมุมขวาบนแล้วคลิกปุ่ม "ใช้" ด้านล่าง
เพ่ือเปิดใช้งานฟังก์ช่ันทวนสัญญาณอัตโนมัติ 
เม่ือเปิดฟังก็ช่ัน "Repeater ออโต้" 

และระดับสัญญาณของกล้อง แต่ละตัวไม่ได้ดี 
มันจะค้นหากล้องไร้สายใกล้เคียงท่ีมีสัญญาณ
อยู่ในระดับดี และเลือกกล้องไร้สายท่ีดีท่ีสุดและ
ทำการทวนสัญญาณอัตโนมัติโดยท่ีไม่ต้อง
ต้ังค่าโดยผู้ใช้งาน

ดังแสดงในรูปด้านล่าง CH1-Auto
ทวนสัญญาณอัตโนมัติเป็น CH2- Auto:

หมายเหตุ: ในการใช้งานตัวขยายสัญญาณไร้สาย ต้องจับคู่ตัวขยายสัญญาณไร้สายกับ NVR ไร้สายก่น 
ให้กดปุ่มที่ตัวขยายสัญญาณไร้สายค้างไว้ 10 วินาที เมื่อไฟสถานะ NVR กะพรบเร็ว จะจับคู่กับ NVR 
โดยอัตโนมัติทันทีเมื่อวางไว้ใกล้ๆกับ NVRไร้สาย หลังจากจับคู่สำเร็จแล้วไฟสถานะ NVR จะติดค้าง

การใช้งานตัวขยายสัญญาณไร้สาย

การใช้งานการทวนสัญญาณอัตโนมัติ

การทวนสัญญาณด้วยตัวเอง

FCC

คำชี้แจงการปฏิบัติตามข้อกำหนดของ FCC

อุปกรณ์นี้เป็นไปตามส่วนที่ 15 ของกฎ FCC การทำงานอยู่ภายใต้เงื่อนไขสองประการดังต่อไปนี้:
(1) อุปกรณ์นี้ต้องไม่ก่อให้เกิดการรบกวนที่เป็นอันตราย
(2) อุปกรณ์นี้ต้องยอมรับสัญญาณรบกวนใด ๆ ที่ได้รับรวมถึงสัญญาณรบกวนที่อาจทำให้เกิด
    การทำงานที่ไม่ต้องการ

ขีด จำกัด เหล่านี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้การป้องกันคลื่นความถี่ที่เหมาะสมในการติดตั้งที่อยู่อาศัย
อุปกรณ์นี้สร้างใช้งาน และสามารถแผ่พลังงานคลื่นความถี่วิทยุ และหากไม่ได้ติดตั้ง หรือใช้งานตาม
คำแนะนำ อาจก่อให้เกิดสัญญาณรบกวน ที่เป็นอันตรายต่อการสื่อสารทางวิทยุ อย่างไรก็ตามไม่มี
การรับประกันว่าจะไม่เกิดสัญญาณรบกวน ในการรับโทรทัศน์ซึ่งสามารระบุได้โดยการปิด และเปิดอุปกรณ์ 
ขอแนะนำให้ผู้ใช้ลอง และแก้ไขการรบกวนโดยใช้มาตรการต่อไปนี้อย่างน้อยหนึ่งอย่าง:
 - ปรับทิศทางหรือย้ายตำแหน่งเสารับสัญญาณ
 - เพิ่มระยะห่างระหว่างอุปกรณ์และเครื่องรับสัญญาณ
 - เชื่อมต่ออุปกรณ์เข้ากับเต้าเสียบไฟในวงจรที่แตกต่างจากที่เครื่องรับเชื่อมต่ออยู่
 - ปรึกษาตัวแทนจำหน่ายหรือช่างเทคนิควิทยุ / โทรทัศน์ที่มีประสบการณ์เพื่อขอความช่วยเหลือ

ข้อควรระวัง!
Federal Communications Commission เตือนผู้ใช้ว่าการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขตัวอุปกรณ์ที่ไม่ได้รับ
การอนุมัติจากฝ่ายที่รับผิดชอบในการปฏิบัติตามข้อกำหนด าจทำให้อำนาจของผู้ใช้ในการใช้งานอุปกรณ์เป็นโมฆะ

ข้อควรระวัง!

หมายเหตุ: อุปกรณ์นี้ได้รับการทดสอบและพบว่าสอดคล้องกับข้อ จำกัด สำหรับอุปกรณ์ดิจิทัล ClassB 
ตามส่วนที่ 15 ของกฎ FCC ขีด จำกัด เหล่านี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้การป้องกันที่เหมาะสมจาก
การแทรกแซงที่เป็นอันตรายใน การติดตั้งที่อยู่อาศัย อุปกรณ์นี้สร้างใช้และสามารถแผ่พลังงาน
ความถี่วิทยุและหากไม่ได้ติดตั้งและใช้งานตามคำ แนะนำอาจก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนที่เป็นอันตราย
ต่อการสื่อสารทางวิทยุ อย่างไรก็ตามไม่มีการรับประกันว่าการรบกวนจะไม่เกิดขึ้นในการติดตั้งเฉพาะ 
หากอุปกรณ์นี้ก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนที่เป็นอันตรายต่อวิทยุหรือการรับโทรทัศน์ ซึ่งสามารถ
กำหนดได้โดยการปิดอุปกรณ์และบนอุปกรณ์ขอแนะนำให้ผู้ใช้พยายามแก้ไขสัญญาณรบกวน
โดยใช้มาตรการอย่างน้อยหนึ่งอย่างต่อไปนี้:
 - ปรับทิศทางหรือย้ายตำแหน่งเสารับสัญญาณ
 - เพิ่มระยะห่างระหว่างอุปกรณ์และเครื่องรับสัญญาณ
 - เชื่อมต่ออุปกรณ์เข้ากับเต้าเสียบไฟในวงจรที่แตกต่างจากที่เครื่องรับเชื่อมต่ออยู่
 - ปรึกษาตัวแทนจำหน่ายหรือช่างเทคนิควิทยุ / โทรทัศน์ที่มีประสบการณ์เพื่อขอความช่วยเหลือ
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