AVerVision M70
คู่ มื อ การใช้ งาน

ถ้อยแถลงของคณะกรรมการการสื่ อสารกลาง( คลาส A)
หมายเหตุ - อุ ป กรณ์ น้ ี ได้รั บการทดสอบ และพบว่าสอดคล้องกับข้อจากัด ของอุปกรณ์ดิ จิต อลคลาส A
และพบว่าสอดคล้องกับข้อจากัดของอุปกรณ์ ดิจิต อลคลาส A

ซึ ่ งเป็ นไปตามส่ วนที่ 15

ซึ่ งเป็ นไปตามส่ ว นที่ 15 ของกฎข้อบังคับ FCC

ของกฎข้อบังคับ FCC
ข้อจากัด เหล่านี้ ได้รั บการออกแบบเพื่อให้ก ารป้ องกัน ที่เหมาะสมต่ อการรบกวนที่เป็ นอัน ตรายในการติ ดตั้งบริ เวณที่ พกั อาศัย อุปกรณ์ น้ ี สร้ าง ใช้
ณที่ พกั อาศัย อุปกรณ์ น้ ี สร้ าง ใช้ และสามารถแผ่พลังงานความถี่ค ลื่นวิทยุ และถ้าไม่ได้ติดตั้งและใช้อย่างเหมาะสมตามที่ร ะบุ ในขั้น ตอนการใช้งาน
และถ้าไม่ได้ติด ตั้งและใช้อย่างเหมาะสมตามที่ระบุ ในขั้นตอนการใช้งาน อาจก่ อให้เกิด การรบกวนที่ เป็ นอัน ตรายต่ อการสื่ อสารทางวิทยุ อย่างไรก็ต าม
อาจก่ อให้เกิดการรบกวนที่ เป็ นอันตรายต่ อการสื่ อสารทางวิทยุ อย่างไรก็ต าม ไม่มีก ารรับประกันว่าการรบกวนจะไม่เกิด ขึ้น ในกรณี ท่ีติด ตั้งอย่างเหมาะสม
ไม่มีก ารรับประกัน ว่าการรบกวนจะไม่เกิ ดขึ้น ในกรณี ที่ติด ตั้งอย่างเหมาะสม ถ้าอุปกรณ์ น้ ี ก่ อให้เกิด การรบกวนที่เป็ นอัน ตรายต่ อการรั บคลื่นวิทยุหรื อโทรทัศน์
ถ้าอุปกรณ์ น้ ี ก่ อให้เกิ ดการรบกวนที่เป็ นอัน ตรายต่ อการรั บคลื่นวิทยุหรื อโทรทัศน์ ซึ่ ง สามารถทราบได้โดยการเปิ ดและปิ ดอุปกรณ์
ซึ่ งสามารถทราบได้โดยการเปิ ดและปิ ดอุปกรณ์ ผู ใ้ ช้ควรพยายามแก้ไขการรบกวนโดยใช้วิธีด ังต่ อไปนี้ หนึ่ งหรื อหลายวิธีร่ว มกัน :
ผูใ้ ช้ควรพยายามแก้ไขการรบกวนโดยใช้วิธีดังต่ อไปนี้ หนึ่ งหรื อหลายวิธีร่ว มกัน :

 ปรับทิศทางหรื อเปลี่ยนสถานที่ของเสาอากาศรับสัญญาณ
 เพิ่มระยะห่างระหว่างอุปกรณ์และเครื่ องรับสัญญาณ
 เชื่อมต่ออุปกรณ์ลงในเต้าเสียบในวงจรที่แตกต่างจากที่ใช้เสียบเครื่ องรับอยู่
 ปรึ กษาตัวแทนจาหน่าย หรื อช่างเทคนิควิทยุ / โทรทัศน์ที่มีประสบการณ์เพื่อขอความช่วยเหลือ

คลาส A ITE:
คลาส A I TE เป็ นประเภทหนึ่ งของ I TE อื ่ น ทั้งหมดที่ มีคุณ สมบัติต รงตามข้อจากัดคลาส A I TE แต่ ไม่มีคุณ สมบัติ ตรงตามข้อจากัดคลาส B
I TE

อุปกรณ์ด ังกล่าวไม่ค วรถูก จากัดการขาย แต่ ควรใส่ คาเตื อนต่ อไปนี้ ในขั้นตอนสาหรับการใช้งาน:

คาเตื อน - นี ่ เป็ นผลิต ภัณ ฑ์ค ลาส A ในสภาพแวดล้อมในบ้าน ผลิต ภัณ ฑ์น้ ี อาจก่ อให้เกิดการรบกวนทางวิทยุ ในแต่ ละกรณี
ผูใ้ ช้อาจต้องดาเนิ น มาตรการป้ องกัน ที่ เพียงพอ

CE คลาส A ( EMC)
ผลิต ภัณ ฑ์น้ ี ได้รั บการยืน ยัน ในที่น้ ี ว่าสอดคล้องกับความต้องการที่ มีก ารตั้งค่าในข้อกาหนดของคณะกรรมการการกาหนดกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง
ณะกรรมการการกาหนดกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกาหนดความเข้ากันได้ ทางแม่เหล็กไฟฟ้ าที่ 2 0 0 4 /1 08 /EC
2 0 0 4 /1 08 /EC
คาเตือน - นี ่ เ ป็ นผลิต ภัณ ฑ์ค ลาส A ในสภาพแวดล้อมในบ้าน ผลิต ภัณ ฑ์น้ ี อาจก่ อให้เกิดการรบกวนทางวิทยุ ในแต่ ละกรณี
ผูใ้ ช้อาจต้องดาเนิ น มาตรการป้ องกัน ที่ เพีย งพอเพื่อแก้ไขการรบกวนนี้
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ประกาศ
ข้อกาหนดรายละเอียดอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต ้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ข้อมูลที่ ปรากฎในที่ น้ ี มีไว้เพื่อการอ้างอิงเท่ านั้น

คาเตือน
ลดความเสี่ ยงจากเหตุ เพลิงไหม้หรื อไฟฟ้ าช็อตได้ด้วยการระวังไม่ให้เครื่ องถูก ฝนหรื อสัมผัสกับความชื้น
การรับประกัน ถือเป็ นโมฆะหากมีก ารดัด แปลงผลิต ภัณฑ์โดยไม่ได้รับอนุ ญาต

สัญลักษณ์ ถงั ขยะมีลอ้ ที่ มีเครื่ องหมายกากบาท เป็ นการระบุ ว่าต้องไม่ทิ้ งผลิตภัณ ฑ์น้ ี ปะปนกับของเสี ยอื่นจากภายในบ้าน
คุณ จาเป็ นต้องทิ้งอุปกรณ์ ที่เสี ยแล้วโดยการส่ งไปยังจุดเก็บรวบรวมที่กาหนดไว้
สาหรั บการรี ไซเคิ ลของเสี ยจากอุปกรณ์ ไฟฟ้ าหรื ออิเล็ก ทรอนิ ก ส์
สาหรั บข้อมูลเพิ่มเติ มเกี่ยวกับสถานที่ ในการทิ้งอุปกรณ์ ที่เสี ยแล้วของคุณ เพื่อนาไปรี ไซเคิ ล
โปรดติ ดต่ อหน่ ว ยบริ ก ารเก็บของเสี ยภายในบ้า น หรื อร้ านค้าที่คุณ ซื้ อผลิต ภัณ ฑ์มา

ข้อมูลด้านความปลอดภัยสาหรับแบตเตอรี่ ในรี โมทคอนโทรล
-

เก็ บ แบตเตอรี่ ไว้ใ นสถานที่ แ ห้ ง และเย็น

-

ห้ า มทิ้ ง แบตเตอรี่ ที่ ใ ช้แ ล้ว รวมกับ ขยะภายในบ้า น ทิ้ ง แบตเตอรี่ ณ จุ ดรวบรวมขยะพิ เ ศษ หรื อส่ ง คื น ร้ า นค้า หากทาได้

-

นาแบตเตอรี่ ออกถ้า ไม่ ไ ด้ ใ ช้เ ป็ นระยะเวลานาน การรั่ ว ซึ ม และการกัด กร่ อนของแบตเตอรี่ จะทาให้ รี โมทคอนโทรลเสี ย หายได้
ควรทิ้ ง แบตเตอรี่ ให้ ไ ด้อ ย่ า งปลอดภัย

-

ห้ า มใช้ แ บตเตอรี่ ใหม่ แ ละเก่ า รวมกัน

-

ห้ า มรวมและใช้แ บตเตอรี่ คนละชนิ ด : แ บ ตเตอรี่ อัล คาไลน์ แบตเตอรี่ มาตรฐาน (คาร์ บ อน-สั ง กะสี ) หรื อแบตชาร์ จ (นิ ก เกิ ล -แคดเมี ย ม)

-

ห้ า มโยนแบตเตอรี่ ลงในเปลวไฟ

-

ห้ า มพยายามลัด วงจรขั้ว แบตเตอรี่
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อุ ป กรณ์ ที่ มี ม าให้
ต้องตรวจสอบว่า มี ร ายการต่อไปนี้รวมอยูใ่ นบรรจุภณั ฑ์

สายสัญญาณ RS-232/CVBS
แผ่นป้ องกันการสะท้อน

สายสัญญาณ USB

AVerVision M70
สายสัญญาณ RGB
รี โมทคอนโทรล
(ให้แบตเตอรี่ มา)
อะแดปเตอร์เพาเวอร์ (12V, 2A)
* อะแดปเตอร์เพาเวอร์ จะแตกต่างกันไป
ขึ้นอยูก่ บั เต้าเสียบไฟฟ้ ามาตรฐานของประเทศที่จาหน่ายผลิตภัณฑ์
แผ่น CD ซอฟต์แวร์ & คู่มือ
กระเป๋ าหิ้ว

อุ ป กรณ์ เสริ ม

อะแดปเตอร์กล้องจุลทรรศน์
กล่องแสง

( ข้อต่อคอปเปอร์ ยางขนาด 28 มม & ข้อต่อคอปเปอร์ยางขนาด 34 มม

1

ทาความคุ้ นเคยกั บ A V e r V i s i o n M 7 0

(5)
(1)

(6)
(7)

(2)

(8)

(3)
(9)

(4)

(fig. 1.1)
ชื่อ

การทางาน

(1)

หัวกล้อง

ประกอบด้วยเซนเซอร์ของกล้อง

(2)

เลนส์กล้อง

โฟกัสภาพที่อยูใ่ นกล้อง

(3)

แผงควบคุม

เข้าถึงฟังก์ชนั่ ต่างๆ ได้โดยง่าย

(4)

ไมโครโฟนภายในเครื่ อง

บันทึกเสียงในขณะที่บนั ทึกคลิปวิดีโอ เสียงที่บนั ทึกไว้จะเป็ นแบบเสียงทางเดียว

(5)

แขน

ขยายออกได้เพื่อการดูที่ครอบคลุม

(6)

แผงด้านซ้าย

จุดเชื่อมต่อกับจอมอนิเตอร์ LCD โดยใช้สายสัญญาณ HDMI ไมโครโฟน ลาโพงและคอมพิวเตอร์ การ์ด
SD และสวิตช์สญ
ั ญาณออกของหน้าจอแสดงผล TV-RGB

(7)

เซนเซอร์ IR

รับคาสัง่ จากรี โมทคอนโทรล

(8)

แผงด้านหลัง

จุดเชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟ คอมพิวเตอร์สาหรับจอแสดงผลสัญญาณเข้า RGB และจอมอนิเตอร์ LCD
ผ่านสายสัญญาณ RGB

(9)

แผงด้านขวา

สวิตช์เปิ ดปิ ดสาหรับช่องสัญญาณแฟลชไดรฟ์ USB และปุ่ มเพาเวอร์

แผงด้ านขวา
(2)

(1)

(3)

(fig. 1.2)

2

ชื่อ

การทางาน

(1)

สวิตช์สาหรับ USB PC –
สวิตช์แฟลชไดรฟ์ USB

ปรับไปด้านขวา (►) สาหรับการบันทึกวิดีโอพร้อมเสียงโดยตรงลงแฟลชไดรฟ์ USB และปรับไปด้านซ้าย
(◄) เมื่อเชื่อมต่อ AVerVision M70 เข้ากับคอมพิวเตอร์ผา่ นสายสัญญาณ USB

(2)

ช่องสัญญาณทรัมป์ ไดรฟ์ USB

ใส่แฟลชไดรฟ์ USB เพื่อใช้จดั เก็บวิดีโอพร้อมเสียง

(3)

ปุ่ มเพาเวอร์

เปิ ดเครื่ อง/โหมดสแตนด์บาย

แผงด้ านหลั ง

(4)
(3)
(fig. 1.3)

(1)
(2)
ชื่อ

การทางาน

(1)

ช่องเสียบป้ องกันการโจรกรรม

(2)

DC12V

ติดตั้งระบบล็อคนิรภัยหรื ออุปกรณ์ป้องกันการโจรกรรมเทียบเท่ากับของ Kensington
Kensington
เชื่อมต่ออะแดปเตอร์เพาเวอร์เข้ากับช่องสัญญาณนี้

(3)

ช่องรับสัญญาณ RGB

(4)

ช่องจ่ายสัญญาณ RGB

นาเข้าสัญญาณจากคอมพิวเตอร์หรื อแหล่งอื่นๆ และส่งผ่านช่องสัญญาณ RGB OUT
เท่านั้นเชื่อมต่อช่องสัญญาณนี้เข้ากับช่องสัญญาณออก RGB/VGA ของคอมพิวเตอร์

เชื่อมต่อ AVerVision M70 เข้ากับอุปกรณ์แสดงผลใดๆ ด้วยสายสัญญาณ RGB

แผงด้ านซ้ าย
(5)
(6)

(4)

(3)
(2)

(7)

(1)
ชื่อ
(1)

(fig. 1.4)

การทางาน
ช่องสัญญาณ USB
ขนาดเล็ก

เชื่อมต่อกับช่องสัญญาณ USB ของคอมพิวเตอร์ดว้ ยสายสัญญาณ USB และใช้ AVerVision M70 เป็ นกล้อง
USB หรื อถ่ายโอนภาพ/วิดีโอที่ถ่ายไว้จากหน่วยความจาไปที่คอมพิวเตอร์
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ชื่อ

การทางาน

(2)

ช่องสัญญาณออก HDMI

ส่งออกสัญญาณวิดีโอจากระบบหลักบนจอมอนิเตอร์ LCD ที่ มี ระบบอินเทอร์เฟส HDMI ผ่ านสายสัญญาณ
HDMI

(3)

ช่องสัญญาณไมโครโฟน

เชื่อมต่อไมโครโฟนที่มีปลัก๊ ขนาด 3.5 มม.
ไมโครโฟนที่อยูภ่ ายในเครื่ องจะไม่ทางานเมื่อต่อไมโครโฟนจากภายนอกเข้ากับช่องสัญญาณนี้

(4)

ช่องลาโพง

เชื่อมต่อลาโพงแบบแปลงสัญญาณ

(5)

ช่องสัญญาณ RS232/CVBS

เชื่อมต่อสายสัญญาณ RS-232/CVBS ที่มาพร้อมกับเครื่ องเข้ากับช่องสัญญาณนี้ แจ็ค RCA
ที่มาพร้อมกับเครื่ องเข้ากับช่องสัญญาณนี้ แจ็ค RCA
จะส่งออกสัญญาณวิดีโอจากกล้องไปที่โทรทัศน์หรื ออุปกรณ์วิดีโอใช้แจ็ค RS-232
เพื่อเชื่อมต่อกับช่องสัญญาณแบบอนุกรมของคอมพิวเตอร์หรื อเข้ากับแผงควบคุมใดๆ
ดๆ หรื อเพื่อการควบคุมแบบรวมศูนย์หากต้องการ

(6)

สวิตช์ TV-RGB

สวิตช์โทรทัศน์เพื่อส่งออกวิดีโอจาก RS232/CVBS (ผ่านการเชื่อมต่อ RCA) และ RGB
ไปยังช่องสัญญาณออก RGB และ HDMI

(7)

ช่องการ์ด SD

ใส่การ์ด SD โดยให้ป้ายชื่อหงายขึ้น

แผงควบคุ ม
(1)

(7)

(2)

(3)

(8)
(9)

(4)
(10 )
(11)

(5)

(12 )

(6)
ชื่อ

(13 ) (fig. 1.5)
การทางาน

(1)

MENU

เปิ ดและออกจาก OSD เมนู

(2)

RECORDING

เริ่ ม/หยุดการบันทึกเสียงและวิดีโอ บันทึกเสียงและวิดีโอไว้ได้เฉพาะบน SD การ์ดหรื อแฟลชไดรฟ์ USB
SD การ์ดหรื อแฟลชไดรฟ์ USB ดูที่ การจัดเก็บบนหน่วยความจาภายนอก

(3)

CAP/DEL

- จับภาพในโหมด Camera ในโหมดจับภาพต่อเนื่อง ให้กดปุ่ มนี้อีกครั้งเพื่อหยุด

(4)

PLAYBACK

- ลบภาพ/วิดีโอที่เลือกในโหมด Playback
ดูและเปิ ดเล่นภาพนิ่งและแฟ้ มวิดีโอ
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ชื่อ
(5)

การทางาน
FREEZE / STOP

- หยุดชัว่ คราวหรื อกลับมาแสดงภาพอีกครั้งในโหมด Camera
- หยุดเปิ ดเล่นเสียงและวิดีโอในโหมด Playback

(6)

ไมโครโฟนภายในเครื่ อง

บันทึกเสียงในขณะที่บนั ทึกคลิปวิดีโอ เสี ยงที่บนั ทึกไว้จะเป็ นแบบเสียงทางเดียว

(7)

CAMERA / PC

สลับสัญญาณวิดีโอระหว่างกล้องหรื อคอมพิวเตอร์จากช่องสัญญาณ RGB IN

(8)

▲,▼,◄, & ►

- ส่ายและซูมภาพ (สูงกว่าระดับการซูมดิจิตอล) ทั้งในโหมด Live และโหมด Playback
- เลื่อนรายการที่เลือกในโหมด Playback และใน OSD เมนู
- ใช้ ▲และ▼ เพื่อเพิ่มและลดระดับเสียงเมื่อเปิ ดเล่นวิดีโอ
- ใช้ ◄และ► เพื่อเดินหน้าและถอยหลังวิดีโอ
- เลื่อนกรอบ ตี กรอบ และฝาครอบหน้าจอ บังภาพ

(9)

ZOOM IN

เพิ่มการขยายภาพในโหมด Camera และโหมด Playback ภาพ

(10) ZOOM OUT

ลดการขยายภาพในโหมด Camera และโหมด Playback ภาพ

(11) ENTER

- ทาการเลือกในโหมดการแสดงภาพ และ OSD เมนู
- เริ่ ม/หยุดชัว่ คราวการเปิ ดเล่นวิดีโอ

(12) AUTO FOCUS

ปรับโฟกัสโดยอัตโนมัติ

(13) หลอดไฟ

เปิ ด/ปิ ดไฟเหนือศีรษะ

5

.

รี โ มทคอนโทรล
ต้องใช้แบตเตอรี่ ขนาด “AAA” จานวนสอง (2) ก้อนสาหรับรี โมทคอนโทรล และต้องใส่แบตเตอรี่ ให้ถูกต้องก่อนใช้
คุณสามารถเข้าใช้คุณสมบัติท้งั หมดของ AVerVision M70 ได้ดว้ ยรี โมท

ชื่อ
(1)
(2)
(3)
(4)

(12 )
(13 )
(14 )
(15 )
(16 )

(5)
(6)
(7)

การทางาน

(1)

POWER

เปิ ดเครื่ อง/โหมดสแตนด์บาย

(2)

CAMERA

โหมด Camera แสดงสัญญาณวิดีโอจากกล้องในตัว.

(3)

RECORD

เริ่ ม/หยุดการบันทึกเสียงและวิดีโอ
บันทึกวิดีโอที่บนั ทึกไว้ได้เฉพาะในการ์ดหน่วยความจา SD
หรื อแฟลชไดรฟ์ USB เท่านั้น

(4)

CAPTURE

จับภาพนิ่งในโหมด Camera ในโหมดจับภาพต่อเนื่อง
ให้กดปุ่ มนี้อีกครั้งเพื่อหยุด

(5)

Visor

เรี ยกใช้เมนูยอ่ ย บังภาพ
ครอบคลุมส่วนของหน้าจองานนาเสนอและอนุญาตให้ผนู้ าเสนอแสดงร
ายการต่างๆ ตามที่ตอ้ งการ

(17 )
(18 )
(19 )

(8)
(9)

(20 )

(10 )

(21 )

(11)

(22 )
(23 )

ในเมนูยอ่ ย บังภาพ ตัวเลือกต่อไปนี้จะนามาใช้ได้
(fig. 1.6)

เปิ ด/ปิ ด – เลือกเพื่อใช้/ยกเลิก บังภาพ กด
เพื่อเลื่อนไปที่ตวั เลือกถัดไป
แรเงา ตั้งระดับความทึบของส่วนที่คลุมไว้ส่วนที่แรเงาจะกลายเป็ นสีดาสนิทเมื่
อตั้งค่าเป็ นระดับ 100 กด
เพื่อเลื่อนไปที่ตวั เลือกถัดไป
ตกลง – กด
เพื่อให้การตั้งค่ามีผลใช้ ถ้าคุณเลือกเปิ ดหรื อ
ถ้าคุณเลือกเปิ ดหรื อ ON
ส่วนบนของหน้าจองานนาเสนอจะปรากฏให้เห็นเพียงเล็กน้อย ใช้ปุ่ม
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ชื่อ
(1)
(2)
(3)
(4)

การทางาน
เพียงเล็กน้อย ใช้ปุ่ม ▲,▼,◄, & ►
เพื่อแสดงส่วนที่คลุมไว้ให้มากขึ้น และปิ ดหรื อ OFF
OFF คื อ การปิ ดเมนูยอ่ ย

(12 )
(13 )
(14 )
(15 )
(16 )

(5)
(6)
(7)

(17 )
(18 )
(19 )

(8)
(9)

(20 )

(10 )

(21 )

(11)

(22 )
(23 )

ถ้าต้องการปิ ด บังภาพ ให้กด

อีกครั้ง

(6)

ROTATE

หมุนภาพ 90° ในโหมด Camera และโหมด
Playback

(7)

MENU

เปิ ดและออกจาก OSD เมนู

(8)

▲,▼,◄, & ►

- ส่ายและซูมภาพ (สูงกว่าระดับการซูมดิจิตอล) ทั้งในโหมด
Live และโหมด Playback
- เลื่อนรายการที่เลือกในโหมด Playback และใน OSD
เมนู
- ใช้ ▲และ▼ เพื่อเพิ่มและลดระดับเสียงเมื่อเปิ ดเล่นวิดีโอ
- ใช้ ◄และ► เพื่อเดินหน้าและถอยหลังวิดีโอ

(fig. 1.6)

-

(9)

AUTO FOCUS

(10) ZOOM +/-

เลื่อนกรอบ ตี กรอบ และฝาครอบหน้าจอ บังภาพ

ปรับโฟกัสโดยอัตโนมัติ
- เพิ่ม/ลดการขยายภาพในโหมด Camera และโหมด
Playback
- ใช้เพื่อเลื่อนหน้าการแสดงตัวอย่างภาพขนาดย่อ 16
ภาพขึ้นและลง

(11) ZOOM RESET

คืนกลับการซูมมาไว้ที่ระดับ 100%

(12) PLAYBACK

ดูภาพ/วิดีโอที่จบั ไว้จากหน่วยความจาในรู ปของภาพแบบแสดงภาพ
ย่อ 16 ภาพ

(13) PC 1/2

โหมด PC แสดงสัญญาณวิดีโอจากช่องรับสัญญาณ RGB ของ
AVERVISION M70

(14) FREEZE /
STOP

- ตรึ งภาพสดให้อยูก่ บั ที่

(15) SPOTLIGHT

เรี ยกใช้เมนูยอ่ ย ตีกรอบ ตีกรอบ
ซ้อนทับกรอบของกล่องบนหน้าจองานนาเสนอ
คุณสามารถปรับขนาดของกล่องและเลื่อนไปรอบๆ
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- หยุดการเปิ ดเล่นวิดีโอ

ชื่อ

การทางาน
บๆ

(1)
(2)
(3)
(4)

(12 )
(13 )
(14 )
(15 )
(16 )

(5)
(6)
(7)

ในเมนูยอ่ ยของ ตีกรอบ ตัวเลือกต่อไปนี้จะนามาใช้ได้

(17 )
(18 )
(19 )

(8)
(9)

(20 )

(10 )

(21 )

(11)

(22 )
(23 )

เปิ ด/ปิ ด – เลือกเพื่อใช้/ยกเลิก ตีกรอบ กด
เพื่อเลื่อนไปที่ตวั เลือกถัดไป
แรเงา - ตั้งระดับความทึบของพื้นที่ดา้ นนอกกล่อง
ส่วนที่แรเงาจะกลายเป็ นสีดาสนิทเมื่อตั้งค่าเป็ นระดับ 100 กด
(15) SPOTLIGHT

เพื่อเลื่อนไปที่ตวั เลือกถัดไป

(fig. 1.6)
สี – เลือกสี สาหรับกรอบของ ตีกรอบ กด
เพื่อเลื่อนไปที่ตวั เลือกถัดไป
ตกลง – กด
เพื่อให้การตั้งค่ามีผลใช้ ถ้าคุณเลือกเปิ ดหรื อ
ON กรอบจะปรากฏและกระพริ บ ใช้ปุ่ม ▲,▼,◄, & ►
เพื่อปรับขนาดของกรอบ และกด
และปิ ดหรื อ OFF คื อ การปิ ดเมนูยอ่ ย

ถ้าต้องการปิ ด ตีกรอบ ให้กด

เพื่อตั้งขนาดที่ตอ้ งการ

อีกครั้ง

(16) SPLIT
SCREEN

แบ่งหน้าจอออกเป็ นสองส่วน
ส่วนหนึ่งจะแสดงภาพสดจากกล้องในตัว
และอีกส่วนหนึ่งจะแสดงภาพ/วิดีโอที่มาจากหน่วยความจาในรู ปขอ
งภาพแบบแสดงภาพย่อ 8 ภาพ

(17) MODE

เลือกจาก 6 โหมด:
Sharp ปรับระดับความเข้มบริ เวณขอบเพื่อให้มองเห็นข้อความได้มากขึ้น
Graphics - ปรับความลาดชันของภาพ.
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ชื่อ

การทางาน
Motion - เพิ่มอัตราเฟรม
ต้องมีแสงสว่างที่เพียงพอเมื่อใช้โหมดนี้
Microscope ปรับการซูมออพติคอลโดยอัตโนมัติสาหรับการดูภาพจากกล้องจุลทร
รศน์
Macro - ตั้งเพื่อดูเมื่อวัตถุอยูห่ ่างจากกล้องเพียง 5 – 20 ซม

Infinite - ตั้งเพื่อดูเมื่อวัตถุอยูห่ ่างจากกล้องอย่างน้อย 55 ซม

(18) TIMER

เรี ยกใช้เมนูยอ่ ย Timer
เลือกเริ่ ม/หยุดชัว่ คราว/หยุดการนับถอยหลังของนาฬิกาจับเวลาและ
ตั้งระยะเวลาของนาฬิกาจับเวลา

- ทาการเลือกในโหมดการแสดงภาพ และ OSD เมนู

(19)

- เริ่ ม/หยุดชัว่ คราวการเปิ ดเล่นวิดีโอ
(20) LAMP

เปิ ด/ปิ ดไฟเหนือศีรษะ

(21) BRIGHTNESS
+/-

ปรับความสว่าง

(22) DEFAULT

คืนกลับเป็ นการตั้งค่าเริ่ มต้นจากโรงงาน

(23) DEL

ลบภาพ/วิดีโอที่เลือกในโหมด Playback
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การเชื่ อมต่ อ
ก่อนทาการเชื่อมต่อ ต้องปิ ดสวิตช์อุปกรณ์ท้ งั หมดก่อน ถ้าคุณไม่แน่ใจตาแหน่ งที่จะใช้เชื่อมต่อ เพียงแค่ดูภาพการเชื่อมต่อด้านล่าง
และอ้างอิงคู่มือผูใ้ ช้ของอุปกรณ์เมื่อคุณเชื่อมต่อ AVerVision M70

ตั้ งค่ าสวิ ต ช์ T V - R G B
สวิตช์ TV-RGB เป็ นตัวกาหนดการเลือกสัญญาณออกของภาพสลับมาที่ RGB (ด้านขวา) เพื่อส่ งออกสัญญาณผ่านจุดเชื่อมต่อ
RGB/HDMI และสลับมาที่ TV (ด้านซ้าย) เพื่อส่ งออกสัญญาณผ่านจุดเชื่อมต่อ RCA (see fig. 1.4 # 6)

สวิตช์

ช่ องสัญญาณ AVerVision

ช่ องสัญญาณของอุปกรณ์แสดงผล

ช่องจ่ายสัญญาณ RGB

ช่องรับสัญญาณ RGB

RGB

ช่องจ่ายสัญญาณ HDMI

เข้ากบั

ช่องรับสัญญาณ HDMI

TV
RS232/CVBS

ช่ องรับวิดโี อ

(ใช้ สายสัญญาณ RS-232/CVBS)

เชื่ อมต่ อกั บ มอนิ เ ตอร์ หรื อโปรเจ็ ค เตอร์
ค้นหาช่องสัญญาณเข้า RGB (VGA) ของอุปกรณ์แสดงผลกราฟิ กและเชื่อมต่อเข้ากับช่องสัญญาณออก RGB OUT ของ AVerVision
M70
ตรวจดูให้แน่ใจว่าสวิตช์ TV/RGB ถูกตั้งค่าไปที่ RGB
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เชื่ อ มต่ อกั บ มอนิ เ ตอร์ หรื อโปรเจ็ ค เตอร์ L C D / D L P P r o j e c t o r ด้ วยอิ น เทอร์ เฟส
P r o j e c t o r ด้ วยอิ น เทอร์ เฟส H D M I
ค้นหาช่องสัญญาณเข้า HDMI ของอุปกรณ์แสดงผลและเชื่อมต่อเข้ากับช่องสัญญาณออก HDMI OUT ของ AVerVision M70

ตรวจดูให้แน่ใจว่าสวิตช์ TV/RGB ถูกตั้งค่าไปที่ RGB

สา ย ส ญ
ั ญาณ HDMI

จอภาพ HDMI

เชื่ อมต่ อกั บ โทรทั ศ น์
ค้นหาช่องรับสัญญาณ VIDEO หรื อ SCART RGB (หากมี) ของโทรทัศน์หรื ออุปกรณ์วิดีโอ (เช่น VCR)
เพื่อบันทึกงานนาเสนอของคุณและเชื่อมต่ออุปกรณ์ดงั กล่าวเข้ากับช่องสัญญาณ RCA ของสายสัญญาณ RS-232/CVBS
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การเชื่ อมต่ ออะแดปเตอร์ เพาเวอร์
เชื่อมต่ออะแดปเตอร์ เพาเวอร์ เข้ากับช่องเพาเวอร์ ไฟฟ้ ากระแสสลับขนาด 100V~240V มาตรฐาน
ตัวเครื่ องจะเข้าสู่โหมดสแตนด์บายโดยอัตโนมัติเมื่อต่อเข้ากับเพาเวอร์ แล้ว กด

เพื่อเปิ ดเครื่ อง

สายเพาเวอรั

สายเพาเวอรั

เชื่ อมต่ อกั บ คอมพิ ว เตอร์
ค้นหาช่องสัญญาณออก RGB (VGA) ของคอมพิวเตอร์ หรื อเครื่ องแล็ปท็อปและเชื่อมต่อเข้ากับช่องสัญญาณเข้า RGB IN ของ
AVerVision M70สัญญาณวิดีโอจากช่องสัญญาณเข้า RGB IN จะถูกสตรี มไปที่ช่องสัญญาณออก RGB OUT

- เพื่อแสดงภาพบนคอมพิวเตอร์ ให้กดปุ่ ม Camera/PC บนแผงควบคุมหรื อรี โมทคอนโทรลเพื่อสลับ
AVerVision M70 ไปที่โหมด Computer
- สาหรับโน้ตบุ๊ค เพื่อแสดงภาพเอาต์พุต,
ให้ใช้ปุ่มคาสัง่ บนแป้ นพิมพ์ (FN+F5)
เพื่อสลับระหว่างโหมดการแสดงผลต่างๆ สาหรับคาสัง่ ต่างๆ
โปรดดูคู่มือผูใ้ ช้โน้ตบุ๊คของคุณ
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เชื่ อมต่ อกั บ คอมพิ ว เตอร์ ผ่ าน U S B
ค้นหาช่องสัญญาณ USB ของคอมพิวเตอร์ หรื อเครื่ องแล็ปท็อปและเชื่อมต่ออุปกรณ์ดงั กล่าวเข้ากับช่องสัญญาณ USB ของ AVerVision
ของคอมพิวเตอร์ หรื อเครื่ องแล็ปท็อปและเชื่อมต่ออุปกรณ์ดงั กล่าวเข้ากับช่องสัญญาณ USB ของ AVerVision M70วิธีน้ ีจะช่วยให้คุณใช้
AVerVision M70วิธีน้ ีจะช่วยให้คุณใช้ AVerVision M70 เป็ นกล้อง USB
หรื อถ่ายโอนภาพ/วิดีโอที่บนั ทึกจากหน่วยความจาและไปไว้ที่คอมพิวเตอร์ ดเู พิ่มเติมที่ “ถ่ายโอนแฟ้ มจาก AVerVision M70
“ถ่ายโอนแฟ้ มจาก AVerVision M70 ไปที่คอมพิวเตอร์ ”
ต้องปรับสวิตช์แฟลชไดรฟ์ USB (see fig. 1.2 #1) ไปทางซ้าย

เชื่ อมต่ อกั บ ไมโครโฟนภายนอก
เสี ยบปลัก๊ ไมโครโฟนแบบเสี ยงทางเดียวขนาด 3.5 มม. เข้ากับช่องสัญญาณ
ไมโครโฟนที่อยูภ่ ายในเครื่ องบนแผงควบคุมจะไม่ทางานเมื่อต่อไมโครโฟนจากภายนอก เสี ยงที่บนั ทึกไว้จะเป็ นแบบเสียงทางเดียว
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เชื่ อมต่ อลาโพ งแบบแปลงสั ญญาณ
เสี ยบปลัก๊ ลาโพงขนาด 3.5 มม. เข้ากับช่องสัญญาณ

และจะสนับสนุนเฉพาะเสี ยงที่มาจากการเปิ ดเล่นวิดีโอ

เราขอแนะนาให้เชื่อมต่อลาโพงแบบแปลงสัญญาณเข้ากับช่องสัญญาณออกของเสี ยง ใช้ความระมัดระวังเมื่อใช้หูฟัง
ปรับลดเสี ยงบนรี โมทลงเพื่อป้ องกันผลกระทบจากการได้ยินเนื่องจากเสี ยงที่ดงั

เชื่ อมต่ อกั บ กล้ องจุ ล ทรรศน์
การเชื่อมต่อ AVerVision M70 ไปยังกล้องจุลทรรศน์ ช่ ว ยให้คุณสารวจวัตถุเล็กๆ
บนหน้าจอขนาดใหญ่ โดยไม่เกิดอาการเครี ยดที่ตาของคุณ
1.

เปลี่ยนโหมดการแสดงภาพเป็ น Microscope กด MENU > เลือกแท็บ
IMAGE > เลือก MODE > เลือก

(microscope)

และกด

2.

เล็งส่วนหัวของกล้องไปยังจุดที่อยูไ่ กลที่สุดและกด AUTO
FOCUS

3.

ปรับโฟกัสของกล้องจุลทรรศน์
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4.

เลือกขนาดข้อต่อคอปเปอร์ ยางที่เหมาะสมสาหรับส่วนตาของกล้อง
จุลทรรศน์ และสอดลงในอะแดปเตอร์ ของกล้องจุลทรรศน์

5.

นาส่วนตาของกล้องจุลทรรศน์ออกจากกล้องจุลทรรศน์และเชื่อมต่อ
เข้ากับอะแดปเตอร์ของกล้องจุลทรรศน์โดยมีขอ้ ต่อคอปเปอร์ยางสอ
ดไว้อยูแ่ ล้ว ขันสลัก 3 ตัวจนอะแดปเตอร์ ยึดส่วนตาไว้แน่น
อะแดปเตอรั
กลั
องจั
ลทรรศนั

สาหรับส่วนตา
เราแนะนาให้ใช้ส่วนคลายอาการเครี ยดที่ตาขนาด 15.5
มม. หรื อสูงกว่า
6.

ส่วนตาของกลองจลทรรศน

ติดตั้งอะแดปเตอร์ ของกล้องจุลทรรศน์เข้ากับหัวกล้อง
AVerVision ก่อนเชื่อมต่อหัวกล้องเข้ากับ AVerVision
และกล้องจุลทรรศน์

กลั
องจั
ลทรรศนั
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การตั้ งค่ า A V e r V i s i o n M 7 0
ส่วนนี้จะให้คาแนะนาที่เป็ นประโยชน์ในการปรับแต่ง AVerVision M70
ให้ตรงกับความต้องการของคุณ

หั ว กล้ อง
หมุนหัวกล้องได้อย่างอิสระ 90° ทางซ้ายและขวา ขึ้ นและลง

90°

90°

90°

90°

ถ้าหัวกล้องอยูใ่ นตาแหน่งตั้งขึ้น คุ ณยังสามารถกด ROTATE บนรี โมทคอนโทรลสองครั้งเพื่อหมุนภาพ 180°
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แขนกล
การออกแบบส่วนของแขนกลจะสามารถขยายออกเพื่อดูภาพบนกระดาษขนาด A4 เต็มขนาด

เซนเซอร์ อิ น ฟราเรด
หันรี โมทคอนโทรลไปที่เซนเซอร์อินฟราเรดเพื่อควบคุมเครื่ อง
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การยึ ด M 7 0 บ น พื ้ น ที่ เ รี ยบ
วัดและทาเครื่ องหมายเส้นกึ่งกลางระหว่างรู ต่างๆ ที่ อยู่บนผิวที่เรี ยบแนวนอน 75 มม. และแนวตั้ง 70 มม. ตามที่อธิบายไว้ในภาพประกอบด้านล่าง ใช้สกรู
M4.0 จานวน 4 ตัวสาหรับรู 6.004 และยึด M70 บนพื้นผิวที่เรี ยบ

แผ่ นป้ องกั น การสะท้ อน
แผ่นป้ องกันการสะท้อน เป็ นฟิ ล์มเคลือบพิเศษ ที่ ช่วยกาจัดแสงสะท้อน
ที่คุณอาจพบในการแสดงวัตถุที่มีความมันวาวมาก หรื อพื้นผิวที่มีความมันมาก เช่น
ปกนิตยสาร หรื อรู ปภาพต่างๆ ในการใช้งาน ให้ว างแผ่นป้ องกันการสะท้อนที่ ด้านบนของเอกสารที่มีความมันวาว เพื่อลดการสะท้อนแสง
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การจั ด เก็ บ บนหน่ วยความจาภายนอก
AVerVision M70 รองรับทั้งการ์ ดหน่วยความจา SD และแฟลชไดรฟ์ USB
เพื่อการจับภาพและการบันทึกเสี ยงและวิดีโอได้มากขึ้นAVerVision M70
สามารถตรวจจับเมื่อมีสื่อจัดเก็บข้อมูลจากภายนอกและสลับไปที่อุปกรณ์จดั เก็บข้อมูลที่ตรวจพบล่าสุดถ้ามีอุปกรณ์จดั เก็บจากภายนอกเชื่อมต่ออยู่
ดถ้ามีอุปกรณ์จดั เก็บจากภายนอกเชื่อมต่ออยู่ ภาพนิ่งทั้งหมดที่ถ่ายไว้จะถูกบันทึกลงในหน่วยความจาภายในตัวเครื่ อง
ภาพนิ่งทั้งหมดที่ถ่ายไว้จะถูกบันทึกลงในหน่วยความจาภายในตัวเครื่ อง

ใส่การ์ด SD
สอดการ์ ดโดยให้หน้าสัมผัสคว่าลงเข้าไปจนสุดนาการ์ ดออกได้ดว้ ยการดันเพื่อดีดการ์ ดออกมาก่อนนาออกความจุของการ์ ด SD ที่สนับสนุนคือจาก
ออกความจุของการ์ ด SD ที่สนับสนุนคือจาก 1GB ถึง 32 GBต้องฟอร์ แมตการ์ ดเป็ น FAT16

ใส่แฟลชไดรฟ์ USB
ต้องปรับสวิตช์ของแฟลชไดรฟ์ USB (see fig. 1.2 #1) ไปทางขวาก่อนใส่แฟลชไดรฟ์ USB AVerVision M70
สามารถรับรองแฟลชไดรฟ์ USB ตั้งแต่ 2GB ถึง 32GB
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O S D เมนู
แท็บต่างๆ ที่ อยูบ่ น OSD เมนูแบ่งออกเป็ น 4 แท็บ: ภาพ, PRESENTATION, SETTING และ SYSTEM ในโหมด
Playback คุณสามารถเข้าถึง PLAYBACK OSD เมนูเพื่อเปิ ดใช้งานคุณสมบัติสไลด์โชว์
และแก้ไขระยะห่างของแต่ละสไลด์โชว์และการตั้งค่าการเปลี่ยนผ่านหากต้องการ

สาหรับสัญญาณออกของโทรทัศน์ ตัวเลือก RESOLUTION ที่อยูใ่ นรายการเมนู SETTING จะไม่ทางาน

IMAGE ( ภาพ)

PRESENTATION(งานนาเสนอ)

SETTING(การตั้งค่า)

SYSTEM(ระบบ)

ANNOTATION (บันทึกหมายเหตุ )

PLAYBACK(เปิ ดเล่น)
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การสารวจเมนู แ ละเมนู ย่ อย
1. กดปุ่ ม MENU บนรี โมทคอนโทรลหรื อแผงควบคุม
2. กด ► และ ◄ เพื่อสลับระหว่างแท็บต่างๆ
3. กด ▼ และ ▲ เพื่อเลือกตัวเลือกในรายการเมนู
4. กด

เพื่อทาการเลือก

5. ใช้ ► และ ◄ เพื่อปรับการตั้งค่าหรื อทาการเลือก
เพื่อเข้าสู่เมนูยอ่ ย

6. กด

7. กด MENU เพื่ อปิ ดเมนู OSD

ภาพ
หน้ าจอเมนู

การทางาน
Brightness (ความสว่าง)
ปรับระดับความสว่างระหว่าง 0 และ 63 ด้วยตนเอง

Contrast (ความเข้ม)
ปรับระดับความเข้มระหว่าง 0 และ 255 ด้วยตนเองภายใต้สภาพแวดล้อมที่สว่างและมืด
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หน้ าจอเมนู

การทางาน
Mode (โหมด)
เลือกจากการตั้งค่าการแสดงผลภาพแบบต่างๆ
Sharp - ปรับระดับความเข้มบริ เวณขอบเพื่อให้มองเห็นข้อความได้มากขึ้น

Graphics - ปรับความลาดชันของภาพ
Motion - เพิ่มอัตราเฟรม ต้องมีแสงสว่างที่เพียงพอเมื่อใช้โหมดนี้
Microscope ปรับการซูมออพติคอลโดยอัตโนมัติสาหรับการดูภาพจากกล้องจุลทรรศน์

Macro - ตั้งเพื่อดูเมื่อวัตถุอยูห่ ่างจากกล้องเพียง 5 – 20 ซม
Infinite - ตั้งเพื่อดูเมื่อวัตถุอยูห่ ่างจากกล้องอย่างน้อย 55 ซม
Effect (เอฟเฟ็ กต์)
แปลงภาพเป็ นภาพโพสิ ทีฟ [สี ตามเป็ นจริ ง](true color) โมโนโครม [สี ขาวดา]
โมโนโครม [สี ขาวดา] (black and white) หรื อภาพเนกาทีฟ

Mirror (ภาพสะท้อน)
เลือกเพื่อพลิกภาพในโหมด Camera
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หน้ าจอเมนู

การทางาน
Advanced (ขั้นสูง)
เลือกเพื่อตั้งค่าภาพอัตโนมัติ การรับแสงและไวท์บาลานซ์

Auto Image (ภาพอัตโนมัติ)
เลือกเปิ ดหรื อปิ ดเพื่อปรับการตั้งค่าไวท์บาลานซ์และการเปิ ดรับแสงโดยอัตโนมัติและแก้ไขค่าชด
เชยสี และการเปิ ดรับแสง

Exposure (การเปิ ดรับแสง)
เลือกการตั้งค่าการเปิ ดรับแสง
AUTO - ปรับการเปิ ดรับแสงและจานวนของแสงที่กล้องต้องการโดยอัตโนมัติ

MANUAL - ปรับระดับการเปิ ดรับแสงด้วยตนเอง ปรับระดับการเปิ ดรับแสงได้ถึง
100
White Balance (ไวท์บาลานซ์ )
เลือกการตั้งค่าไวท์บาลานซ์สาหรับสภาพแสงหรื ออุณหภูมิสีที่แตกต่างกัน
AUTO - ปรับไวท์บาลานซ์โดยอัตโนมัติ
MANUAL - ปรับระดับสี แดงและสี น้ าเงินด้วยตนเอง ปรับระดับสี ได้ถึง 255
Focus (โฟกัส)
ปรับโฟกัสด้วยตนเอง
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P r e s e n t a t i o n ( งานนาเสนอ )
หน้ าจอเมนู

การทางาน
ตีกรอบ
ตีกรอบ ซ้อนทับกรอบบนหน้าจองานนาเสนอคุณสามารถขยับ ตีกรอบ ไปรอบๆ
ตีกรอบ ไปรอบๆ หน้าจองานนาเสนอด้วยปุ่ ม ▲,▼,◄ และ ► เลือก Execute
เลือก Execute เพื่ อเรี ยกใช้เมนูยอ่ ย ตีกรอบ

ในเมนูยอ่ ยของ ตีกรอบ ตัวเลือกต่อไปนี้จะนามาใช้ได้

เปิ ด/ปิ ด – เลือกเพื่อใช้/ยกเลิก ตีกรอบ กด

เพื่อเลื่อนไปที่ตวั เลือกถัดไป

แรเงา - ตั้งระดับความทึบของพื้นที่ดา้ นนอกกล่อง
ส่วนที่แรเงาจะกลายเป็ นสี ดาสนิทเมื่อตั้งค่าเป็ นระดับ 100 กด
เพื่อเลื่อนไปที่ตวั เลือกถัดไป
สี – เลือกสี สาหรับกรอบของ ตีกรอบ กด

เพื่อเลื่อนไปที่ตวั เลือกถัดไป

ตกลง – กด
เพื่อให้การตั้งค่ามีผลใช้ ถ้าคุณเลือกเปิ ดหรื อ ON
กรอบจะปรากฏและกระพริ บ ใช้ปุ่ม ▲,▼,◄, & ► เพื่อปรับขนาดของกรอบ และกด
เพื่อตั้งขนาดที่ตอ้ งการ และปิ ดหรื อ OFF คื อ การปิ ดเมนูยอ่ ย
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หน้ าจอเมนู

การทางาน
บังภาพ
บังภาพ จะคลุมหน้าจองานนาเสนอ
ส่วนบนของหน้าจองานนาเสนอจะปรากฏให้เห็นเพียงเล็กน้อย
ใช้ปมุ่ ▲,▼,◄ และ ►
เพื่อแสดงส่วนที่คลุมไว้ให้มากขึ้น เลือก Execute
เพื่อเรี ยกใช้เมนูยอ่ ย ตีกรอบ

ในเมนูยอ่ ย บังภาพ ตัวเลือกต่อไปนี้จะนามาใช้ได้

เปิ ด/ปิ ด – เลือกเพื่อใช้/ยกเลิก บังภาพ กด

เพื่อเลื่อนไปที่ตวั เลือกถัดไป

แรเงา - ตั้งระดับความทึบของส่วนที่คลุมไว้ ส่วนที่แรเงาจะกลายเป็ นสี ดาสนิทเมื่อตั้งค่าเป็ นระดับ
100 กด

เพื่อเลื่อนไปที่ตวั เลือกถัดไป

ตกลง – กด
เพื่อให้การตั้งค่ามีผลใช้ ถ้าคุณเลือกเปิ ดหรื อ ON
ส่วนบนของหน้าจองานนาเสนอจะปรากฏให้เห็นเพียงเล็กน้อย ใช้ปมุ่ ▲,▼,◄, & ►
เพื่อแสดงส่วนที่คลุมไว้ให้มากขึ้น และปิ ดหรื อ OFF คื อ การปิ ดเมนูยอ่ ย
PIP
เลือกตาแหน่งหน้าจอการเปิ ดเล่นภาพขนาดย่อ
และแสดงหน้าจอการเปิ ดเล่นภาพขนาดย่อที่มุมของหน้าจอเพื่อดูภาพที่ถ่ายจากหน่วยความจาในโห
มด Camera เลือกปิ ดหรื อ OFF เพื่อยกเลิก PIP

ซ้ายล่าง
ซ้ายบน
ขวาบน
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หน้ าจอเมนู

การทางาน
ขวาล่าง
Split Screen (แบ่งหน้าจอ)
แบ่งหน้าจอออกเป็ นสองส่วน ครึ่ งหนึ่งของหน้าจอจะแสดงภาพย่อจานวน 8
ภาพและอีกครึ่ งหนึ่งจะแสดงภาพจากกล้อง AVerVision M70
เลือกตาแหน่งหน้าจอการเปิ ดเล่นภาพขนาดย่อ
และแสดงหน้าจอการเปิ ดเล่นภาพขนาดย่อที่มุมของหน้าจอเพื่อดูภาพที่ถ่ายจากหน่วยความจาในโห
มด Camera เลือกปิ ดหรื อ OFF เพื่ อยกเลิกการแบ่งหน้าจอ

ซ้าย

ขวา

บน

ล่าง

Timer (นาฬิกาจับเวลา)
เริ่ ม/หยุดชัว่ คราว/หยุดนาฬิกาจับเวลาและตั้งระยะเวลาของนาฬิกาจับเวลา
นาฬิกาจับเวลาจะเริ่ มต้นนับใหม่หลังจากนับถอยหลังถึงศูนย์แล้วเพื่อแสดงเวลาที่ใช้
แม้คุณสลับระหว่างโหมด Playback, PC หรื อ Camera
นาฬิกาจับเวลาก็ยงั ทางานอยู่

S e t t i n g ( การตั้ งค่ า )
หน้ าจอเมนู

การทางาน
Capture (จับภาพ)
เลือกเพื่อตั้งความละเอียดในการจับภาพ คุ ณภาพ ชนิดและการตั้งค่าช่วงเวลา
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หน้ าจอเมนู

การทางาน
Resolution (ความละเอียด)
เลือกขนาดของการจับภาพ ในการตั้งค่า 5M นั้น ขนาดของความละเอียดในการจับภาพคือ
2560 X 1920

Quality (คุณภาพ)
เลือกการตั้งค่าการบีบอัดภาพที่บนั ทึกไว้

Type (ชนิด)
เลือกชนิดของการจับภาพ
Single - จับภาพเพียงภาพเดียว
Continuous - จับภาพต่อเนื่อง

Interval (ช่วงเวลา)
กาหนดช่วงเวลาสาหรับการจับภาพต่อเนื่อง ตั้งระยะห่างได้สูงสุด 600 วินาที (10 นาที)

Recording (การบันทึก)
เลือกการตั้งค่าการบีบอัดการบันทึกวิดีโอ
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หน้ าจอเมนู

การทางาน
Storage (การจัดเก็บ)
เปลี่ยนตาแหน่งที่ใช้จดั เก็บ บันทึกเสี ยงและวิดีโอไว้ได้เฉพาะในการ์ ดหน่วยความจา SD
หรื อแฟลชไดรฟ์ USB เท่านั้น

Format (ฟอร์ แมต)
ฟอร์ แมตเพื่อลบข้อมูลทั้งหมดในหน่วยความจาที่เลือก

USB to PC (USB ไปยัง PC)
เลือกสถานะของ AVerVision M70 เมื่อเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ ผา่ น USB ต้องแน่ใจว่า
ได้ต้งั สวิตช์ USB บนแผงด้านซ้ายไปไว้ที่

Camera (กล้ อง) นามาใช้เป็ นกล้องเว็บแคมของคอมพิวเตอร์ หรื อใช้ร่วมกับซอฟต์แวร์ ที่รวมมากับระบบเพื่อบันทึกวิ
ดีโอและจับภาพนิ่ง
Storage (การจัดเก็บ) ถ่ายโอนภาพ/วิดีโอที่บนั ทึกไว้จากหน่วยความจาไปที่ฮาร์ ดดิสก์ของคอมพิวเตอร์
Flicker (สัน่ )
เลือกระหว่าง 50Hz หรื อ 60Hz
อุปกรณ์แสดงผลบางอุปกรณ์ไม่สามารถจัดการกับอัตรารี เฟรชที่สูง
ภาพจะสัน่ สองถึงสามครั้งในขณะที่สลับสัญญาณออกเป็ นอัตรารี เฟรชอื่น
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System
หน้ าจอเมนู

การทางาน
Language (ภาษา)
เปลี่ยนและเลือกภาษาอื่น

Output Display (การแสดงภาพบนหน้าจอ)
ตั้งค่าความละเอียดเพื่อแสดงภาพบนหน้าจอ
การเลือกนี้จะไม่ทางานในโหมดสัญญาณออกของโทรทัศน์

Backup (สารองข้อมูล)
คัดลอกภาพจากหน่วยความจาภายในเครื่ องไปที่ SD หรื อแฟลชไดรฟ์ USB

Save Setting (บันทึกการตั้งค่า)
บันทึกการตั้งค่าปัจจุบนั ไว้ในหมายเลขโปรไฟล์ที่เลือก บันทึกได้เฉพาะการตั้งค่าเอฟเฟ็ กต์
โหมด ความสว่างและความเข้ม

Recall Setting (เรี ยกคืนการตั้งค่า)
เรี ยกคืนการตั้งค่ากลับเป็ นหมายเลขโปรไฟล์ที่เลือก

29

หน้ าจอเมนู

การทางาน
Information (ข้อมูล)
แสดงข้อมูลผลิตภัณฑ์

Default (ค่าเริ่ มต้น)
เรี ยกคืนการตั้งค่าทั้งหมดกลับเป็ นค่าเริ่ มต้นจากโรงงาน
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P l a y b a c k ( เ ปิ ดเล่ น )
หน้ าจอเมนู

การทางาน
Slide Show (สไลด์โชว์)
แสดงภาพนิ่งทั้งหมดที่บนั ทึกไว้ในสไลด์โชว์ที่ทางานเองโดยอัตโนมัติ แฟ้ มวิดีโอจะถูกข้าม

Interval (ช่วงเวลา)
ตั้งระยะห่างก่อนแสดงภาพถัดไป ตั้งระยะห่างได้สูงสุด 100 วินาที

Slide Show Effect (เอฟเฟ็ กต์สไลด์โชว์)
เลือกเอฟเฟ็ กต์การเปลี่ยนผ่านสไลด์โชว์
ภาพสไลด์

กวาดด้านขวา

ตารางลง

แยกออกแนวตั้ง

กวาดลง

แยกออกแนวนอน

Current Storage (การจัดเก็บปัจจุบนั )
เลือกแหล่งที่มาของภาพ
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หน้ าจอเมนู

การทางาน
Delete All (ลบทั้งหมด)
ลบข้อมูลทั้งหมดที่อยูใ่ นแหล่งหน่วยความจาที่เลือกอย่างถาวร ข้อความเตือนจะปรากฏขึ้น เลือก
YES (ใช่ ) เพื่อดาเนินการต่อและ NO (ไม่ใช่) เพื่อหยุดฟอร์ แมตอุปกรณ์จดั เก็บข้อมูล

การบั น ทึ ก หมายเหตุ
ในโหมด Playback ภาพเดี่ยวหรื อเมื่อหน้าจอถูกยึดไว้ในโหมด Camera
คุณสามารถใช้คุณสมบัติการบันทึกหมายเหตุเพื่อซ้อนทับเส้นตรงหรื อเส้นฟรี ฟอร์ มบนภาพที่จบั ไว้หรื อบนหน้าจอภาพนิ่งด้วยเมาส์ USB
ที่เชื่อมต่อกับช่องสัญญาณ USB ของ AVerVision M70 ซึ่ งจะมาพร้อมกับตัวเลือกต่อไปนี้: ไอคอน Color Palette (จานสี ),
Line Thickness (ความหนาของเส้น), Line (เส้น), Freehand (ฟรี แฮนด์), Capture (จับภาพ), Eraser (ยางลบ),
และ Hide/Show (ซ่อน/แสดง)

ใช้การบันทึกหมายเหตุได้เฉพาะเมื่อตั้งค่าความละเอียดต่อไปนี้ :

- 1024 x 768
- 1280 x 720
- 1280 x 1024
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การเชื่อมต่ อเมาส์ USB
1. ตั้งสวิตช์ USB บนแผงด้านซ้ายไปไว้ที่
หลังจากนั้น
AVerVision M70 จะตรวจจับเมาส์ USB และไฟ
LED ของ
บนแผงควบคุมจะสว่างขึ้น

่ มต่อสายเมาส USB เพือ
2. เชือ
่ ช่อง USB ของ AVerVision M70

การใช้ แผงควบคุมการบันทึกหมายเหตุ
แผงควบคุมการบันทึกหมายเหตุจะปรากฏตรงมุมซ้ายบนของหน้าจอ เคอร์เซอร์ จะปรากฎบนหน้าจอ
เลื่อนเคอร์ เซอร์บนรายการแผงควบคุมการบันทึกหมายเหตุที่เลือก และคลิกซ้ายเพื่อเลือกคุณสมบัติที่คุณต้องการใช้

ชื่อ

ฟังก์ ชั่น
จานสี

เลือกสีของเส้น

ความหนาของ
เลือกความหนาของเส้น
เส้น
เส้น

เลือกเพื่อวาดเส้นตรง

ฟรี แฮนด์

เลือกเพื่อวาดเส้นอิสระ
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จับภาพ

ยางลบ
ซ่อน/แสดง

จับภาพพร้อมบันทึกหมายเหตุและบันทึกไว้เป็ นแฟ้ มใหม่
เลือกเพื่อลบเฉพาะส่วนใดส่วนหนึ่งของบันทึกหมายเหตุที่ยางลบไปสัมผัส
หรื อลบบันทึกหมายเหตุท้งั หมด

ย่อหรื อขยายเมนูบนั ทึกหมายเหตุ

โอนย้ายภาพ/
ยภาพ/วิดโี อที่บันทึกไว้ไปที่คอมพิวเตอร์
อร์
วิธีน้ ีจะช่วยให้คุณโอนย้ายภาพที่บนั ทึกไว้จากหน่วยความจาภายในเครื่ องหรื อ SD
จาภายในเครื่ องหรื อ SD ไปไว้ที่คอมพิวเตอร์

คุณต้องอ่าน และปฏิบตั ิตามขั้นตอนด้านล่าง ก่ อ นที่จะเชื่อมต่อสายสัญญาณ USB
1. ต้องแน่ใจว่า ได้ต้ งั สวิตช์ USB ไปไว้ที่

เพื่อให้คอมพิวเตอร์ ตรวจหา AVerVision M70

2. ต้องตั้ง USB ไปไว้ที่ PC เป็ น STORAGE ก่อนเชื่อมต่อสายสัญญาณ USB
3. เมื่อคาว่า “Mass Storage Start (must check)…” ปรากฏที่มุมขวาล่างของหน้าจอนาเสนอ คุ ณอาจเชื่อมต่อสายสัญญาณ
USB ได้ในตอนนี้
4. เมื่อเชื่อมต่อสายสัญญาณ USB แล้ว ระบบจะตรวจหาดิสก์แบบถอดออกได้ใหม่โดยอัตโนมัติ ตอนนี้
คุณสามารถโอนย้ายภาพที่จบั ไว้จากหน่วยความจาภายในเครื่ อง M70 ไปไว้ที่ฮาร์ ดดิสก์ของคอมพิวเตอร์
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ข้ อกาหนดรายละเอี ย ดทางเทคนิ ค
ภาพ
เซนเซอร์

1/3.2” CMOS

จานวนพิกเซล

5 ล้านพิกเซล

อัตราเฟรม

30 fps (สูงสุด)

ไวท์บาลานซ์

อัตโนมัติ / แมนนวล

เอ็กซ์โพเชอร์

อัตโนมัติ / แมนนวล

โหมดภาพ

คมชัด/ กราฟิ ก / เคลื่อนไหว / กล้องจุลทรรศน์ / แมโคร / อินฟิ นิต

เอฟเฟ็ กต์

สี / ขาวดา / เนกาทีฟ/ กระจกเงา / พลิกกลับ / ค้างภาพ

สัญญาณภาพ RGB อนาล็อก
สัญญาณภาพ HDMI อนาล็อก
อัตราการแสดงภาพ

1920x1080, 1600x1200, 1280x1024, 1280x720, 1024x768
HD 1080p; HD 720p
240 Frames(XGA) ; 80 Frames(5M Pixel)

การรับภาพ
การโฟกัส

อัตโนมัติ / ปรับด้วยมือ

พื้นที่การถ่าย

420mm x 315mm

การซูม

ซูมรวมได้ 192 เท่ า ( ซูมออพติคอล 12 เท่า + 2X AVERZOOM™ + ซู ม ดิจิตอล
8 เท่ า )

เพาเวอร์
กระแสไฟฟ้ า

DC 12V, 100-240V, 50-60Hz

การใช้ไฟ

16.8 วัตต์ (ปิ ดหลอด); 18 วัตต์ (เปิ ดหลอด)

ระบบแสง
ชนิดหลอด

ไฟ LED

การรับสัญญาณ/การจ่ายสัญญาณ
ช่องรับสัญญาณ RGB
ช่องจ่ายสัญญาณ RGB
ช่องจ่ายสัญญาณ HDMI

D-sub 15 พิน (VGA)
D-sub 15 พิน (VGA)
ชนิด HDMI
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CVBS/RS-232
ช่องจ่ายสัญญาณ Video
USB
ช่องรับกระแสไฟ DC 12V

แจ็ค มิ นิ -DIN (ใช้สายเคเบิลอะแดปเตอร์เอส-วิดีโอ/RS-232)
แจ็ค RCA
USB2.0
ชนิดแจ็คเพาเวอร์

ไมโครโฟน

ช่องสัญญาณของโทรศัพท์

ลาโพง

ช่องสัญญาณของโทรศัพท์

ขนาดเครื่ อง
ขณะทางาน

452มม. x 182มม. x 504มม. (+/-2มม . รวมถึงฐานที่เป็ นยาง)

ขณะพับ

367มม. x 182มม. x 63มม. (+/-2มม . ร วมถึงฐานที่เป็ นยาง)

น้ าหนัก

2.1 kg (ประมาณ 4.629 ปอนด์)

อุปกรณ์จดั เก็บข้อมูลภายนอก
Secure Digital (SD)

1GB ~ 32GB (FAT32)

แฟลชไดรฟ์ USB

2GB ~ 32GB (FAT32)

36

การใช้ อิ น เทอร์ เฟส R S - 2 3 2
ควบคุม AVerVision M70 ได้จากคอมพิวเตอร์ หรื อแผงควบคุมแบบรวมศูนย์ใดๆ ผ่านจุดเชื่อมต่อ RS-232 รหัสคาสัง่ สาหรับ
RS-232 แสดงไว้สาหรับตัวรวบรวมระบบเพื่อให้รวมเข้ากับโปรแกรมของระบบได้

เชื่ อมต่ อกั บ R S - 2 3 2 ข องคอมพิ ว เตอร์
ค้นหาช่องสัญญาณ RS-232 ของคอมพิวเตอร์และเชื่อมต่อเข้ากับแจ็ค RS-232 ของสายสัญญาณ RS-232/CVBS

ข้ อกาหนดรายละเอี ย ดของสายสั ญญาณ R S - 2 3 2
ตรวจดูให้แน่ใจว่าสายสัญญาณ RS-232 มีคุณสมบัติตรงตามข้อกาหนดสายสัญญาณ
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ข้ อกาหนดรายละเอี ย ดการรั บส่ งสั ญญาณด้ วย R S - 2 3 2







บิตสตาร์

: 1 บิต

บิตข้อมูล

: 8 บิต

บิตหยุด

: 1 บิต

บิตแพริ ตี

: ไม่มี

พารามิเตอร์

: ไม่มี

อัตราบอด (ความเร็ วการสื่ อสาร)

: 9600bps

รู ปแบบการสื่ อ สาร R S - 2 3 2
รหัสของอุปกรณ์ส่ง (1 ไบต์)
รหัสชนิด (1 ไบต์)
รหัสความยาวข้อมูล (1 ไบต์)
รหัสข้อมูล (1 ไบต์)
รหัสข้อมูล (2 ไบต์)
รหัสข้อมูล (4 ไบต์)
รหัสสาหรับอุปกรณ์รับ (1 ไบต์)

:
:
:
:
:
:
:
:

0x52
0x0B
0x03
ดูตารางคาสัง่ สาหรับการอ้างอิง
ดูตารางคาสัง่ สาหรับการอ้างอิง
ดูตารางคาสัง่ สาหรับการอ้างอิง

0x53

รหัสเช็คซัม (1 ไบต์)
ดูตารางคาสัง่ สาหรับการอ้างอิง
รู ปแบบ
: เริ่ ม + ชนิด + ความยาวข้อมูล + ข้อมูล + เช็คซัม
ตัวอย่าง
: 0x52 + 0x0B + 0x03+ 0x3 + 0x01 + 0x00 + 0x00 + 0x53 + 0x5A
(คาสัง่ เพาเวอร์)

ตารางคาสั่ ง R S - 2 3 2
ฟอร์ แมตเมื่อส่ง

0x52 + 0x0B + 0x03 + ข้อมูล[0] + ข้อมูล[1] + ข้อมูล[2] + 0x53 + เช็คซัม่

ฟอร์ แมตเมื่อรับ

︰0x53 + 0x00 + 0x02+ *2 + *3 + 0x52 + เช็คซัม่

*1 ：เช็คซัม่ = 0x0B x หรื อ 0x03 x หรื อ ข้อมูล[0] x หรื อ ข้อมูล[1] x หรื อ ข้อมูล[2] x หรื อ 0x53
*2 ：ข้อมูลที่รับปกติ : 0x0B, ID ผิดพลาด: 0x01, เช็คซัม่ ผิดพลาด: 0x02, ไม่มีคาสัง่ : 0x03, ฟังก์ชนั่ ล้มเหลว =
0x04
*3 ：ข้อมูล [0], ส่งคืน 0x00 ถ้าผิดพลาด
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ตารางฟั ง ก์ ชั่ น R S - 2 3 2
ฟอร์ แมตการส่ง︰0x52 + 0x0B + 0x03 + ข้อมูล[0] + ข้อมูล[1] + ข้อมูล[2] + 0x53 + เช็คซัม่
ฟอร์ แมตการรับ︰0x53 + 0x00 + 0x02+ *2 + *3 + 0x52 + เช็คซัม่
*1 ：เช็คซัม่ = 0x0B x หรื อ 0x03 x หรื อ ข้อมูล[0] x หรื อ ข้อมูล[1] x ห รื อ ข้อมูล[2] x หรื อ 0x53
*2 ：ข้อมูลที่รับปกติ : 0x0B, ID ผิดพลาด: 0x01, เช็คซัม่ ผิดพลาด: 0x02, ไม่มีคาสัง่ : 0x03,
ฟังก์ชนั่ ล้มเหลว = 0x04
*3 ：ข้อมูล[0], ส่งคืน 0x00 ถ้าผิดพลาด
ฟังก์ชั่น

ข้ อมูล[0]

ข้ อมูล[1]

ข้ อมูล[2]

รหัสเช็คซั่ม

POWER OFF

0x01

0x00

0x00

0x5A

POWER ON

0x01

0x01

0x00

0x5B

CAMERA MODE

0x02

0x00

0x00

0x59

PLAYBACK MODE

0x03

0x00

0x00

0x58

PC-1 PASS THROUGH

0x04

0x00

0x00

0x5F

IMAGE CAPTURE TYPE: SINGLE

0x05

0x00

0x00

0x5E

IMAGE CAPTURE TYPE: CONTINUOUS

0x05

0x01

0x00

0x5F

CONT. CAPTURE INTERVAL +

0x06

0x00

0x00

0x5D

CONT. CAPTURE INTERVAL -

0x06

0x01

0x00

0x5C

NORMAL IMAGE CAPTURE

0x07

0x00

0x00

0x5C

3M/5M IMAGE CAPTURE

0x07

0x01

0x00

0x5D

TIMER START

0x08

0x00

0x00

0x53

TIMER PAUSE

0x08

0x01

0x00

0x52

TIMER STOP

0x08

0x02

0x00

0x51
*1

TIMER SET TIME

0x08

0x03

VALUE[ 1 ~
120 ]

PREVIEW MODE: SHARP

0x0A

0x00

0x00

0x51

PREVIEW MODE: GRAPHIC

0x0A

0x01

0x00

0x50

PREVIEW MODE: MOTION

0x0A

0x02

0x00

0x53

PREVIEW MODE: MICROSCOPE

0x0A

0x03

0x00

0x52

PREVIEW MODE: MACRO

0x0A

0x04

0x00

0x55

PREVIEW MODE: INFINITE

0x0A

0x05

0x00

0x54
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ฟังก์ชั่น

ข้ อมูล[0]

ข้ อมูล[1]

ข้ อมูล[2]

รหัสเช็คซั่ม

PREVIEW MODE CAPTURE

0x0B

0x00

0x00

0x50

PLAYBACK DELETE

0x0C

0x00

0x00

0x57

PLAYBACK FULL SCREEN

0x0D

0x00

0x00

0x56

MIRROR OFF

0x0E

0x00

0x00

0x55

MIRROR ON

0x0E

0x01

0x00

0x54

ROTATE 0

0x0F

0x00

0x00

0x54

ROTATE 90

0x0F

0x01

0x00

0x55

ROTATE 180

0x0F

0x02

0x00

0x56

ROTATE 270

0x0F

0x03

0x00

0x57

EFFECT: COLOR

0x10

0x00

0x00

0x4B

EFFECT: B/W

0x10

0x01

0x00

0x4A

EFFECT: NEGATIVE

0x10

0x02

0x00

0x49

CONTRAST INCREASE

0x11

0x00

0x00

0x4A

CONTRAST DECREASE

0x11

0x01

0x00

0x4B
*1

CONTRAST VALUE

0x11

0x02

VALUE[ 0 ~
255 ]

BRIGHTNESS INCREASE

0x12

0x00

0x00

0x49

BRIGHTNESS DECREASE

0x12

0x01

0x00

0x48
*1

BRIGHTNESS VALUE

0x12

0x02

VALUE[ 0 ~
63 ]

EXPOSURE: AUTO

0x13

0x00

0x00

0x48

EXPOSURE: MANUAL

0x13

0x01

0x00

0x49

EXPOSURE MANUAL INCREASE

0x14

0x00

0x00

0x4F

EXPOSURE MANUAL DECREASE

0x14

0x01

0x00

0x4E

WHITE BALANCE: AUTO

0x15

0x00

0x00

0x4E

WHITE BALANCE: MANUAL

0x15

0x01

0x00

0x4F

WHITE BALANCE BLUE INCREASE

0x16

0x00

0x00

0x4D

WHITE BALANCE BLUE DECREASE

0x16

0x01

0x00

0x4C

WHITE BALANCE RED INCREASE

0x17

0x00

0x00

0x4C

WHITE BALANCE RED DECREASE

0x17

0x01

0x00

0x4D

FLICKER: 50Hz

0x18

0x00

0x00

0x43
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ฟังก์ชั่น

ข้ อมูล[0]

ข้ อมูล[1]

ข้ อมูล[2]

รหัสเช็คซั่ม

FLICKER: 60Hz

0x18

0x01

0x00

0x42

SPOTLIGHT: OFF

0x19

0x00

0x00

0x42

SPOTLIGHT: ON

0x19

0x01

0x00

0x43

SPOTLIGHT SHADE: 0% DARK

0x1A

0x00

0x00

0x41

SPOTLIGHT SHADE: 50% DARK

0x1A

0x01

0x00

0x40

SPOTLIGHT SHADE: 100% DARK

0x1A

0x02

0x00

0x43

SPOTLIGHT COLOR: RED

0x1B

0x00

0x00

0x40

SPOTLIGHT COLOR: GREEN

0x1B

0x01

0x00

0x41

SPOTLIGHT COLOR: BLUE

0x1B

0x02

0x00

0x42

SPOTLIGHT RESIZE

0x1C

0x00

0x00

0x47

VISOR: OFF

0x1D

0x00

0x00

0x46

VISOR: ON

0x1D

0x01

0x00

0x47

VISOR SHADE: 50% DARK

0x1E

0x00

0x00

0x45

VISOR SHADE: 100% DARK

0x1E

0x01

0x00

0x44

PIP: OFF

0x1F

0x00

0x00

0x44

PIP: ON

0x1F

0x01

0x00

0x45

PIP POSITION: BOTTOM LEFT

0x20

0x00

0x00

0x7B

PIP POSITION: TOP LEFT

0x20

0x01

0x00

0x7A

PIP POSITION: TOP RIGHT

0x20

0x02

0x00

0x79

PIP POSITION: BOTTOM RIGHT

0x20

0x03

0x00

0x78

SPLITSCREEN: OFF

0x21

0x00

0x00

0x7A

SPLITSCREEN: ON

0x21

0x01

0x00

0x7B

SPLITSCREEN DIR: UPPER SCREEN

0x22

0x00

0x00

0x79

SPLITSCREEN DIR: LOWER SCREEN

0x22

0x01

0x00

0x78

SPLITSCREEN DIR: LEFT SCREEN

0x22

0x02

0x00

0x7B

SPLITSCREEN DIR: RIGHT SCREEN

0x22

0x03

0x00

0x7A

RECORDING: OFF

0x23

0x00

0x00

0x78

RECORDING: ON

0x23

0x01

0x00

0x79

MOVIE FAST REWIND

0x25

0x00

0x00

0x7E

MOVIE FAST FORWARD

0x25

0x01

0x00

0x7F
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ฟังก์ชั่น

ข้ อมูล[0]

ข้ อมูล[1]

ข้ อมูล[2]

รหัสเช็คซั่ม

MOVIE VOL INC

0x26

0x00

0x00

0x7D

MOVIE VOL DEC

0x26

0x01

0x00

0x7C

RECORDING QUALITY: NORMAL

0x27

0x00

0x00

0x7C

RECORDING QUALITY: HIGH

0x27

0x01

0x00

0x7D

STORAGE: EMBEDDED

0x28

0x00

0x00

0x73

STORAGE: SD CARD

0x28

0x01

0x00

0x72

STORAGE: THUMB DRIVE

0x28

0x02

0x00

0x71

FORMAT: EMBEDDED

0x29

0x00

0x00

0x72

FORMAT: SD CARD

0x29

0x01

0x00

0x73

FORMAT: THUMB DRIVE

0x29

0x02

0x00

0x70

OUTPUT RESOLUTION: 1024x768

0x2F

0x01

0x00

0x75

OUTPUT RESOLUTION: 1280x720

0x2F

0x02

0x00

0x76

OUTPUT RESOLUTION: 1920x1080

0x2F

0x03

0x00

0x77

OUTPUT RESOLUTION: 1280x1024

0x2F

0x04

0x00

0x70

OUTPUT RESOLUTION: 1600x1200

0x2F

0x05

0x00

0x71

USB CONNECT: USB CAMERA

0x30

0x00

0x00

0x6B

USB CONNECT: MASS STORAGE

0x30

0x01

0x00

0x6A

BACKUP TO SD CARD

0x31

0x00

0x00

0x6A

BACKUP TO THUMBDRIVE

0x31

0x01

0x00

0x6B

PROFILE SAVE: PROFILE 1

0x32

0x00

0x00

0x69

PROFILE SAVE: PROFILE 2

0x32

0x01

0x00

0x68

PROFILE SAVE: PROFILE 3

0x32

0x02

0x00

0x6B

PROFILE RECALL: PROFILE 1

0x33

0x00

0x00

0x68

PROFILE RECALL: PROFILE 2

0x33

0x01

0x00

0x69

PROFILE RECALL: PROFILE 3

0x33

0x02

0x00

0x6A

SLIDESHOW: OFF

0x34

0x00

0x00

0x6F

SLIDESHOW: ON

0x34

0x01

0x00

0x6E

SLIDESHOW EFFECT: EFFECT 0

0x35

0x00

0x00

0x6E

SLIDESHOW EFFECT: EFFECT 1

0x35

0x01

0x00

0x6F
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ฟังก์ชั่น

ข้ อมูล[0]

ข้ อมูล[1]

ข้ อมูล[2]

รหัสเช็คซั่ม

SLIDESHOW EFFECT: EFFECT 2

0x35

0x02

0x00

0x6C

SLIDESHOW EFFECT: EFFECT 3

0x35

0x03

0x00

0x6D

SLIDESHOW EFFECT: EFFECT 4

0x35

0x04

0x00

0x6A

SLIDESHOW EFFECT: EFFECT 5

0x35

0x05

0x00

0x6B

AUTO IMAGE:OFF

0x36

0x00

0x00

0x6D

AUTO IMAGE:ON

0x36

0x01

0x00

0x6C

CAPTURE QUALITY: NORMAL

0x37

0x00

0x00

0x6C

CAPTURE QUALITY: HIGH

0x37

0x01

0x00

0x6D

CAPTURE QUALITY: FINEST

0x37

0x02

0x00

0x6E

AUTO FOCUS

0x40

0x00

0x00

0x1B

MENU

0x41

0x00

0x00

0x1A

ARROW - DOWN

0x42

0x00

0x00

0x19

ARROW - UP

0x42

0x01

0x00

0x18

ARROW - LEFT

0x42

0x02

0x00

0x1B

ARROW - RIGHT

0x42

0x03

0x00

0x1A

ENTER

0x43

0x00

0x00

0x18

FREEZE

0x44

0x00

0x00

0x1F

DEFAULT

0x45

0x00

0x00

0x1E

ZOOM -

0x46

0x00

0x00

0x1D

ZOOM +

0x46

0x01

0x00

0x1C

ZOOM RESET

0x47

0x00

0x00

0x1C

NEAR

0x48

0x00

0x00

0x13

FAR

0x48

0x01

0x00

0x12

LAMP OFF

0x49

0x00

0x00

0x12

LAMP ON

0x49

0x01

0x00

0x13
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R S - 2 3 2 รั บ ตารางคาสั่ ง
ฟอร์ แมตการส่ง︰0x52 + 0x0A + 0x01 + ข้อมูล[0] + 0x53 + เช็คซัม่
ฟอร์ แมตการรับ︰0x53 + 0x0C + 0x01 + ข้อมูลอีกครั้ง[0] + 0x52 + เช็คซัม่ อีกครั้ง *1
*1 ：เช็คซัม่ อีกครั้ง = 0x0C x หรื อ 0x01 x หรื อ ข้อ มูลอีกครั้ง[0] x หรื อ 0x52
ฟังก์ชั่น

ข้ อมูล[0]

รหัสเช็คซั่ม

ข้ อมูลอีกครั้ง[0]

RED VALUE

0x02

0x5A

VALUE[ 0 ~ 255 ]

BLUE VALUE

0x03

0x5B

VALUE[ 0 ~ 255 ]

POWER STATUS

0x04

0x5C

0 : OFF 1: ON

LAMP STATUS

0x05

0x5D

0 : OFF 1: ON

DISPLAY STATUS

0x06

0x5E

0: CAMERA MODE
1: PLAYBACK MODE
2: PC-1 PASS THROUGH

VIDEO OUTPUT STATUS

0x07

0x5F

0: VGA 1: TV

FREEZE STATUS

0x08

0x50

0 : OFF 1: ON

BRIGHTNESS VALUE

0x0A

0x52

VALUE[ 0 ~ 63 ]

CONTRAST VALUE

0x0B

0x53

VALUE[ 0 ~ 255 ]
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การแก้ ไขปั ญ หา
ส่วนนี้จะให้คาแนะนาที่เป็ นประโยชน์มากในการแก้ไขปัญหาที่พบทัว่ ไปในขณะที่ ใช้ AVerVision M70.
ไม่ มีภาพบนหน้ าจอการนาเสนอ
1. ตรวจสอบขั้วต่อทั้งหมดอีกครั้ง ตามที่แสดงในคู่มือฉบับนี้
2. ตรวจสอบสวิตช์เปิ ด/ปิ ดของอุปกรณ์แสดงผล
3. ตรวจสอบความถูกต้องของการตั้งค่าอุปกรณ์แสดงผล
4. ถ้าคุณกาลังนาเสนอจากโน้ตบุค๊ หรื อคอมพิวเตอร์ผา่ นอุปกรณ์การแสดงผล, ให้ตรวจสอบการเชื่อมต่อสายสัญญาณจากช่องจ่ายสัญญาณ RGB (VGA)
ของคอมพิวเตอร์ไปยังช่องรับสัญญาณ RGB ของ AVerVision M70 และตรวจดูให้แน่ใจว่า AVerVision M70 อยูใ่ นโหมด

5. สาหรับช่องสัญญาณออกของหน้าจอแสดงผล HDMI อาจเกิดระยะหน่วงเวลาได้ในขณะที่รอให้อุปกรณ์แสดงผลและ M70 ทาการซิงค์ รอประมาณ 4-7
วินาทีจนกระทัง่ คุณมองเห็นภาพกล้องบนหน้าจอ

ส่ วนนี้จะให้ คาแนะนาที่เป็ นประโยชน์ มากในการแก้ไขปัญหาที่พบทั่วไปใน ขณะที่ใช้ AVerVision M70
1. เมื่อเชื่อมต่อเพาเวอร์แล้ว เครื่ องจะถูกตั้งเป็ นโหมดสแตนด์บาย กดปุ่ ม POWER เพื่ อเปิ ดเครื่ อง
2. ถ้าอุปกรณ์แสดงผลของคุณคือ TV หรื ออุปกรณ์อนาล็อกใดๆ โปรดเปลี่ยนสวิตช์ TV-RGB ไปเป็ น TV

ภาพบนหน้ าจอการนาเสนอผิดเพีย้ น หรือภาพเบลอ
1. เรี ยกคืนการตั้งค่าทั้งหมดที่เปลี่ยนแปลง ถ้ามี กลับเป็ นการตั้งค่าเริ่ มต้นของผูผ้ ลิต กด MENU แล้วไปที่ SYSTEM > Default และเลือก YES
ในเมนู OSD
2. ใช้ฟังก์ชนั่ เมนู Brightness (ความสว่าง) และ Contrast (ความเข้ม) เพื่อลดความผิดเพี้ยนของภาพ ถ้าใช้ได้
3. ถ้าคุณพบว่าภาพเบลอ หรื อไม่ได้โฟกัส ให้กดปุ่ มออโต้โฟกัสบนแผงควบคุม หรื อรี โมทคอนโทรล

ไม่ มีสัญญาณคอมพิวเตอร์ บนหน้ าจอการนาเสนอ
1. ตรวจสอบการเชื่อมต่อสายสัญญาณทั้งหมดระหว่างอุปกรณ์แสดงผล, AVerVision M70 และพีซีของคุณ
2. เชื่อมต่อพีซีของคุณเข้ากับ AVerVision M70 ก่อนที่คุณจะเปิ ดเครื่ องคอมพิวเตอร์ของคุณ
3. สาหรับโน้ตบุ๊ค, กด FN+F5 ซ้ าๆ เพื่อสลับระหว่างโหมดการแสดงผลต่างๆ และแสดงภาพจากคอมพิวเตอร์บนหน้าจอการนาเสนอ สาหรับคาสัง่ ต่างๆ
โปรดดูค่มู ือผูใ้ ช้โน้ตบุ๊คของคุณ

หน้ าจอการนาเสนอไม่ แสดงภาพเดสก์ ทอปที่ถูกต้องบนพีซีหรือโน้ ตบุ๊คหลั งจากที่สลับจากโหมด Cameraไปยังโหมด PC.
1. กลับไปยังพีซีหรื อโน้ตบุ๊คของคุณ, วางเมาส์บนเดสก์ทอป และคลิกขวา, เลือก“คุณสมบัติ”, เลือกแท็บ “การตั้งค่า”, คลิกที่จอภาพ “2”
และทาเครื่ องหมายที่กล่อง“ขยายเดสก์ทอป Windows ไปยังจอภาพนี้”
2. จากนั้นกลับไปยังพีซีหรื อโน้ตบุค๊ อีกครั้ง และวางเมาส์ไว้บนเดสก์ทอปและคลิกขวาอีกครั้ง.
3. ครั้งนี้เลือก “ตัวเลือกกราฟฟิ ก”, จากนั้น “ส่งเอาต์พุตไปยัง”, จากนั้น “โคลนจอภาพคู่ Intel® ”, จากนั้นเลือก “จอภาพ + โน้ตบุ๊ค”
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4. หลังจากที่คุณดาเนินการตามขั้นตอนเหล่านี้ คุ ณควรสามารถเห็นภาพเดสก์ทอปเดียวกันกับบนพีซีและโน้ตบุค๊ รวมทั้งบนหน้าจอการนาเสนอ

AVerVision M70 ไม่ พบแฟลชไดรฟ์ USB ที่ใส่ ไว้
ต้องปรับสวิตช์ของแฟลชไดรฟ์ USB ไปที่

และตรวจสอบว่าใส่แฟลชไดรฟ์ USB ได้อย่างเหมาะสม
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วิดีโอที่บันทึกบน MAC ผ่านทางซอฟต์แวร์ ที่รวมมาในเครื่องไม่ มีเสียง
เนื่องจากข้อจากัดบางประการ เราขอแนะนาให้บนั ทึกเสี ยงจากพอร์ต MAC MIC IN โดยตรงเพื่อคุณภาพเสียงที่ดียงิ่ ขึ้น
โดยตรงเพื่อคุณภาพเสียงที่ดียงิ่ ขึ้น

การรั บ ประกั น แบบจากั ด
สำหรับระยะเวลำกำรรับประกัน เริ่มต้ น ณ วันที่ซื ้อผลิตภัณฑ์ และขยำยต่อไปตำมที่
ระบุในส่วน“ ระยะเวลำกำรรับประกันของผลิตภัณฑ์ AVer ”AVer ,
(”AVer“) .Inc ,Informationรับประกันว่ำผลิตภัณฑ์ที่ใช้ ได้ “) ผลิตภัณฑ์” (มี
คุณสมบัติตรงตำมที่ระบุในเอกสำรของ AVer สำหรับผลิตภัณฑ์ และกระบวนกำร
ผลิตและชิ ้นส่วนต่ำงๆ นันปรำศจำกข้
้
อบกพร่องเนื่องจำกวัตถุดิบ
และฝี มือแรงงำนภำยใต้ กำรใช้ งำนปกติ คำว่ำ“ คุณ ”ที่ใช้ ในข้ อตกลงนี ้
หมำยถึงคุณที่เป็ นปั จเจกบุคคล หรือนิติบคุ คลซึ่งเป็ นผู้ใช้ หรือติดตังผลิ
้ ตภัณฑ์
กำรรับประกันแบบจำกัดนี ้ ขยำยให้ เฉพำะกับคุณ ซึ่งเป็ นผู้ซื ้อลำดับแรกเท่ำนัน้
ยกเว้ นสิง่ ที่กล่ำวมำก่อนหน้ ำนี ้ ผลิตภัณฑ์จดั ให้ “ ตำมลักษณะที่เป็ น” ไม่มีกรณีใดที่
AVerรับประกันว่ำคุณจะสำมำรถใช้ ผลิตภัณฑ์ได้ โดยไม่มีปัญหำ
หรือกำรหยุดชะงักใดๆ หรือผลิตภัณฑ์นนเหมำะส
ั้
ำหรับวัตถุประสงค์ของคุณ
ควำมรับผิดชอบของ AVer ภำยใต้ ข้อกำหนดนี ้ เป็ นไปตำมตัวเลือกของ AVer
หรือกำรทดแทนผลิตภัณฑ์ด้วยผลิตภัณฑ์ที่ใกล้ เคียงกัน กำรรับประกันนี ้ใช้ ไม่ได้ กบั ) ก (
ผลิตภัณฑ์ซึ่งมีหมำยเลขผลิตภัณฑ์ถกู ขีดฆ่ำ ,ถูกแก้ ไข หรือถูกลบ หรือ) ข (กล่อง ,ซอง ,
แบตเตอรี่ ,ตัวเครื่อง ,เทป หรืออุปกรณ์เสริมที่ใช้ กบั ผลิตภัณฑ์นี ้
กำรรับประกันนี ้ใช้ ไม่ได้ กบั ผลิตภัณฑ์ซึ่งมีควำมเสียหำย ,กำรเสื่อมสภำพ
หรือทำงำนผิดปกติซึ่งมีสำเหตุจำก) ก (อุบตั ิเหตุ ,กำรใช้ ในทำงที่ผิด ,
กำรใช้ ผิดวัตถุประสงค์ ,กำรละเลย ,ไฟไหม้ ,น ้ำ ,ฟ้ำผ่ำ ,หรือภัยธรรมชำติอื่น ,
กำรใช้ เชิงพำณิชย์หรืออุตสำหกรรม ,กำรดัดแปลงผลิตภัณฑ์โดยไม่ได้ รับอนุญำต
หรือกำรไม่ปฏิบตั ิตำมขันตอนที
้
่มำพร้ อมกับผลิตภัณฑ์) ข (
กำรนำไปซ่อมแซมจำกผู้ให้ บริกำรอื่นนอกเหนือจำกตัวแทนของผู้ผลิต) ค (
ควำมเสียหำยจำกกำรขนส่ง) ต้ องเรียกร้ องค่ำเสียหำยจำกบริษัทขนส่ง (หรือ) ง (
สำเหตุอื่นๆ ที่ไม่มีสว่ นเกี่ยวข้ องกับข้ อบกพร่องของผลิตภัณฑ์
ช่วงเวลำกำรรับประกันของผลิตภัณฑ์ที่ได้ รับกำรซ่อมแซมหรือทดแทนให้ จะยำวกว่ำ) ก (
ช่วงเวลำกำรรับประกันดังเดิ
้ ม หรือ) ข (สำมสิบ (30)
วันนับจำกวันที่สง่ มอบผลิตภัณฑ์ที่ได้ รับกำรซ่อมแซมหรือทดแทน

ข้ อจำกัดของกำรรับประกัน
AVer ไม่รับประกันให้กบั บริ ษทั อื่นๆ
คุณต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับการเรี ยกร้องค่าเสียหาย, การชาระเงิน, ค่าใช้จ่าย
และค่าธรรมเนียมของทนายเกี่ยวกับการยืน่ คาร้องของคุณอันเนื่องมาจากผลของการใช้
หรื อไม่ใช้ผลิตภัณฑ์ การรับประกันนี้ใช้เฉพาะเมื่อผลิตภัณฑ์ได้รับการติดตั้ง, ใช้งาน,
บารุ งรักษา และใช้ตามที่ระบุในข้อกาหนดของ AVer เท่านั้น
การรับประกันนี้ไม่รวมถึงความเสียหายที่เกิดจาก (i) อุบตั ิเหตุ
เหตุการณ์ที่ไม่เป็ นปกติทางกายภาพ ไฟฟ้ า หรื อแม่เหล็กไฟฟ้ า ความประมาท
หรื อการใช้งานในทางที่ผดิ (ii)
การเปลี่ยนแปลงของกระแสไฟฟ้ าที่นอกเหนือจากข้อกาหนดของ AVer (iii)
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การใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีอุปกรณ์เสริ มหรื อตัวเลือกที่มิได้ปรับแต่งโดย AVer
หรื อตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้ง (iv) การติดตั้ง การปรับเปลี่ยน
หรื อการซ่อมแซมผลิตภัณฑ์โดยผูอ้ ื่น ที่นอกเหนือจาก AVer
หรื อตัวแทนที่ได้รับอนุญาต

ประกาศการไม่ รับประกัน
นอกเหนือจากที่ระบุอย่างชัดเจนในที่น้ ี และตามขอบเขตสูงสุดที่ได้รับอนุญาตทางกฎหมาย
AVER จะไม่รับผิดชอบการรับประกันอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์
ไม่ว่าจะชัดแจ้งหรื อเป็ นนัย ตามกฎหมาย หรื ออื่นๆ รวมถึง คุณภาพความพึงพอใจ
วิธีการจัดการ การใช้งานทางการค้า หรื อแนวปฏิบตั ิ
หรื อการรับประกันแบบเป็ นนัยเกี่ยวกับความสามารถเชิงพาณิ ชย์
ความเหมาะสมในการใช้งาน หรื อการไม่ละเมิดสิทธิของบุคคลที่สาม

ขีดจากัดความรับผิดชอบ
ไม่มีกรณี ใดๆ ที่ AVER จะรับผิดชอบต่อความเสียหาย ทั้งแบบทางอ้อม โดยอุบตั ิเหตุ
เป็ นพิเศษ หรื อความเสี ยหายที่เกิดตามมาของธรรมชาติ รวมถึง แต่ไม่จากัดที่
การสูญเสียผลกาไร ข้อมูล รายได้ การผลิต หรื อ การใช้ การขัดจังหวะทางธุรกิจ
หรื อการจัดหาสินค้าทดแทน หรื อบริ การที่เกิดจาก หรื อเกี่ยวข้องกับการรับประกันแบบจากัด
การใช้หรื อสมรรถนะของผลิตภัณฑ์ใดๆ ไม่ว่าจะตามสัญญา รวมถึง ความประมาท
หรื อทฤษฏีทางกฎหมายอื่นๆ แม้ว่า AVER
จะได้รับการแนะนาถึงความเป็ นไปได้ของความเสียหายดังกล่าวแล้วก็ตาม
ความรับผิดชอบโดยรวมของ AVER เกี่ยวกับความเสียหาย
โดยไม่คานึงถึงรู ปแบบใดๆ จะต้องไม่เกินวงเงินที่คุณจ่ายให้กบั AVER
ในการซื้อผลิตภัณฑ์

กฎหมายควบคุมและสิ ทธิของคุณ
การรับประกันนี้ให้สิทธิทางกฎหมายแก่คุณ คุณอาจมีสิทธิที่ได้รับตามกฎหมายของรัฐ
สิทธิดงั กล่าวอาจแปรเปลี่ยนไปตามรัฐ
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