คู่มือฉบับย่อ
รุ่น DVR 12xxHWD. DVR 15xxHWI, DVR 91xxHWD, HDTVI 80xx
วิธีการ Register DDns People Fu Server
1) ดู Sticker ด้านหลัง DVR เพื่อนาหมายเลข Key Register มาลงทะเบียน
2) เข้าที่เว็บไซด์ http://members.peoplefu.com เพื่อทาการ Register ดูตามรูปประกอบได้เลยครับ

3) Click ที่คาว่า Customer Register เมื่อเข้ามาที่หน้าลงทะเบียนแล้วให้ใส่ Product Key ที่อยู่หลังเครื่อง DVR แล้วกดที่ปุ่ม Check Product
4) เมื่อ Product Key ถูกต้องจะเข้ามาในหน้าให้ลงทะเบียนให้กรอกข้อมูลให้เรียบร้อย

5) หลังจากลงทะเบียนเสร็จ จะกลับหน้าแรกอีกครั้ง ใส่ Username และ Password ที่สมัครไว้แล้วตามข้อ 4
6) เมื่อ login เข้ามาจะเห็นเมนูทางด้านขวาเลือกที่เมนู Add Hostname ใส่ Hostname ที่ต้องการ แล้วกดที่ Check เพื่อเช็คว่าซ้าหรือไม่ ( ชื่อ host
นี้จะเป็นชื่อที่เอาไว้เรียกกล้องวงจรปิดทางอินเตอร์เน็ต) ใส่พาสเวิร์ดของ Hostname แล้วกด Submit
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7) หลังจากกด Submit จะกลับมาหน้าแสดงรายชื่อ Hostname ของเรา ก็เป็นอันเสร็จในขั้นตอนการสมัคร และ Add Host People Fu ซึ่ง
(หลังจากนั้นเราต้องนา Hostname กับ Password นี้ใส่ในตัว DVR ในหัวข้อ DDns )

การใช้งาน DVR 12xxHWD. DVR 15xxHWI, DVR 91xxHWD, HDTVI 80xx เพื่อดูกล้องวงจรปิด Online
วิธีที่ 1 มีทั้งหมด 4 ขั้นตอน
1.ตั้งค่าเครือข่าย Network

หน้าเมนูหลัก

ตั้งค่าระบบ

ตั้งค่าเครือข่าย

ทั่วไป
ภายในหน้าตั้งค่าเครือข่าย แท็บทั่วไป
IPv4 Address: 192.168.1.109
IPv4 Default Gateway : 192.168.1.1
Preferred DNS Server : 192.168.1.1
เสร็จแล้วให้กดปุ่มนาไปใช้(ในการตั้งค่าหมายเลขไอพีนั้นลูกค้าต้องไป
ตรวจสอบหมายเลขไอพีในเครือข่ายก่อนที่จะมาตั้งค่าหมายเลขไอพี)

2.ตั้งค่า DDNS

หน้าเมนูหลัก

ตั้งค่าระบบ

ตั้งค่าเครือข่าย

DDNS

ติ๊กถูกเปิดใช้งาน
ประเภทDDNS เลือกเป็น Peoplefu
ชื่อโดเมน : peoplefu.com
ชื่อผู้ใช้ ใส่ชื่อ Hostname
รหัสผ่านของ Hostname
เสร็จแล้วกดปุ่ม นาไปใช้ (ถ้าตั้งค่าถูกหมายเลข IP จะปรากฏขึ้นมา)

3.ตั้งค่า Port หน้าเมนูหลัก

ตั้งค่าระบบ

ตั้งค่าเครือข่าย

ตั้งค่าเพิ่มเติม

ตั้งค่าพอร์ต
Server Port : 8000
HTTP Port : 81
RTSP Port : 1554
ตั้งค่าเสร็จแล้วกดปุ่ม นาไปใช้

4.ตั้งค่า UPnP หน้าเมนูหลัก

ตั้งค่าระบบ

ตั้งค่าเครือข่าย

จะมีข้อความแจ้งเตือนขึ้นมา ให้กด ปุ่ม ใช่ เพื่อ Reboot เครื่อง

UPnP

ตั้งค่า UPNP
ติ๊กถูกเปิดใช้งาน Enable UPnP , Mapping Type เลือก กาหนดเอง
Server Port : 8000
HTTP Port : 81
RTSP Port : 1554
ตั้งค่าเสร็จแล้วกดปุ่ม นาไปใช้

การดูกล้องผ่านโทรศัพท์มือถือ : People fu V.2
และ People fu V3
, IVMS4500
หลังจากลง App เสร็จแล้วให้เปิด App ขึ้นมา

ให้กดปุ่ม + บนขวาของหน้า Devices

การตั้งค่า Device
Device Name : ใส่เป็นชื่ออะไรก็ได้
Register mode : มีให้เลือก 3 โหมด
1. IP สาหรับกรณีดูในวงแลน
2. Domain สาหรับกรณีดูนอกวงแลนโดยเรียกจากชื่อโฮสเนม
3. DDNS สาหรับเรียกดูผ่านเว็บเซิร์ฟเวอร์
Address : 1.ในกรณีที่เรียกจากโหมด IP ใส่ IP เครื่อง DVR
ตัวอย่าง 192.168.1.109
2.ในกรณีที่เรียกจากโหมด Domain ใส่เป็น Hostname
ตัวอย่าง test.peoplefu.com
3.ในกรณีที่เรียกจากโหมด DDNS ใส่เป็น Hostname
ตัวอย่าง test.peoplefu.com
Port
: 8000 (หรือตามที่เปลี่ยน)
User Name : admin
Password
: 12345
Channels
: ช่องสูงสุดของเครื่อง
- เลือกเมนู Live เพื่อดูภาพจากกล้องวงจรปิด
- กดเครื่องหมาย + เพื่อเลือกกล้องที่ต้องการดูภาพ
- สามารถเรียกดูภาพได้สูงสุด 4 กล้อง

การเล่นภาพย้อนหลัง (Play Back
คือ การเรียกดูภาพย้อนหลังที่จากการบันทึกภาพจากกล้องลงเครื่องบันทึก DVR
-ไปที่แท็บเมนู หัวข้อ เล่นย้อนหลัง เลือก หัวข้อ ปกติ(ถ้าเลือกเป็นเหตุการณ์ จะเป็นการเล่นภาพย้อนหลัง
ของการจับภาพเคลื่อนไหวแทน ซึ่งจะต้องไปเปิดใช้งานและตั้งค่าในส่วนการบันทึกจับภาพเคลื่อนไหว)

- ตรงแท็บเมนูทางด้านขวา จะรายการของกล้อง ให้เลือกกล้องที่ต้องการ แนะนาเลือกสูงสุด 2 กล้อง
เพื่อเรียกดูภาพย้อนหลังที่กล้องนั้นๆ
- เสร็จแล้วให้มากดปุ่ม เลือกวันที่/เดือน/ปี
- มากดปุ่ม Play เพื่อเรียกดูภาพย้อนหลังในช่วงเวลานั้น

แถบ Time Line ด้านล่าง สามารถเลือน ไปในช่วงเวลาที่ต้องการได้

การ ตัดต่อคลิปวิดีโอและดึงไฟล์วิดีโอ มีขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ให้เรียกดูภาพย้อนหลัง (Play Back) ไปที่หน้าเมนู เลือก เล่นย้อนหลังไปทีห่ ัวข้อ ปกติ

จะเข้าหน้า เล่นภาพย้อนหลัง

กดเลือก แท็บ ปกติ จะเป็นการเล่นย้อนหลัง (ไฟล์ทไี่ ด้ถูกบันทึกลงฮาร์ดดิสก์)
ในแท็บช่องเมนูด้านขวา จะมีรายการ Camera อนาล็อกให้ติ๊กถูกกล้องที่เราต้องการจะ เก็บ ไฟล์ จะเป็นการเรียกดูภาพ
ย้อนหลังที่กล้องนั้นได้บันทึกภาพไว้ (ติ้กถูก ทุกกล้องทั้งหมด (คือ การเรียกดูภาพย้อนหลังจากทุกกล้องทั้งหมด)

ขั้นตอนที่ 2 ให้เลือกเล่นไฟล์วิดีโอย้อนหลังที่ต้องการจะตัดคลิป

1
2
จะเริ่มกดเล่นดูภาพย้อนหลังที่กล้องได้บันทึกไว้ตรงนี้สังเกตตรงแถบเล่นสามารถเลื่อนได้ เพื่อเล่นตรงจุดที่เราต้องการ
(โดยตรงนี้เราสามารถเลือกที่ตัดบ้างช่วงของวิดีโอออกมาเป็นคลิปได้)

ขั้นตอนที่ 3เริ่มต้นตัดคลิปวิดีโอ

กดปุ่ม
หลังจากกด เล่นภาพย้อนหลัง แล้ว จะมีปุ่ม ที่เราจะใช้ในการตัดต่อวิดีโอเป็นคลิปบ้างช่วงของวิดีโอ เป็นคลิปวิดีโอ สังเกต
ที่ปุ่มจะมีรูปกรรไกรซึ่งมีชื่อว่า ปุ่ม เริ่มต้นคลิป ให้กดปุ่ม 1 ครั้ง จนมีเครื่องหมายถูกสีเขียวปรากฏขึ้นมา

เครื่องหมายถูกสีเขียวจะโชว์ขึ้นมา

จะเป็นการเริ่มตัดคลิปวิดีโอที่เราต้องการได้ ถ้าต้องหยุดที่ช่วงเวลาไหนให้เรา มากดปุ่มเริ่มต้นคลิปอีกทีเพื่อให้หยุด
***สังเกตว่าเครื่องหมายถูกสีเขียวจะหายไปอันเป็นหยุดเวลาที่สิ้นสุดของเวลาคลิปนั้นด้วย

ขั้นตอนที่ 4 Save บันทึกไฟล์คลิปวิดีโอ
หลังจากที่เราได้กดปุ่ม หยุดคลิป แล้ว ให้สังเกตปุ่ม คลิปบันทึกจะสามารถกดปุ่ม บันทึกคลิปไฟล์วิดีโอได้ (ซึ่งตอนแรกจะ
ไม่สามารถกดปุ่ม คลิปบันทึก ได้เพราะยังไม่ได้ทาการตัดคลิปวิดีโอในช่วงเวลานั้น)

พอเราได้กดปุ่ม คลิปบันทึก จะมีกล่องข้อความแจ้งเตือน ขึ้นมา ดังในรูปด้านล่าง ให้กดปุ่ม ใช่

จะเข้ามาในหน้า สารองข้อมูล ให้เราเสียบ Flash Drive ที่ด้านหลังตัวเครื่องบันทึก DVR

โดยขั้นตอนตรงจุด นี้ก็จะเหมือนกับขั้นตอนการแบ็คอัพสารองข้อมูล ให้กดปุ่ม สารองข้อมูล

รอสักครู่ จนกว่าจะสารองข้อมูลเรียบร้อย เสร็จจะได้ไฟล์ที่เป็น นามสกุล mp4 ซึ่งสามารถนาไปเปิดกับโปรแกรมดูหนังฟัง
เพลงบนระบบ Windows ได้ เช่น MPC-HC หรือ VLC Player

สามารถนาไฟล์คลิปวิดีโอมาเล่นดูย้อนหลัง ใน COMPUTER PC ได้

