
การเช ื�อมตอ่กลอ้ง VIGI กบั NVR

คูม่อืการใชง้าน

January, 2021



1
Get Started
บทนี�แนะนาํเกี�ยวกบัวิธีการตั�งคา่ของคณุเมื�อเริ�มตั�งคา่ครั�งแรก การตั�งคา่แบบรวดเรว็ช่วยใหค้ณุสะดวกและยืดหยุน่ใน
การกาํหนดคา่ ประกอบดว้ยสว่นตอ่ไปนี �

• เชื�อมต่อฮารด์แวร์

• เข้าสู่ระบบ 

• ตั�งค่า ผ่านหน้าตั�งค่าแบบรวดเร็ว
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1. 1 เชื�อมต่อฮารด์แวร ์

เชื�อมตอ่จอแสดงภาพดว้ยพอรต์ หรอื ตามพอรต์ที�รองรบั

เชื�อมตอ่จอภาพเขา้กบัแหลง่จ่ายไฟและเปิดเครื�อง

เชื�อมตอ่พอรต์ ของ เขา้กบัอุปกรณเ์น็ตเวิรค์ดว้ยสาย

เชื�อมตอ่เมาส์ ที�ใหม้าไปที�ช่องเสยีบ ของ แผงดา้นหนา้

เชื�อมตอ่พาวเวอรอ์ะแดปเตอรไ์ปที�

เชื�อมตอ่กลอ้งเขา้กบัอุปกรณเ์น็ตเวิรค์

Monitor

NVR

Network Device
(e.g. Router, Switch)

VIGI Network Camera

VIGI Network Camera

Monitor
NVR

8 Channel Network Video Recorder

LAN 

HDD 

POWER

USB
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ในการจดัการกลอ้งหลายตวั คณุควรเตรยีมอุปกรณเ์น็ตเวิรค์ เช่น สวิตชห์รอืเราวเ์ตอร ์เชื�อมตอ่ และกลอ้งเขา้กบั
อุปกรณเ์น็ตเวิรค์ใหอ้ยูใ่นเน็ตเวิรค์เดียวกนั แลว้ทาํตามขั�นตอนดา้นลา่งเพื�อเชื�อมตอ่อุปกรณ์

1.2 เขา้สูร่ะบบ NVR ของคุณ

ตั�งรหสัผา่นเขา้สูร่ะบบสาํหรบั และ ตั�งรหสัผา่นสาํหรบักลอ้ง ปอ้นอีเมลสาํหรบัรเีซ็ตรหสัผา่น และ 
กลอ้งของคณุ หากคณุลมืรหสัผา่น แลว้คลิ�ก 
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กาํหนดรูปแบบสาํหรบัเขา้สูร่ะบบแบบงา่ย หากคณุไม่ตอ้งการเขา้สูร่ะบบดว้ยรูปแบบ ใหค้ลิ�ก

3 ในหนา้ตา่งป๊อบอพัคลิ�ก หรอื เพื�อเปิดหรอืปิดใชง้าน หากคณุคลิ�ก กลอ้ง
ของคณุจะถกูเพิ�มลง โดยอตัโนมติั ขอแนะนาํใหเ้ปิดฟังกช์นันี �เพื�อลดความซบัซอ้นของกระบวนการติดตั�งแบบ
รวดเรว็ และ การเพิ�มกลอ้ง
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1.3 ตั�งค่า NVR ผ่านหนา้การตั�งค่าแบบรวดเรว็
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หากกลอ้ง ไม่ไดอ้ยูใ่นซบัเน็ตเดียวกบั ของคณุ จะปรบัเปลี�ยน กลอ้งของคณุ
โดยอตัโนมติั หนา้ตา่งตอ่ไปนี �จะปรากฏขึ �นโดยอตัโนมติั คลกิ เพื�อเพิ�มกลอ้งเขา้ 

 หนา้ตั�งคา่แบบรวดเรว็เมื�อ เปิดใชง้าน 

2.   กาํหนดคา่พารามิเตอรพื์ �นฐานสาํหรบั เสรจ็แลว้คลิ�ก 
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3.   (ทางเลอืก) หากฮารด์ไดฟ์ของคณุทาํงานไม่ปกติ ฮารด์ไดฟ์ที�ติดตั�งใน เพื�อใหแ้นใ่จฟังกช์ั�นการ
บนัทกึทาํงานไดป้กติ แลว้คลกิ หากคณุคลกิ จะเป็นการฟอรแ์มตฮารด์ไดฟ์ และที�จดัเก็บไวจ้ะหายไป

4.   กาํหนดตารางการบนัทกึตามความตอ้งการของคณุ โดยคา่เริ�มตน้การตั�งคา่จะใชก้บักลอ้งทั�งหมดที�จดัการโดย 
แลว้คลกิ 



5.   (ทางเลอืก) สแกนคิวอารโ์คด้ทางดา้นซา้ยเพื�อดาวโหลดแอพ จากนั�นสแกนคิวอารโ์คด้ทางขวาเพื�อเพิ�ม 
ลงในแอพ คณุสามารถดวูิดีโอสด จดัการ และรบัการแจง้เตือนไดท้นัที

6.   คลกิ เพื�อสิ �นสดุการตั�งคา่ หากกลอ้งของคณุมีรหสัผา่นใหป้อ้นรหสัผา่นเพื�อตรวจสอบกลอ้ง
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กาํหนดค่าเครือข่ายของกล้อง

• เพิ�มกล้องเข้าไปใน 

• เพิ�มกล้องบนจอภาพแสดงผล

• เพิ�มกล้องด้วยตนเอง

• ปรับเปลี�ยน ของกล้อง



Chapter 2 Configure Your Network Camera

2.1 เพิ�มกลอ้งเขา้ไปใน NVR
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สามารถเพิ�มกลอ้งเดี�ยวเป็นชุดหรอืบางหนา้จอ คณุยงัสามารถเพิ�มกลอ้งดว้ยตนเองไดโ้ดยป้อน 
และรหสัผา่น กระบวนการจะแตกตา่งกนัไปขึ �นอยูก่บัวา่กลอ้งมีรหสัผา่นหรอืไม่และเปิดใชง้าน

หรอืไม่ สาํหรบักลอ้ง ไม่มีรหสัผา่นในการตั�งคา่เริ�มตน้

เลอืกวิธีใดวิธีหนึ�งดา้นลา่งและทาํตามขั�นตอนเพื�อเพิ�มกลอ้งของคณุ:

 เพิ�มกลอ้งทีละตวัหรอืแบบเป็นชุด
 เพิ�มกลอ้งบนจอภาพแสดงผล
 เพิ�มกลอ้งดว้ยตนเอง

เมื�อเพิ�มกลอ้ง จะแกไ้ขที�อยู ่ โดยอตัโนมติั เพื�อใหแ้นใ่จวา่กลอ้งทกุตวัมี ที�ไม่ซ ํ�ากนัและ
อยูใ่นเครอืขา่ยยอ่ยเดียวกนักบั ของคณุ หากตอ้งการเพิ�มกลอ้งจากยี�หอ้อื�นขอแนะนาํใหดู้คูมื่อผูใ้ชก้่อนเพิ�ม หาก 

ไม่พบกลอ้งโดยอตัโนมติัโปรดดทีู� 2.1.3 เพิ�มกลอ้งดว้ยตนเอง

2.1.1 เพิ�มกลอ้งตวัเดียวหรือแบบเป็นชุด

เพิ�มกลอ้งโดยไม่ตอ้งใชร้หสัผา่น

 เมื�อเปิดใชง้าน 
หลงัจากที�คณุเชื�อมตอ่กลอ้งเขา้กบัอุปกรณน็์ตเวิรค์แลว้ใหอ้ยูใ่นหนา้จอ และรอให ้ เพิ�มกลอ้ง หาก
ตรวจพบวา่กลอ้งไม่ไดอ้ยูใ่นเครอืขา่ยยอ่ยเดียวกนั จะแกไ้ข ของกลอ้งของคณุโดยอตัโนมัติ คลกิ
เพื�อเพิ�มกลอ้ง
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 เมื�อไม่ไดเ้ปิดใชง้าน 
ทาํตามขั�นตอนดา้นลา่งเพื�อเพิ�มกลอ้ง

คลกิขวาหนา้จอ และคลกิ ในป๊อบอพัเมนหูลกั หรือคลกิขวาหนา้จอ 
แลว้คลกิ ในเมนหูลกัที�แสดงขึ �นจากนั�นไปที� 

คลกิ เพิ�มเพิ�มกลอ้งตวัเดียว หากคณุตอ้งการเพิ�มกลอ้งแบบเป็นชดุ คลกิช่องทาํเครื�องหมายของกลอ้ง
และคลกิ 

Chapter 2 Configure Your Network Camera
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ตั�งรหสัผา่นสาํหรบักลอ้ง คณุยงัสามารถคลกิช่องทาํเครื�องหมายเพื�อใชก้ารตั�งค่ารหสัผา่นที�ตั�งไวล้ว่งหนา้
สาํหรบักลอ้ง คลกิ หลงัจากเพิ�มกลอ้งแลว้คณุสามารถดกูลอ้งในรายการ

เพิ�มกลอ้งโดยใชร้หสัผา่น
 เมื�อเปิดใชง้าน 

หลงัจากที�คณุเชื�อมต่อกลอ้งเขา้กบัอปุกรณเ์น็ตเวริค์แลว้ใหอ้ยู่ในหนา้จอ และรอให ้ เพิ�มกลอ้ง 
กลอ้งจะถกูเพิ�มเขา้ไปใน โดยอตัโนมตัิ จากนั�นป้อนรหสัผา่นในหนา้จอ เพื�อตรวจสอบกลอ้ง

คณุยงัสามารถทาํตามขั�นตอนดา้นลา่งเพื�อยืนยนัรหสัผา่น

Chapter 2 Configure Your Network Camera
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คลกิขวาหนา้จอ และคลกิ ในป๊อบอพัเมนหูลกั หรือคลกิขวาหนา้จอ 
แลว้คลกิ ในเมนหูลกัที�แสดงขึ �นจากนั�นไปที� 

คลกิ เพิ�มเพิ�มกลอ้งตวัเดียว หากคณุตอ้งการเพิ�มกลอ้งแบบเป็นชดุ คลกิช่องทาํเครื�องหมายของกลอ้ง
และคลกิ 

Chapter 2 Configure Your Network Camera
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3. คลกิ       รายการอปุกรณที์�เชื�อมต่อแลว้ จากนั�นป้อนรหสัผา่นใน และคลกิ 
หลงัจากการตรวจสอบสาํเรจ็ สถานะการเชื�อมต่อจะเปลี�ยนจาก เป็น 

 เมื�อไม่ไดเ้ปิดใชง้าน 
เมื�อไม่ไดเ้ปิดใชง้าน ใหท้าํตามขั�นตอนดา้นลา่งเพื�อเพิ�มกลอ้ง
1. คลกิขวาหนา้จอ และคลกิ ในป๊อบอพัเมนหูลกั หรือคลกิขวาหนา้จอ 
แลว้คลกิ ในเมนหูลกัที�แสดงขึ �นจากนั�นไปที� 

Chapter 2 Configure Your Network Camera



Chapter 2 Configure Your Network Camera

26

คลกิ เพิ�มเพิ�มกลอ้งตวัเดียว หากคณุตอ้งการเพิ�มกลอ้งแบบเป็นชดุ คลกิช่องทาํเครื�องหมายของกลอ้ง
และคลกิ 

3 ป้อนรหสัผา่นดว้ยตนเองเพื�อยืนยนั คลกิ หลงัจากเพิ�มกลอ้งแลว้ คณุสามารถดกูลอ้งในรายการ
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คณุสามารถเพิ�มกลอ้งลงในช่องจอแสดงผลไดใ้นหนา้จอ ทาํตามขั�นตอนดา้นลา่งเพื�อเสรจ็สิ �นการ
กาํหนดค่า

เพิ�มกลอ้งบนจอภาพแสดงผล

1 คลกิหนา้จอ และ   บนปุ่ มมมุซา้ย

2 คลกิ 
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3 (ทางเลือก) หากกลอ้งของคณุมีการตั�งรหสัผา่น ใหท้าํตามขั�นตอนดา้นลา่ง
เมื�อเปิดใชง้าน คลกิ ในรายการอปุกรณที์�เชื�อมต่อแลว้ จากนั�นป้อนรหสัผา่นใน 

และคลกิ หลงัจากการตรวจสอบสาํเรจ็ สถานะการเชื�อมต่อจะเปลี�ยนจาก 
เป็น 

เมื�อปิดใชง้าน ใหป้้อนรหสัผา่นดว้ยตนเองในหนา้ต่างป๊อปอปัเพื�อตรวจสอบ คลกิ 
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หาก ไม่พบอปุกรณโ์ดยอตัโนมตัิ คณุสามารถเพิ�มกลอ้งดว้ยตนเองโดยใชข้อ้มลู ทาํตามขั�นตอน
ดา้นลา่งเพื�อเสรจ็สิ �นการกาํหนดค่า

คลกิขวาที�หนา้จอ แลว้คลกิ ในเมนหูลกัที�แสดงขึ �น หรือคลกิขวาบน
หนา้จอแลว้คลกิ ในเมนหูลกัที�แสดงขึ �นจากนั�นไปที� > >

คลกิ 

2.1.3 เพิ�มกลอ้งดว้ยตนเอง

3.  ป้อนขอ้มลูของกลอ้งเพื�อเพิ�ม สาํหรบักลอ้ง ใหป้้อน คลกิ 
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2.1. ปรบัเปลี�ยน ของกลอ้ง
เพื�อหลีกเลี�ยงความขดัแยง้ของ และตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่กลอ้งของคณุอยู่ในซบัเน็ตเดียวกนั คณุ
สามารถแกไ้ข ไดด้ว้ยตนเอง ทาํตามขั�นตอนดา้นลา่งเพื�อเสรจ็สิ �นการกาํหนดค่า

คลกิขวาที�หนา้จอ แลว้คลกิ ในเมนหูลกัที�แสดงขึ �น หรอืคลกิขวาที�หนา้จอ
แลว้คลกิ ในเมนหูลกัที�แสดงขึ �นจากนั�นไปที� > > 
คลกิช่องทาํเครื�องหมายของกลอ้งแลว้คลกิ คณุสามารถเลอืกกลอ้งหลายตวัเพื�อแกไ้ข

แบบเป็นชุด ๆ

3. ตั�งคา่ที�อยู ่ เริ�มตน้ที�คณุกาํหนดใหก้บักลอ้ง คลกิ 
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หมายเหต:ุ IP Address จะถกูกาํหนดใหก้บักลอ้งตามลาํดบั
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. คลกิ เพื�อยืนยนั ใหม่


