
ลิขสิทธิ์ © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. สงวนลิขสิทธิ์

ข้อมูลใด ๆ ทั้งหมดรวมถึงคำ� รูปภ�พ กร�ฟ เป็นต้น เป็นทรัพย์สินของ Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (ต่อไปนี้เรียกว่� “EZVIZ”) ห้�มทำ�ซ้ำ� 

เปลี ่ยนแปลง แปล หรือแจกจ่�ยคู ่มือผู ้ใช้ฉบับนี ้ (ต่อไปนี้เรียกว่� “คู ่มือ”) ทั ้งหมดหรือบ�งส่วน ไม่ว่�ด้วยวิธีก�รใดก็ต�ม โดยไม่แจ้งให้ EZVIZ 

ทร�บล่วงหน้�เป็นล�ยลักษณ์อักษร เว้นแต่จะกำ�หนดเงื่อนไขไว้ EZVIZ ไม่สัญญ� รับประกัน หรือรับรองโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยเกี่ยวกับคู่มือ

เกี่ยวกับคู่มือนี้

คู่มือฉบับน้ีมีคำ�แนะนำ�ในก�รใช้ง�นและก�รจัดก�รผลิตภัณฑ์ รูป แผนภูมิ ภ�พ และข้อมูลอ่ืน ๆ ท้ังหมดในคู่มือฉบับน้ีใช้สำ�หรับก�รบรรย�ยและก�รอธิบ�ยเท่�น้ัน 

ข้อมูลท่ีอยู่ในคู่มือฉบับน้ีอ�จมีก�รเปล่ียนแปลงเน่ืองจ�กก�รอัปเดตเฟิร์มแวร์หรือเหตุผลอ่ืน ๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทร�บ โปรดดูข้อมูลล่�สุดท่ีเว็บไซต์ของ  ™ 

(http://www.ezviz.com)

บันทึกการแก้ไข

ก�รออกฉบับใหม่ – พฤษภ�คม 2022

การรับทราบเครื่องหมายการค้า

 ™,  ™, และเครื่องหม�ยก�รค้�และโลโก้อื่น ๆ ของ EZVIZ เป็นทรัพย์สินของ EZVIZ ในเขตอำ�น�จศ�ลต่�ง ๆ เครื่องหม�ยก�รค้�และโลโก้อื่น ๆ 

ที่กล่�วถึงด้�นล่�งเป็นทรัพย์สินของเจ้�ของที่เกี่ยวข้อง

ความรับผิดทางกฎหมาย

ภ�ยใต้ขอบเขตที่ส�ม�รถทำ�ได้ต�มกฎหม�ยที่ใช้บังคับ ผลิตภัณฑ์ที่อธิบ�ย รวมถึงฮ�ร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และเฟิร์มแวร์ของผลิตภัณฑ์ ได้ให้บริก�ร 

“ต�มสภ�พ” โดยมีข้อบกพร่องและข้อผิดพล�ดทั้งหมด และ EZVIZ จะไม่รับประกันโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย รวมถึงแต่ไม่จำ�กัดเพียงคว�มส�ม�รถท�งก�รค้� 

คว�มพึงพอใจในคุณภ�พ คว�มเหม�ะสมต�มวัตถุประสงค์เฉพ�ะ และก�รไม่ละเมิดสิทธิ์ของบุคคลภ�ยนอก ไม่ว่�กรณีใดก็ต�ม EZVIZ รวมถึงผู้บริห�ร 

เจ้�หน้�ที่ พนักง�น หรือตัวแทน จะไม่รับผิดต่อคุณสำ�หรับคว�มเสียห�ยพิเศษ คว�มเสียห�ยที่เป็นผลต�มม�ทั้งหมด คว�มเสียห�ยโดยอุบัติเหตุ 

หรือคว�มเสียห�ยโดยอ้อม รวมถึงคว�มเสียห�ยต่อก�รสูญเสียกำ�ไรท�งธุรกิจ ก�รหยุดชะงักของธุรกิจ หรือก�รสูญเสียของข้อมูล หรือก�รสูญเสียของเอกส�ร 

เป็นต้น ที่เกี่ยวข้องกับก�รใช้ง�นผลิตภัณฑ์นี้ แม้ว่� EZVIZ จะได้รับแจ้งถึงคว�มเป็นไปได้ของคว�มเสียห�ยดังกล่�วแล้วก็ต�ม 

ภ�ยใต้ขอบเขตที่ส�ม�รถทำ�ได้ต�มกฎหม�ยที่ใช้บังคับ คว�มรับผิดทั้งหมดของ EZVIZ สำ�หรับคว�มเสียห�ยทั้งหมดจะต้องไม่เกินร�ค�ซื้อเดิมของผลิตภัณฑ์ 

EZVIZ ไม่รับผิดต่อก�รบ�ดเจ็บส่วนบุคคลหรือคว�มเสียห�ยต่อทรัพย์สินอันเป็นผลม�จ�กก�รหยุดชะงักของอุปกรณ์หรือก�รยุติบริก�รเนื ่องจ�ก 

ก) ก�รติดตั้งอย่�งไม่เหม�ะสมหรือก�รใช้ง�นนอกเหนือจ�กที่ร้องขอ ข) ก�รปกป้องผลประโยชน์ของประเทศช�ติหรือส�ธ�รณะ ค) เหตุสุดวิสัย ง) 

ตัวผู้ใช้ง�นเองหรือบุคคลที่ส�ม รวมถึงแต่ไม่จำ�กัดเพียงก�รใช้ผลิตภัณฑ์ ซอฟต์แวร์ แอปพลิเคชันของบุคคลที่ส�ม เป็นต้น

ส ำ � ห ร ั บ ผ ล ิ ต ภ ั ณ ฑ ์ ท ี ่ ม ี ก � ร เ ข ้ � ถ ึ ง อ ิ น เ ท อ ร ์ เ น ็ ต  ค ุ ณ จ ะ เ ป ็ น ผ ู ้ ร ั บ ค ว � ม เ ส ี ่ ย ง ใ น ก � ร ใ ช ้ ง � น ผ ล ิ ต ภ ั ณ ฑ ์ น ี ้ ท ั ้ ง ห ม ด  E Z V I Z 

จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อก�รใช้ง�นที ่ผิดปกติ ก�รรั ่วไหลของคว�มเป็นส่วนตัว หรือคว�มเสียห�ยอื ่น ๆ ที ่เป็นผลม�จ�กก�รโจมตีท�งไซเบอร์ 

ก�รโจมต ีจ�กแฮกเกอร ์  ก�รต ิดไวร ัส  หร ือคว�มเส ี ่ ยงด ้ �นก�รร ักษ�คว�มปลอดภ ัยท�งอ ินเทอร ์ เน ็ตอ ื ่น  ๆ อย ่ �งไรก ็ต�ม EZVIZ 

จะให้ก�รสนับสนุนท�งเทคนิคอย่�งทันท่วงที ห�กจำ�เป็น กฎหม�ยก�รสอดส่องและกฎหม�ยก�รคุ้มครองข้อมูลแตกต่�งกันไปต�มเขตอำ�น�จศ�ล 

โปรดตรวจสอบกฎหม�ยที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในเขตอำ�น�จศ�ลของคุณก่อนใช้ผลิตภัณฑ์นี้เพื่อตรวจสอบว่�ก�รใช้ง�นของคุณเป็นไปต�มกฎหม�ยที่บังคับใช้ 

EZVIZ จะไม่รับผิดในกรณีที่ใช้ผลิตภัณฑ์นี้เพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่ถูกต้องต�มกฎหม�ย 

ในกรณีที่มีข้อขัดแย้งระหว่�งข้อคว�มข้�งต้นกับกฎหม�ยที่บังคับใช้ ให้ยึดต�มกฎหม�ยที่บังคับใช้เป็นสำ�คัญ
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1

ภาพรวม
1� สิ่งที่บรรจุอยู่ในบรรจุภัณฑ์

กล้อง (x1)

ฐ�นสกรู (x1) ส�ย USB (x1) แม่แบบเจ�ะ (x1)

ชุดสกรูยึด (x1) ข้อมูลด้�นระเบียบบังคับ (x1) คู่มือก�รใช้ง�นฉบับย่อ (x1)

2� ข้อมูลพื้นฐาน

ปุ่มรีเซ็ต

ช่องใส่ก�ร์ด Micro SD

ลำ�โพง

ช่องเสียบส�ยไฟ

(ด้�นหลังฝ�)

เปิดฝ�

ชื่อ คำ�อธิบ�ย

ปุ่มรีเซ็ต • เปิดเครื่อง: กดค้�งไว้ 2 วิน�ทีขณะอยู่ในสถ�นะปิดเครื่อง

• รีเซ็ตและเตรียมพร้อมสำ�หรับก�รจับคู่: กดค้�งไว้ 4 วิน�ที

• ปิดเครื่อง: กดปุ่มสั้นๆ ส�มครั้งภ�ยในหนึ่งวิน�ที

ก�ร์ด Micro SD 

(จำ�หน่�ยแยกต่�งห�ก)

เริ่มก�รใช้ง�นก�ร์ดในแอป EZVIZ ก่อนที่จะใช้ง�น

คว�มเข้�กันได้ที่แนะนำ�: คล�ส 10 พื้นที่สูงสุด 256GB

ช่องเสียบส�ยไฟ สำ�หรับช�ร์จกล้อง



2

ไฟ LED แสดงสถ�นะ

ไฟสปอร์ตไลท์

PIR

เลนส์

โฟโต้รีซีสเตอร์

ไฟสปอร์ตไลท์

ชื่อ คำ�อธิบ�ย

ไฟ LED แสดงสถ�นะ สีน้ำ�เงินคงที่: กล้องกำ�ลังเริ่มทำ�ง�นหรือกำ�ลังถูกใช้ในก�รดูมุมมองสดในแอป EZVIZ

สีน้ำ�เงินกระพริบเร็ว: กล้องพร้อมสำ�หรับก�รจับคู่แล้ว/กำ�ลังจับคู่อยู่

สีน้ำ�เงินกระพริบช้�: กล้องทำ�ง�นปกติ

สีแดงกระพริบช้�: ข้อยกเว้นของเครือข่�ย

สีแดงกระพริบเร็ว: ข้อยกเว้นของกล้อง

สีเขียวคงที่: กล้องช�ร์จเต็มแล้ว

สีเขียวกระพริบช้�: กำ�ลังช�ร์จ

การตั้งค่า
ทำาตามขั้นตอนนี้เพื่อตั้งค่ากล้องของคุณ:

1. ด�วน์โหลดแอป EZVIZ และเข้�สู่ระบบบัญชีแอป EZVIZ ของคุณ 

2. เปิดกล้อง

3. เพิ่มกล้องในบัญชีผู้ใช้ EZVIZ ของคุณ

1� ดาวน์โหลดแอป	EZVIZ

 - เชื่อมต่ออุปกรณ์มือถือของคุณกับ Wi-Fi (แนะนำ�) 
 - ด�วน์โหลดและติดตั้งแอป EZVIZ โดยค้นห� “EZVIZ” ใน App Store หรือ Google PlayTM

 - เปิดใช้แอปและลงทะเบียนบัญชีผู้ใช้ EZVIZ

แอป	EZVIZ

ห�กคุณเคยใช้แอปแล้ว ตรวจสอบให้แน่ใจว่�แอปเป็นเวอร์ชันล่�สุด ห�กต้องก�รดูว่�มีก�รอัพเดทหรือไม่ ให้ไปที่ App store แล้วค้นห� “EZVIZ”

2� เปิดกล้อง

ขณะกล้องปิดอยู่ ให้กดปุ่มรีเซ็ตค้�งไว้ 2 วิน�ทีเพื่อเปิดกล้อง

เปิดฝ�

ห�กแบตเตอรี่ของกล้องหมด ให้ต่อกล้องเข้�กับเต้�รับไฟฟ้�โดยใช้อะแดปเตอร์ไฟฟ้�สำ�หรับช�ร์จไฟ (5 โวลต์ 2 แอมป์)
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ก�รช�ร์จด้วยอะแดปเตอร์ไฟฟ้� ก�รช�ร์จด้วยแผงโซล่�เซลล์

 • ทั้งอะแดปเตอร์ไฟฟ้� (5 โวลต์ 2 แอมป์) และแผงโซล่�เซลล์ต้องซื้อแยกต่�งห�ก

• ถอดกล้องออกจ�กผนังก่อนนำ�ม�ช�ร์จไฟ

• โปรดอย่�ช�ร์จกล้องห�กอุณหภูมิสูงกว่� 45 องศ�หรือตำ่�กว่� 0 องศ�

• ไม่ควรช�ร์จกล้องด้วยอะแดปเตอร์ไฟฟ้�ในบริเวณภ�ยนอกอ�ค�ร

• กล้องจะเปิดโดยอัตโนมัติเมื่อกำ�ลังช�ร์จไฟ

• เพื่อให้ทนต่อสภ�พอ�ก�ศได้ดียิ่งขึ้น ให้ปิดลูกย�งอุดที่ช่องเสียบส�ยช�ร์จ USB ทุกครั้งหลังจ�กช�ร์จแบตเตอรี่

3� เพิ่มกล้องลงในแอป	EZVIZ

 - กดปุ่มรีเซ็ตบนกล้องค้�งไว้ 4 วิน�ที ห�กไฟ LED แสดงสถ�นะกระพริบเร็วเป็นสีนำ้�เงินแสดงว่�กล้องพร้อมกำ�หนดค่� Wi-Fi แล้ว

เปิดฝ�

 - เข้�สู่ระบบบัญชีของคุณโดยใช้แอป EZVIZ

 - บนหน้�จอหลัก แตะ “+” ที่มุมขว�บนเพื่อไปที่อินเตอร์เฟซสแกนรหัสคิวอ�ร์

 - สแกนรหัสคิวอ�ร์บนหน้�ปกคู่มือก�รใช้ง�นฉบับย่อหรือบนตัวกล้อง

 - ทำ�ต�มตัวช่วยของแอป EZVIZ เพื่อกำ�หนดค่� Wi-Fi ให้เสร็จเรียบร้อย

ห�กคุณต้องก�รเปลี่ยน Wi-Fi ของกล้อง ให้กดปุ่มรีเซ็ตค้�งไว้เป็นเวล� 4 วิน�ทีแล้วทำ�ซ้ำ�ต�มขั้นตอนด้�นบน
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การติดตั้งกล้อง

1� ตำาแหน่งการติดตั้ง

เลือกตำ�แหน่งที่มีขอบเขตก�รมองเห็นที่ชัดเจนและไม่โดนบดบัง รวมถึงมีสัญญ�ณไร้ส�ยที่เชื่อมต่อกับกล้องได้ดี โปรดอย่�ลืมเคล็ดลับเหล่�นี้:

• ตรวจสอบให้แน่ใจว่�ผนังมีคว�มแข็งแรงม�กพอที่จะรองรับนำ้�หนักได้ส�มเท่�ของนำ้�หนักกล้อง

• คว�มสูงในก�รติดตั้งที่แนะนำ�: 7-10 ฟุต (2-3 ม.) เหนือพื้นดิน

มุมในก�รติดตั้งที่แนะนำ�: มุมก้ม 20 องศ�

• ตรวจสอบให้แน่ใจว่�ขอบเขตมุมมองของกล้องจะส�ม�รถจับก�รเคลื่อนไหวจ�กด้�นหนึ่งไปอีกด้�นหนึ่งได้ เนื่องจ�กเซ็นเซอร์ตรวจจับคว�มเคลื่อนไหวจะไวต่อก�รเคลื่อนไหวจ�กด้�นหนึ่งไปอีกด้�นหนึ่งในขอบเขต

ของมุมมองม�กกว่�ก�รเคลื่อนไหวเข้�ห�หรือออกจ�กกล้องโดยตรง

20°

ด้วยข้อจำ�กัดของเทคโนโลยีก�รตรวจจับ PIR กล้องจึงอ�จไม่ส�ม�รถตรวจจับก�รเคลื่อนไหวเมื่ออุณหภูมิของสภ�พแวดล้อมใกล้เคียงกับอุณหภูมิของร่�งก�ยมนุษย์หรือคนที่เข้�ใกล้เซ็นเซอร์ PIR ในแนวตั้ง

• ขอแนะนำ�ให้ตั้งค่�คว�มไวของก�รตรวจจับในแอป EZVIZ เมื่อคุณเลือกตำ�แหน่ง เพื่อให้คุณตรวจสอบได้ว่�กล้องส�ม�รถตรวจจับคว�มเคลื่อนไหวได้หรือไม่เมื่ออยู่ในตำ�แหน่งปัจจุบัน และปรับคว�มไวของก�รตรวจจับ

ต�มขน�ดและระยะห่�งของวัตถุที่ตรวจจับ

ประกาศสำาคัญเกี่ยวกับการลดสัญญาณเตือนเท็จ:

• ห้�มติดตั้งกล้องภ�ยใต้สภ�วะที่มีแสงจ้� รวมถึงแสงอ�ทิตย์ ไฟสว่�งจ�กหลอดไฟ ฯลฯ

• ห้�มว�งกล้องใกล้กับช่องระบ�ยใด ๆ รวมถึงท่อแอร์ ช่องระบ�ยอ�ก�ศของเครื่องทำ�คว�มชื้น ช่องระบ�ยคว�มร้อนของเครื่องฉ�ยภ�พสไลด์ ฯลฯ

• ห้�มติดตั้งกล้องในสถ�นที่ที่มีลมแรง

• ห้�มติดตั้งกล้องไว้หน้�กระจก

• ว�งกล้องให้ห่�งจ�กอุปกรณ์ไร้ส�ยใด ๆ อย่�งน้อย 1 เมตร รวมถึงเร�เตอร์ Wi-Fi และโทรศัพท์ เพื่อหลีกเลี่ยงสัญญ�ณรบกวนไร้ส�ย
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2� ติดตั้งการ์ด	Micro	SD	(อุปกรณ์เสริม)

 - เปิดฝ�บนตัวกล้อง

 - ใส่ก�ร์ด Micro SD (จำ�หน่�ยแยกต่�งห�ก) เข้�ไปในช่องดังที่แสดงในรูปด้�นล่�ง

 - ใส่ฝ�ปิดกลับคืน
เปิดฝ�

หลังจ�กติดตั้งก�ร์ด Micro SD คุณต้องเริ่มก�รใช้ง�นก�ร์ดในแอป EZVIZ ก่อนใช้ง�น

 - ในแอป EZVIZ ให้แตะที่ รายการบันทึก ในอินเตอร์เฟซ ก�รตั้งค่�อุปกรณ์ เพื่อตรวจสอบสถ�นะของก�ร์ด Micro SD

 - ห�กก�ร์ดหน่วยคว�มจำ�แสดงสถ�นะ ยังไม่เริ่มการใช้งาน ให้แตะเพื่อเริ่มก�รใช้ง�น 

สถ�นะจะเปลี่ยนเป็น ปกติ และก�ร์ดหน่วยคว�มจำ�จะส�ม�รถจัดเก็บวิดีโอได้

3� ขั้นตอนการติดตั้ง

1. โปรดนำ�ฐ�นติดตั้งออกจ�กฐ�นสกรูก่อน

แผ่นติดตั้ง ฐ�นสกรู

2. ดึงฟิล์มป้องกันออกจ�กเลนส์

3. ว�งแม่แบบเจ�ะบนพื้นผิวที่สะอ�ดและเรียบ

4. (สำ�หรับผนังซีเมนต์เท่�นั้น) เจ�ะรูสกรูต�มแม่แบบแล้วสอดพุก

5. ขันสกรูต�มแม่แบบเจ�ะเพื่อยึดฐ�นติดตั้ง

6. หมุนฐ�นสกรูบนแผ่นติดตั้ง

7. ติดตั้งกล้องเข้�กับฐ�น

แผ่นติดตั้ง

พุก

แม่แบบเจ�ะ

สกรู

ฐ�นสกรู

กล้อง
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ดูอุปกรณ์ของคุณ
อินเตอร์เฟซของแอปอ�จแตกต่�งกันเนื่องจ�กก�รอัปเดตเวอร์ชั่น โปรดดูอินเตอร์เฟซจริง

1� มุมมองสด

เมื่อคุณเปิดใช้ง�นแอป EZVIZ หน้�อุปกรณ์จะแสดงขึ้นดังด้�นล่�ง

คุณส�ม�รถดูและฟังข้อมูลสด ถ่�ยภ�พสแนปช็อต หรือบันทึกภ�พ และเลือกคว�มละเอียดของวิดีโอได้ต�มต้องก�ร

ปัดซ้�ยและขว�บนหน้�จอเพื่อดูไอคอนเพิ่มเติม

ไอคอน คำาอธิบาย

แชร์ แชร์อุปกรณ์

ก�รตั้งค่� ดูและเปลี่ยนแปลงก�รตั้งค่�อุปกรณ์

สแนปช็อต ถ่�ยภ�พสแนปช็อต

บันทึก เริ่ม/หยุดก�รบันทึกด้วยตนเอง

พูดคุย แตะที่ไอคอนแล้วทำ�ต�มคำ�แนะนำ�เพื่อพูดหรือฟังเสียงคนที่อยู่หน้�กล้อง

ก�รแจ้งเตือน ส่งเสียงหรือยิงแสงแฟลชเพื่อป้องกันผู้บุกรุก

คว�มละเอียด เลือกคว�มละเอียดของวิดีโอในระดับ Ultra HD, Hi-Def หรือม�ตรฐ�น

มุมมองสดหล�ยหน้�จอ แตะเพื่อเลือกเค้�โครงของหน้�ต่�งมุมมองสด

โปรดดูอินเตอร์เฟซจริงสำ�หรับข้อมูลเฉพ�ะ
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2� การตั้งค่า

ในหน้�ก�รตั้งค่� คุณจะส�ม�รถกำ�หนดพ�ร�มิเตอร์ของอุปกรณ์ได้

พารามิเตอร์ คำาอธิบาย

ชื่อ ปรับแต่งชื่ออุปกรณ์ของคุณ

โหมดก�รทำ�ง�น

• โหมดบันทึก: กล้องจะบันทึกภ�พอย่�งต่อเนื่อง โปรดเสียบกล้องกับเต้�รับไฟฟ้�

• โหมดประสิทธิภ�พ: คว�มย�วต่อหนึ่งคลิปวิดีโอจะย�วกว่�แต่ประหยัดพลังง�นน้อยกว่�

• โหมดประหยัดพลังง�น: คว�มย�วต่อหนึ่งคลิปวิดีโอจะสั้นกว่�แต่ประหยัดพลังง�นม�กกว่�

• โหมดประหยัดพลังง�นขั้นสูง: โหมดสลีปอยู่ในสถ�นะเปิด ก�รเปิดใช้ง�นมุมมองสดจะเรียกกล้องกลับสู่ก�รทำ�ง�น

• กำ�หนดค่�โหมดก�รทำ�ง�น: ปรับแต่งโหมดก�รทำ�ง�นในช่วงเวล�ต่�งๆ

ก�รตรวจจับแบบอัจฉริยะ

คุณส�ม�รถปรับแต่งก�รแจ้งเตือนก�รตรวจจับได้โดยก�รเปลี่ยนค่�คว�มไวของก�รตรวจจับ คว�มไวยิ่งสูง ยิ่งส�ม�รถตรวจสอบคนที่อยู่ห่�งจ�กกล้องได้ง่�ยขึ้น

ก�รตรวจจับพื้นฐ�น (จำ�เป็น):

• ก�รตรวจจับด้วยอินฟร�เรด PIR: คว�มไวยิ่งสูง ระยะก�รตรวจจับยิ่งไกลขึ้น

• ก�รตรวจจับรูปลักษณ์มนุษย์: คว�มไวยิ่งสูง ระยะก�รตรวจจับยิ่งไกลขึ้น

อุปกรณ์ต่�ง ๆ จะเตือนโดยอิงต�มโหมดที่ได้เลือกไว้ รวมถึงเสียงเตือนจ�กฝั่งอุปกรณ์และก�รแจ้งเตือนแบบข้อคว�มจ�กฝั่งแอป

ก�รแจ้งเตือน คุณส�ม�รถตั้งค่�ก�รแจ้งเตือนได้จ�กทั้งฝั่งอุปกรณ์และจ�กฝั่งแอป

เสียง ห�กปิดก�รใช้ง�น ทั้งมุมมองแบบสดและวิดีโอที่บันทึกจะไม่มีเสียง

ภ�พ

คุณส�ม�รถเลือกโหมดก�รถ่�ยภ�พต่�ง ๆ ได้ที่นี่

• รูปแบบภ�พ:

• ต้นฉบับ: รูปแบบภ�พเริ่มต้น

• ซอฟท์: คว�มอิ่มตัวของสีตำ่�

• ฉูดฉ�ด: คว�มอิ่มตัวของสีสูง

• โหมดภ�พเวล�กล�งคืน

• ก�รแสดงภ�พเวล�กล�งคืนแบบสี: แสงอบอุ่น ส�ม�รถใช้เป็นแสงกล�งคืนและภ�พจะมีสี

• ก�รแสดงภ�พเวล�กล�งคืนแบบข�วดำ�: แสง IR ใช้ในสภ�วะที่มองเห็นได้ย�กและภ�พจะเป็นสีข�วดำ�

แสงไฟ
เมื่อปิดใช้ง�น ไฟแสดงสถ�นะของกล้องจะดับลง

ข้อยกเว้น: ไฟแสดงสถ�นะของกล้องจะยังคงสว่�งอยู่ เมื่อกำ�ลังช�ร์จกล้อง หรือกล้องมีข้อยกเว้น

แบตเตอรี่ คุณส�ม�รถดูคว�มจุแบตเตอรี่ได้ที่นี่

พื้นที่จัดเก็บบนระบบคล�วด์ คุณส�ม�รถสมัครใช้ง�นและจัดก�รพื้นที่จัดเก็บบนระบบคล�วด์ได้

ร�ยก�รบันทึก คุณส�ม�รถดูสถ�นะอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล เช่น พื้นที่จัดเก็บบนระบบคล�วด์และก�ร์ดหน่วยคว�มจำ�ได้

เครือข่�ย
• คุณส�ม�รถดู Wi-Fi ที่กำ�ลังอุปกรณ์เชื่อมต่ออยู่ และแตะเพื่อเปลี่ยนเป็น Wi-Fi อื่นได้

• คุณยังส�ม�รถตรวจสอบคว�มแรงสัญญ�ณ Wi-Fi ได้เช่นกัน

ข้อมูลของอุปกรณ์ คุณส�ม�รถดูข้อมูลของอุปกรณ์ได้ที่นี่ รวมถึงคู่มือผู้ใช้

แชร์อุปกรณ์ ป้อนที่อยู่อีเมลหรือหม�ยเลขโทรศัพท์เพื่อเชิญและให้สิทธิ์ใช้ง�นอุปกรณ์แก่สม�ชิกในครอบครัวหรือผู้เยี่ยมชม

ลบอุปกรณ์ แตะเพื่อลบกล้องออกจ�กบัญชี EZVIZ
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การเชื่อมต่อกับ	EZVIZ

1� ใช้	Amazon	Alexa

คำ�แนะนำ�เหล่�นี้จะช่วยให้คุณส�ม�รถควบคุมอุปกรณ์ EZVIZ โดยใช้ Amazon Alexa ห�กคุณพบปัญห�ขณะดำ�เนินก�ร โปรดอ้�งอิง การแก้ไขปัญหา

ก่อนเริ่มใช้งาน	ตรวจสอบให้แน่ใจว่า:
1. อุปกรณ์ EZVIZ เชื่อมต่อกับแอป EZVIZ แล้ว

2. ในแอป EZVIZ ให้ปิด “ก�รเข้�รหัสวิดีโอ” และเปิด “เสียง” ในหน้�ก�รตั้งค่�อุปกรณ์

3. คุณมีอุปกรณ์ที่เปิดใช้ง�น Alexa ไว้ (นั่นคือ Echo Spot, Ehco-Show, All-new Echo-Show, Fire TV (ทุกรุ่น), Fire TV stick (เฉพ�ะรุ่นที่สอง), สม�ร์ททีวี Fire TV Edition)

4. คุณติดตั้งแอป Amazon Alexa บนอุปกรณ์อัจฉริยะของคุณและสร้�งบัญชีแล้ว

ในการควบคุมอุปกรณ์	EZVIZ	ด้วย	Amazon	Alexa:
1. เปิดแอป Alexa แล้วเลือก “Skills and Games (ทักษะและเกม)” จ�กเมนู

2. ที่หน้�จอทักษะและเกม ค้นห� “EZVIZ” แล้วคุณจะพบทักษะ “EZVIZ”

3. เลือกทักษะของอุปกรณ์ EZVIZ จ�กนั้นแตะ ENABLE	TO	USE	(เปิดใช้งานเพื่อใช้)

4. ป้อนชื่อผู้ใช้และรหัสผ่�นของ EZVIZ แล้วแตะ Sign	in	(ลงชื่อเข้าใช้)

5. แตะปุ่ม Authorize	(อนุญาต) เพื่ออนุญ�ตให้ Alexa เข้�ถึงบัญชี EZVIZ ของคุณ เพื่อให้ Alexa ส�ม�รถควบคุมอุปกรณ์ EZVIZ ของคุณได้ 

6. คุณจะเห็นข้อคว�ม “EZVIZ has been successfully linked (เชื่อมโยง EZVIZ สำ�เร็จแล้ว)” จ�กนั้นแตะ DISCOVER	DEVICES	(ค้นหาอุปกรณ์)เพื่ออนุญ�ตให้ Alexa ค้นห�อุปกรณ์ EZVIZ ทั้งหมดของคุณ

7. กลับไปที่เมนูของแอป Alexa แล้วเลือก “Devices (อุปกรณ์)” และคุณจะเห็นอุปกรณ์ EZVIZ ทั้งหมดของคุณภ�ยใต้หัวข้ออุปกรณ์

คำาสั่งเสียง
ค้นห�อุปกรณ์อัจฉริยะใหม่ผ่�นเมนู “Smart Home (บ้�นอัจฉริยะ)” ในแอป Alexa หรือฟังก์ชั่นก�รควบคุม Alexa ด้วยเสียง

เมื่อพบอุปกรณ์แล้ว คุณส�ม�รถควบคุมอุปกรณ์ด้วยเสียงของคุณได้ พูดคำ�สั่งง่�ยๆ ให้ Alexa

ชื่ออุปกรณ์ของคุณ ตัวอย่�งเช่น “show xxxx camera (แสดงกล้อง xxxx)” ส�ม�รถแก้ไขได้ในแอป EZVIZ ทุกครั้งที่คุณเปลี่ยนชื่ออุปกรณ์ คุณจะต้องค้นห�อุปกรณ์อีกครั้งเพื่ออัปเดตชื่อ

การแก้ไขปัญหา
ควรทำ�อย่�งไรถ้� Alexa ไม่พบอุปกรณ์ของฉัน

ตรวจสอบว่�ก�รเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตมีปัญห�หรือไม่

ลองรีบูตอุปกรณ์อัจฉริยะและค้นห�อุปกรณ์อีกครั้งบน Alexa

ทำ�ไม Alexa จึงแสดงสถ�นะของอุปกรณ์เป็น “Offline (ออฟไลน์)”

ก�รเชื่อมต่อไร้ส�ยของคุณอ�จถูกตัด รีบูตอุปกรณ์อัจฉริยะและค้นห�อีกครั้งบน Alexa

ก�รเข้�ถึงอินเทอร์เน็ตบนเร�เตอร์อ�จไม่พร้อมใช้ง�น ตรวจสอบว่�เร�เตอร์ของคุณเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตอยู่หรือไม่แล้วลองอีกครั้ง

สำ�หรับร�ยละเอียดเกี่ยวกับประเทศที่รองรับก�รใช้ง�น Amazon Alexa โปรดดูเว็บไซต์ท�งก�ร
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2� ใช้	Google	Assistant

เมื่อใช้กับ Google Assistant คุณจะส�ม�รถเปิดก�รใช้ง�นอุปกรณ์ EZVIZ และดูสดโดยก�รพูดคำ�สั่งเสียงท�ง Google Assistant

จำาเป็นต้องมีอุปกรณ์และแอปต่อไปนี้:
1. แอป EZVIZ

2. ในแอป EZVIZ ให้ปิด “ก�รเข้�รหัสวิดีโอ” และเปิด “เสียง” ในหน้�ก�รตั้งค่�อุปกรณ์

3. ทีวีที่เชื่อมต่อฟังก์ชั่น Chromecast

4. แอป Google Assistant บนโทรศัพท์ของคุณ

เริ่มต้นใช้งานโดยทำาตามขั้นตอนด้านล่าง
1. ตั้งค่�อุปกรณ์ EZVIZ และตรวจสอบให้แน่ใจว่�มีก�รทำ�ง�นอย่�งเหม�ะสมบนแอป

2. ด�วน์โหลดแอป Google home จ�ก App Store หรือ Google Play StoreTM แล้วเข้�สู่ระบบบัญชี Google ของคุณ

3. ที่หน้�จอ Myhome แตะ “+” ที่มุมซ้�ยบน แล้วเลือก “Set up device (ตั้งค่�อุปกรณ์)”จ�กร�ยก�รเมนู เพื่อไปยังอินเตอร์เฟซก�รตั้งค่�

4. แตะ “Works	with	Google	(ใช้งานร่วมกับ	Google)” และค้นห� “EZVIZ” แล้วคุณจะพบทักษะ “EZVIZ”

5. ป้อนชื่อผู้ใช้และรหัสผ่�นของ EZVIZ แล้วแตะ Sign	in	(ลงชื่อเข้าใช้)

6. แตะปุ่ม Authorize	(อนุญาต) เพื่ออนุญ�ตให้ Google เข้�ถึงบัญชี EZVIZ ของคุณ เพื่อให้ Google ส�ม�รถควบคุมอุปกรณ์ EZVIZ ของคุณได้

7. แตะ “Return	to	app	(กลับไปยังแอป)”

8. ทำ�ต�มขั้นตอนข้�งต้นเพื่อทำ�ก�รอนุญ�ตให้เสร็จสมบูรณ์: เมื่อก�รซิงโครไนซ์เสร็จสมบูรณ์ บริก�ร EZVIZ จะแสดงอยู่ในร�ยก�รบริก�รของคุณ ห�กต้องก�รดูร�ยก�รอุปกรณ์ที่เข้�กันได้ของบัญชี EZVIZ ให้แตะ

ไอคอนบริก�ร EZVIZ

9. ให้ลองส่งคำ�สั่ง ใช้ชื่อกล้องที่คุณสร้�งไว้เมื่อตั้งค่�ระบบ

ผู้ใช้ส�ม�รถจัดก�รอุปกรณ์เป็นร�ยก�รเดียวหรือเป็นกลุ่มก็ได้ ก�รเพิ่มอุปกรณ์ไปยังห้องช่วยให้ผู้ใช้ส�ม�รถควบคุมกลุ่มอุปกรณ์พร้อมกันโดยใช้คำ�สั่งเดียวได้

ดูข้อมูลเพิ่มเติมในลิงก์

https://support.google.com/googlehome/answer/7029485?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=en

คำาถามที่พบบ่อย

ถาม: หากแอปแสดงว่ากล้องออฟไลน์อยู่	จะยังมีการบันทึกวิดีโอต่อหรือไม่

ตอบ: ห�กกล้องเปิดอยู่แต่ข�ดก�รเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ก�รบันทึกวิดีโอในเครื่องจะยังคงดำ�เนินอยู่ แต่ก�รบันทึกบนระบบคล�วด์จะหยุดลง ห�กกล้องปิดเครื่อง ก�รบันทึกวิดีโอทั้งสองช่องท�งจะหยุดลง

ถาม: ทำาไมจึงมีการตรวจจับและแจ้งเตือนเมื่อไม่มีใครอยู่ในภาพ

ตอบ: ลองตั้งค่�คว�มไวของก�รแจ้งเตือนให้ตำ่�ลง โปรดทร�บว่�ย�นพ�หนะและสัตว์ก็ถูกตรวจจับได้เช่นกัน

ถาม: ทำาไมจึงไม่มีการแจ้งเตือนเมื่อมีบุคคลปรากฏในบริเวณที่มีการตรวจจับด้วย	PIR

ตอบ:  - ลองตั้งค่�คว�มไวของก�รแจ้งเตือนให้สูงขึ้น

 - ตรวจสอบให้แน่ใจว่�มีคนอยู่ในบริเวณที่ตรวจจับ และระยะห่�งของก�รตรวจจับด้วย PIR อยู่ที่ 10 เมตรเมื่อตั้งคว�มไวก�รตรวจจับไว้ที่ 100

 - ด้วยข้อจำ�กัดของเทคโนโลยีก�รตรวจจับ PIR กล้องจึงอ�จไม่ส�ม�รถตรวจจับก�รเคลื่อนไหวเมื่ออุณหภูมิของสภ�พแวดล้อมใกล้เคียงกับอุณหภูมิของร่�งก�ยมนุษย์หรือคนที่เข้�ใกล้เซ็นเซอร์ PIR ในแนวตั้ง

สำ�หรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอุปกรณ์ โปรดเข้�ไปที่ www.ezviz.com/th
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แนวคิดริเริ่มใช้ผลิตภัณฑ์วิดีโอ
ขอบคุณที่เลือกผลิตภัณฑ์ EZVIZ

เทคโนโลยีส่งผลต่อชีวิตของเร�ในทุกรูปแบบ ในฐ�นะบริษัทที่มีเทคโนโลยีขั้นสูง เร�ให้คว�มตระหนักถึงบทบ�ทของเทคโนโลยีในก�รปรับปรุง

ประสิทธิภ�พท�งธุรกิจและคุณภ�พชีวิตม�กยิ่งขึ้น แต่ในขณะเดียวกันก็มีอันตร�ยที่อ�จเกิดขึ้นจ�กก�รใช้ง�นที่ไม่เหม�ะสม เช่น ผลิตภัณฑ์

วิดีโอส�ม�รถบันทึกภ�พได้จริง สมบูรณ์ และชัดเจน สิ่งนี้มีคุณค่�อย่�งสูงในก�รระลึกถึงคว�มหลังและเก็บรักษ�คว�มเป็นจริงแบบเรียลไทม์ 

อย่�งไรก็ต�ม อ�จส่งผลให้เกิดก�รละเมิดสิทธิ์และผลประโยชน์ที่ถูกต้องต�มกฎหม�ยของบุคคลที่ส�ม ห�กมีก�รแจกจ่�ย ใช้ และ/หรือประมวล

ผลข้อมูลวิดีโออย่�งไม่เหม�ะสม ต�มหลักปรัชญ�ที่ว่� “เทคโนโลยีเพื่อคว�มดี” EZVIZ ขอให้ผู้ใช้เทคโนโลยีวิดีโอและผลิตภัณฑ์วิดีโอทุกคนต้อง

ปฏิบัติต�มกฎหม�ยและระเบียบที่บังคับใช้ทั้งหมด รวมถึงธรรมเนียมปฏิบัติท�งจริยธรรม โดยมีเป้�หม�ยร่วมกันเพื่อสร้�งชุมชนที่ดีขึ้น กรุณ�

อ่�นแนวคิดริเริ่มต่อไปนี้อย่�งละเอียด:

1. ทุกคนมีคว�มค�ดหวังที่สมเหตุสมผลในคว�มเป็นส่วนตัว และก�รติดตั้งผลิตภัณฑ์วิดีโอไม่ควรขัดต่อคว�มค�ดหวังที่สมเหตุสมผลนี้ ดังนั้น 

ต้องมีก�รแจ้งเตือนในลักษณะที่สมเหตุสมผลและมีประสิทธิภ�พ และมีก�รชี้แจงช่วงก�รตรวจสอบเมื่อติดตั้งผลิตภัณฑ์วิดีโอในพื้นที่ส�ธ�รณะ 

สำ�หรับพื้นที่ที่ไม่ใช่พื้นที่ส�ธ�รณะ สิทธิ์และผลประโยชน์ของบุคคลที่ส�มจะได้รับก�รประเมินเมื่อติดตั้งผลิตภัณฑ์วิดีโอ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำ�กัดถึง

ก�รติดตั้งผลิตภัณฑ์วิดีโอหลังจ�กได้รับคว�มยินยอมจ�กผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเท่�นั้น และไม่ติดตั้งผลิตภัณฑ์วิดีโอที่มองไม่เห็นอย่�งสูง 

2. วัตถุประสงค์ของผลิตภัณฑ์วิดีโอ คือก�รบันทึกกิจกรรมจริงภ�ยในเวล�และพื้นที่ที่กำ�หนดและภ�ยใต้เงื่อนไขเฉพ�ะ ดังนั้น ผู้ใช้ทุกคนจะ

ต้องกำ�หนดสิทธิ์ของตนเองอย่�งสมเหตุสมผลในขอบเขตเฉพ�ะดังกล่�วก่อน เพื่อหลีกเลี่ยงก�รละเมิดภ�พบุคคล คว�มเป็นส่วนตัว หรือสิทธิ์ที่

ถูกต้องต�มกฎหม�ยอื่น ๆ ของบุคคลที่ส�ม

3. ระหว่�งก�รใช้ผลิตภัณฑ์วิดีโอ ข้อมูลภ�พวิดีโอที่ได้ม�จ�กฉ�กจริง ๆ จะยังคงถูกสร้�งขึ้นต่อไป ซึ่งรวมถึงข้อมูลท�งชีววิทย�จำ�นวนม�ก 

(เช่น ภ�พใบหน้�) และข้อมูลส�ม�รถนำ�ไปใช้หรือประมวลผลต่อไปได้ ผลิตภัณฑ์วิดีโอไม่ส�ม�รถจำ�แนกคว�มแตกต่�งระหว่�งคว�มดีและคว�ม

ไม่ดีเกี่ยวกับวิธีใช้ข้อมูลโดยพิจ�รณ�จ�กภ�พที่ถ่�ยโดยผลิตภัณฑ์วิดีโอเท่�นั้น ผลลัพธ์ของก�รใช้ข้อมูลขึ้นอยู่กับวิธีก�รและวัตถุประสงค์ของ

ก�รใช้ข้อมูลของผู้ควบคุมข้อมูล ดังนั้น ผู้ควบคุมข้อมูลต้องไม่เพียงแต่ปฏิบัติต�มกฎหม�ยและข้อบังคับที่บังคับใช้ทั้งหมด รวมถึงข้อกำ�หนดท�ง

บรรทัดฐ�นอื่น ๆ เท่�นั้น อีกทั้งยังต้องเค�รพบรรทัดฐ�นระหว่�งประเทศ ศีลธรรมท�งสังคม ศีลธรรมอันดี แนวปฏิบัติทั่วไป และข้อกำ�หนดอื่น 

ๆ ที่ไม่บังคับ และเค�รพคว�มเป็นส่วนตัวของบุคคล ภ�พบุคคล และสิทธิอื่น ๆ และคว�มสนใจ 

4. ควรพิจ�รณ�สิทธิ์ ค่�นิยม และคว�มต้องก�รอื่น ๆ ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่�ง ๆ เมื่อประมวลผลข้อมูลวิดีโอที่สร้�งขึ้นอย่�งต่อเนื่องจ�ก

ผลิตภัณฑ์วิดีโอ ในเรื่องนี้ คว�มปลอดภัยของผลิตภัณฑ์และคว�มปลอดภัยของข้อมูลมีคว�มสำ�คัญอย่�งยิ่ง ดังนั้น ผู้ใช้ปล�ยท�งและผู้ควบคุม

ข้อมูลทุกคนต้องดำ�เนินม�ตรก�รที่สมเหตุสมผลและจำ�เป็นทั้งหมดเพื่อรับรองก�รรักษ�คว�มปลอดภัยด้�นข้อมูลและหลีกเล่ียงก�รรั่วไหลของ

ข้อมูล ก�รเปิดเผยที่ไม่เหม�ะสม และก�รใช้ง�นที่ไม่เหม�ะสม รวมถึงแต่ไม่จำ�กัดถึงก�รตั้งค่�ก�รควบคุมก�รเข้�ถึง ก�รเลือกสภ�พแวดล้อม

เครือข่�ยที่เหม�ะสม (อินเทอร์เน็ตหรืออินทร�เน็ต) ที่ผลิตภัณฑ์วิดีโอเชื่อมต่อ สร้�งและเพิ่มประสิทธิภ�พก�รรักษ�คว�มปลอดภัยเครือข่�ย

อย่�งต่อเนื่อง

5. ผลิตภัณฑ์วิดีโอมีส่วนสนับสนุนอย่�งม�กในก�รปรับปรุงก�รประกันสังคมทั่วโลก และเร�เชื่อว่�ผลิตภัณฑ์เหล่�นี้จะมีบทบ�ทอย่�งแข็งขัน

ในด้�นต่�ง ๆ ของชีวิตท�งสังคมด้วย ก�รใช้ผลิตภัณฑ์วิดีโอในท�งที่ผิดซึ่งเป็นก�รละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือนำ�ไปสู่กิจกรรมท�งอ�ญ�นั้นขัด

ต่อเจตน�เดิมของนวัตกรรมท�งเทคโนโลยีและก�รพัฒน�ผลิตภัณฑ์ ดังนั้น ผู้ใช้แต่ละร�ยจะต้องสร้�งกลไกก�รประเมินและติดต�มก�รใช้ง�น

ผลิตภัณฑ์ของตนเอง เพื่อให้มั่นใจว่�ผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นถูกนำ�ไปใช้อย่�งเหม�ะสมและสมเหตุสมผลและเป็นไปด้วยคว�มสุจริตใจ
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