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ข้อมูลใด ๆ ทั้งหมดรวมถึงค�ำ รูปภำพ กรำฟ เป็นต้น เป็นทรัพย์สินของ Hangzhou EZVIZ Software 

Co., Ltd. (ต่อไปนี้เรียกว่ำ “EZVIZ”) ห้ำมท�ำซ�้ำ เปลี่ยนแปลง แปล หรือแจกจ่ำยคู่มือผู้ใช้ฉบับนี้ (ต่อ

ไปนี้เรียกว่ำ “คู่มือ”) ทั้งหมดหรือบำงส่วน ไม่ว่ำด้วยวิธีกำรใดก็ตำม โดยไม่แจ้งให้ EZVIZ ทรำบล่วง

หน้ำเป็นลำยลักษณ์อักษร เว้นแต่จะก�ำหนดเงื่อนไขไว้ EZVIZ ไม่สัญญำ รับประกัน หรือรับรองโดยชัด

แจ้งหรือโดยนัยเกี่ยวกับคู่มือ

เกี่ยวกับคู่มือนี้

คูม่อืฉบบัน้ีมคี�ำแนะน�ำในกำรใช้งำนและกำรจดักำรผลติภัณฑ์ รปู แผนภมู ิ ภำพ และข้อมลูอืน่ ๆ 

ทัง้หมดในคูม่อืฉบบันีใ้ช้ส�ำหรบักำรบรรยำยและกำรอธบิำยเท่ำนัน้ ข้อมลูทีอ่ยูใ่นคูม่อืฉบับนีอ้ำจมีกำร

เปลีย่นแปลงเน่ืองจำกกำรอัปเดตเฟิร์มแวร์หรอืเหตผุลอืน่ ๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทรำบ โปรดดขู้อมลูล่ำสุดที่

เวบ็ไซต์ของ  ™ (http://www.ezviz.com)

บันทึกการแก้ไข

กำรออกฉบับใหม่ – พฤษภำคม 2022

การรับทราบเครื่องหมายการค้า

 ™,  ™, และเครื่องหมำยกำรค้ำและโลโก้อื่น ๆ ของ EZVIZ เป็นทรัพย์สินของ EZVIZ ใน

เขตอ�ำนำจศำลต่ำง ๆ เครื่องหมำยกำรค้ำและโลโก้อื่น ๆ ที่กล่ำวถึงด้ำนล่ำงเป็นทรัพย์สินของเจ้ำของ

ที่เกี่ยวข้อง

ความรับผิดทางกฎหมาย

ภำยใต้ขอบเขตที่สำมำรถท�ำได้ตำมกฎหมำยที่ใช้บังคับ ผลิตภัณฑ์ที่อธิบำย รวมถึงฮำร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ 

และเฟิร์มแวร์ของผลิตภัณฑ์ ได้ให้บริกำร “ตำมสภำพ” โดยมีข้อบกพร่องและข้อผิดพลำดทั้งหมด และ 

EZVIZ จะไม่รับประกันโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย รวมถึงแต่ไม่จ�ำกัดเพียงควำมสำมำรถทำงกำรค้ำ ควำม

พึงพอใจในคุณภำพ ควำมเหมำะสมตำมวัตถุประสงค์เฉพำะ และกำรไม่ละเมิดสิทธิ์ของบุคคลภำยนอก 

ไม่ว่ำกรณีใดก็ตำม EZVIZ รวมถึงผู้บริหำร เจ้ำหน้ำที่ พนักงำน หรือตัวแทน จะไม่รับผิดต่อคุณส�ำหรับ

ควำมเสียหำยพิเศษ ควำมเสียหำยที่เป็นผลตำมมำทั้งหมด ควำมเสียหำยโดยอุบัติเหตุ หรือควำมเสีย

หำยโดยอ้อม รวมถึงควำมเสียหำยต่อกำรสูญเสียก�ำไรทำงธุรกิจ กำรหยุดชะงักของธุรกิจ หรือกำรสูญ

เสียของข้อมูล หรือกำรสูญเสียของเอกสำร เป็นต้น ที่เกี่ยวข้องกับกำรใช้งำนผลิตภัณฑ์นี้ แม้ว่ำ EZVIZ 

จะได้รับแจ้งถึงควำมเป็นไปได้ของควำมเสียหำยดังกล่ำวแล้วก็ตำม 

ภำยใต้ขอบเขตที่สำมำรถท�ำได้ตำมกฎหมำยที่ใช้บังคับ ควำมรับผิดทั้งหมดของ EZVIZ ส�ำหรับควำม

เสียหำยทั้งหมดจะต้องไม่เกินรำคำซื้อเดิมของผลิตภัณฑ์ 

EZVIZ ไม่รับผิดต่อกำรบำดเจ็บส่วนบุคคลหรือควำมเสียหำยต่อทรัพย์สินอันเป็นผลมำจำกกำรหยุด

ชะงักของอุปกรณ์หรือกำรยุติบริกำรเนื่องจำก ก) กำรติดตั้งอย่ำงไม่เหมำะสมหรือกำรใช้งำนนอกเหนือ

จำกที่ร้องขอ ข) กำรปกป้องผลประโยชน์ของประเทศชำติหรือสำธำรณะ ค) เหตุสุดวิสัย ง) ตัวผู้ใช้งำน

เองหรือบุคคลที่สำม รวมถึงแต่ไม่จ�ำกัดเพียงกำรใช้ผลิตภัณฑ์ ซอฟต์แวร์ แอปพลิเคชันของบุคคลที่สำม 

เป็นต้น

ส�ำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีกำรเข้ำถึงอินเทอร์เน็ต คุณจะเป็นผู้รับควำมเสี่ยงในกำรใช้งำนผลิตภัณฑ์นี้ทั้งหมด 

EZVIZ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อกำรใช้งำนที่ผิดปกติ กำรรั่วไหลของควำมเป็นส่วนตัว หรือควำมเสีย

หำยอื่น ๆ ที่เป็นผลมำจำกกำรโจมตีทำงไซเบอร์ กำรโจมตีจำกแฮกเกอร์ กำรติดไวรัส หรือควำมเสี่ยง

ด้ำนกำรรักษำควำมปลอดภัยทำงอินเทอร์เน็ตอื่น ๆ อย่ำงไรก็ตำม EZVIZ จะให้กำรสนับสนุนทำง

เทคนิคอย่ำงทันท่วงที หำกจ�ำเป็น กฎหมำยกำรสอดส่องและกฎหมำยกำรคุ้มครองข้อมูลแตกต่ำงกัน

ไปตำมเขตอ�ำนำจศำล โปรดตรวจสอบกฎหมำยที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในเขตอ�ำนำจศำลของคุณก่อนใช้

ผลิตภัณฑ์นี้เพื่อตรวจสอบว่ำกำรใช้งำนของคุณเป็นไปตำมกฎหมำยที่บังคับใช้ EZVIZ จะไม่รับผิดใน

กรณีที่ใช้ผลิตภัณฑ์นี้เพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่ถูกต้องตำมกฎหมำย 

ในกรณีที่มีข้อขัดแย้งระหว่ำงข้อควำมข้ำงต้นกับกฎหมำยที่บังคับใช้ ให้ยึดตำมกฎหมำยที่บังคับใช้เป็น

ส�ำคัญ
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ภาพรวม
1� สิ่งที่บรรจุอยู่ในบรรจุภัณฑ์

กล้อง (x1)

แม่แบบเจำะ (x1) สำย USB (x1) ชุดสกรูยึด (x1)

คู่มือกำรติดตั้งฉบับย่อ (x1) ข้อมูลระเบียบบังคับ (x1) คู่มือกำรใช้งำนฉบับย่อ (x1)

2� ข้อมูลพื้นฐาน

เลนส์

ไมค์

ไฟ LED แสดงสถำนะ

โฟโต้รีซีสเตอร์
แสงอินฟรำเรด

ไฟสปอร์ตไลท์

PIR

ชื่อ ค�ำอธิบำย

ไฟ LED แสดงสถำนะ สีแดงกระพริบช้ำ: ข้อยกเว้นของเครือข่ำย

สีแดงกระพริบเร็ว: ข้อยกเว้นของกล้อง

สีน�้ำเงินคงที่: กล้องก�ำลังเริ่มท�ำงำนหรือก�ำลังถูกใช้ในกำรดูมุมมองสดในแอป EZVIZ

สีน�้ำเงินกระพริบช้ำ: กล้องท�ำงำนปกติ

สีน�้ำเงินกระพริบเร็ว: กล้องพร้อมเชื่อมต่อ Wi-Fi

สีเขียวคงที่: กล้องชำร์จเต็มแล้ว

สีเขียวกระพริบช้ำ: ก�ำลังชำร์จ

โฟโต้รีซีสเตอร์
แสงอินฟรำเรด

ไฟสปอร์ตไลท์

PIR
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ปุ่มรีเซ็ต

ล�ำโพง

ปุ่มเปิด/ปิด

ช่องเสียบสำยไฟ
(ด้ำนหลังฝำ)

ช่องใส่กำร์ด Micro SD (ด้ำน

หลังฝำครอบ)

ชื่อ ค�ำอธิบำย

ปุ่มรีเซ็ต กดค้ำงไว้ 4 วินำทีเพื่อรีสตำร์ทและตั้งค่ำพำรำมิเตอร์ทั้งหมดกลับไปเป็นค่ำเริ่มต้น

กำร์ด Micro SD  

(จ�ำหน่ำยแยกต่ำงหำก)

เริ่มกำรใช้งำนกำร์ดในแอป EZVIZ ก่อนที่จะใช้งำน

ควำมเข้ำกันได้ที่แนะน�ำ: คลำส 10 พื้นที่สูงสุด 256GB

ปุ่มเปิด/ปิด • เปิดเครื่อง: กดค้ำงไว้ 2 วินำทีขณะอยู่ในสถำนะปิดเครื่อง

• ปิดเครื่อง: กดค้ำงไว้ 4 วินำทีเพื่อปิดกล้อง

ช่องเสียบสำยไฟ ส�ำหรับชำร์จกล้อง

การตั้งค่า

1� เปิดกล้อง

ขณะกล้องปิดอยู่ ให้กดปุ่มเปิด/ปิดค้ำงไว้ 2 วินำทีเพื่อเปิดกล้อง

หำกแบตเตอรี่ของกล้องหมด ให้ต่อกล้องเข้ำกับเต้ำรับไฟฟ้ำโดยใช้อะแดปเตอร์ไฟฟ้ำส�ำหรับชำร์จไฟ (5 โวลต์ 2 แอมป์)

กำรชำร์จด้วยอะแดปเตอร์ไฟฟ้ำ กำรชำร์จด้วยแผงโซล่ำเซลล์

• ทั้งอะแดปเตอร์ไฟฟ้ำ (5 โวลต์ 2 แอมป์) และแผงโซล่ำเซลล์ต้องซื้อแยกต่ำงหำก

• ถอดกล้องออกจำกผนังก่อนน�ำมำชำร์จไฟ

• โปรดอย่ำชำร์จกล้องหำกอุณหภูมิสูงกว่ำ 45 องศำหรือต�่ำกว่ำ 0 องศำ

• ไม่ควรชำร์จกล้องด้วยอะแดปเตอร์ไฟฟ้ำในบริเวณภำยนอกอำคำร

• กล้องจะเปิดโดยอัตโนมัติเมื่อก�ำลังชำร์จไฟ
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2� ดาวน์โหลดแอป	EZVIZ

- เชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือของคุณเข้ำกับ Wi-Fi โดยใช้เครือข่ำย 2.4GHz 

- ดำวน์โหลดและติดตั้งแอป EZVIZ โดยค้นหำ “EZVIZ” ใน App Store หรือ Google Play™

- เปิดใช้แอปและลงทะเบียนบัญชีผู้ใช้ EZVIZ

แอป	EZVIZ

หำกคุณเคยใช้แอปแล้ว ตรวจสอบให้แน่ใจว่ำแอปเป็นเวอร์ชันล่ำสุด หำกต้องกำรดูว่ำมีกำรอัพเดทหรือไม่ ให้ไปที่ App Store หรือ Google Play™ 

แล้วค้นหำ EZVIZ

3� การเพิ่มกล้องไปยังแอป	EZVIZ

1. เข้ำสู่ระบบบัญชีผู้ใช้แอป EZVIZ ของคุณ

2. บนหน้ำจอหลัก แตะ “+” ที่มุมขวำบนเพื่อไปที่อินเตอร์เฟซสแกนรหัสคิวอำร์

3. สแกนรหัสคิวอำร์บนหน้ำปกคู่มือกำรใช้งำนฉบับย่อหรือบนตัวกล้อง

Scan QR Code

4. ปฏิบัติตำมตัวช่วยติดตั้งของแอป EZVIZ เพื่อด�ำเนินกำรก�ำหนดค่ำเครือข่ำยของกล้องให้เสร็จสิ้น

การติดตั้งกล้อง

1� ตำาแหน่งการติดตั้ง

เลือกต�ำแหน่งที่มีขอบเขตกำรมองเห็นที่ชัดเจนและไม่โดนบดบัง รวมถึงมีสัญญำณไร้สำยที่เชื่อมต่อกับกล้องได้ดี โปรดอย่ำลืมเคล็ดลับเหล่ำ

นี้:

• ตรวจสอบให้แน่ใจว่ำผนังมีควำมแข็งแรงมำกพอที่จะรองรับน�้ำหนักได้สำมเท่ำของน�้ำหนักกล้อง

•	  ควำมสูงในกำรติดตั้งที่แนะน�ำ: 10 ฟุต (3 ม.)

•	  ระยะกำรตรวจจับ: 6.5-32.8 ฟุต (2-10 ม.)

• ตรวจสอบให้แน่ใจว่ำขอบเขตมุมมองของกล้องจะสำมำรถจับกำรเคลื่อนไหวจำกด้ำนหนึ่งไปอีกด้ำนหนึ่งได้ เนื่องจำกเซ็นเซอร์ตรวจจับ

ควำมเคลื่อนไหวจะไวต่อกำรเคลื่อนไหวจำกด้ำนหน่ึงไปอีกด้ำนหนึ่งในขอบเขตของมุมมองมำกกว่ำกำรเคล่ือนไหวเข้ำหำหรือออกจำก

กล้องโดยตรง
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ด้วยข้อจ�ำกัดของเทคโนโลยีกำรตรวจจับ PIR กล้องจึงอำจไม่สำมำรถตรวจจับกำรเคลื่อนไหวเมื่ออุณหภูมิของสภำพแวดล้อมใกล้เคียงกับ

อุณหภูมิของร่ำงกำยมนุษย์หรือคนที่เข้ำใกล้เซ็นเซอร์ PIR ในแนวตั้ง

ขอแนะน�ำให้ตั้งค่ำควำมไวของกำรตรวจจับในแอป EZVIZ เมื่อคุณเลือกต�ำแหน่ง เพื่อให้คุณตรวจสอบได้ว่ำกล้องสำมำรถตรวจจับควำมเคลื่อนไหว

ได้หรือไม่เมื่ออยู่ในต�ำแหน่งปัจจุบัน และปรับควำมไวของกำรตรวจจับตำมขนำดและระยะห่ำงของวัตถุที่ตรวจจับ

หมายเหตุสำาคัญเกี่ยวกับการลดจำานวนสัญญาณเตือนที่มากเกินไป:

• ห้ำมติดตั้งกล้องภำยใต้สภำวะที่มีแสงจ้ำ รวมถึงแสงอำทิตย์ ไฟสว่ำงจำกหลอดไฟ ฯลฯ

• ห้ำมวำงกล้องใกล้กับช่องระบำยใด ๆ รวมถึงท่อแอร์ ช่องระบำยอำกำศของเครื่องท�ำควำมชื้น ช่องระบำยควำมร้อนของเครื่องฉำย

ภำพสไลด์ ฯลฯ

• ห้ำมติดตั้งกล้องในสถำนที่ที่มีลมแรง

• ห้ำมติดตั้งกล้องไว้หน้ำกระจก

• วำงกล้องให้ห่ำงจำกอุปกรณ์ไร้สำยใด ๆ อย่ำงน้อย 1 เมตร รวมถึงเรำเตอร์ Wi-Fi และโทรศัพท์ เพื่อหลีกเลี่ยงสัญญำณรบกวนไร้สำย

2� ติดตั้งการ์ด	Micro	SD	(อุปกรณ์เสริม)

 - เปิดฝำบนตัวกล้อง

 - ใส่กำร์ด Micro SD (จ�ำหน่ำยแยกต่ำงหำก) เข้ำไปในช่องดังที่แสดงในรูปด้ำนล่ำง

 - ใส่ฝำปิดกลับคืน

หลังจำกติดตั้งกำร์ด Micro SD คุณต้องเริ่มกำรใช้งำนกำร์ดในแอป EZVIZ ก่อนใช้งำน

 - ในแอป EZVIZ ให้แตะที่ รายการบันทึก ในอินเตอร์เฟซ กำรตั้งค่ำอุปกรณ์ เพื่อตรวจสอบสถำนะของกำร์ด Micro SD

 - หำกกำร์ดหน่วยควำมจ�ำแสดงสถำนะ ยังไม่เริ่มการใช้งาน ให้แตะเพื่อเริ่มกำรใช้งำน 

สถำนะจะเปลี่ยนเป็น ปกติ และกำร์ดหน่วยควำมจ�ำจะสำมำรถจัดเก็บวิดีโอได้

3� ขั้นตอนการติดตั้ง

สำมำรถติดตั้งกล้องได้ทั้งบนเพดำนและบนผนัง

กำรติดตั้งบนเพดำน/ผนัง

1. โปรดน�ำฐำนติดตั้งออกจำกตัวกล้องก่อน

2. ดึงฟิล์มป้องกันออกจำกเลนส์

3. วำงแม่แบบเจำะลงบนพื้นผิวที่สะอำดและเรียบ
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4. (ส�ำหรับผนังซีเมนต์เท่ำนั้น) เจำะรูส�ำหรับใส่สกรูตำมแม่แบบเจำะและใส่พุกลงในรู

5. ขันสกรูตำมแม่แบบเจำะเพื่อยึดฐำนติดตั้ง

6. ติดกล้องเข้ำกับฐำนติดตั้ง

 

แม่แบบเจำะ

ฐำนติดตั้ง

สกรู

พุก

รูปที่ 1 กำรติดตั้งบนเพดำน

พุก

แม่แบบเจำะฐำนติดตั้ง

สกรู

รูปที่ 2 กำรติดตั้งบนผนัง
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ดูอุปกรณ์ของคุณ	

อินเตอร์เฟซของแอปอำจแตกต่ำงกันไปตำมกำรอัพเดทเวอร์ชัน และจะยึดตำมอินเตอร์เฟซของแอปที่คุณติดตั้งบนโทรศัพท์

1� มุมมองสด

เมื่อคุณเปิดแอป EZVIZ หน้ำอุปกรณ์จะปรำกฎตำมที่แสดงไว้ด้ำนล่ำง

คุณสำมำรถดูและฟังข้อมูลสด ถ่ำยภำพสแนปช็อต บันทึกวิดีโอ และเลือกควำมละเอียดของวิดีโอได้ตำมต้องกำร

Ala

ไอคอน ค�ำอธิบำย

แชร์ แชร์อุปกรณ์

กำรตั้งค่ำ ดูและเปลี่ยนแปลงกำรตั้งค่ำอุปกรณ์

สแนปช็อต ถ่ำยภำพสแนปช็อต

บันทึก เริ่ม/หยุดกำรบันทึกด้วยตนเอง

ควำมละเอียด เลือกควำมละเอียดของวิดีโอเป็น Full HD, Ultra HD หรือ Hi-Def

แพน/เอียง/ซูม หมุนกล้องเพื่อให้ได้มุมภำพที่กว้ำงขึ้น

พูดคุย แตะที่ไอคอนแล้วท�ำตำมค�ำแนะน�ำเพื่อพูดหรือฟังเสียงคนที่อยู่หน้ำกล้อง

ภำพแบบ 360° แตะเพื่อสร้ำงภำพมุมมอง 360 องศำ

 
สัญญำณเตือน ส่งเสียงหรือยิงแสงแฟลชเพื่อป้องกันผู้บุกรุก

มุมมองสดหลำยหน้ำจอ แตะเพื่อเลือกเค้ำโครงหน้ำต่ำง

ปัดซ้ำยและขวำบนหน้ำจอเพื่อดูไอคอนเพิ่มเติม
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2� การตั้งค่า

พำรำมิเตอร์ ค�ำอธิบำย

โหมดกำรท�ำงำน

• โหมดบันทึก: กล้องจะบันทึกภำพอย่ำงต่อเนื่อง โปรดเสียบกล้องกับเต้ำรับไฟฟ้ำ

• โหมดประสิทธิภำพ: ควำมยำวต่อหนึ่งคลิปวิดีโอจะยำวกว่ำแต่ประหยัดพลังงำนน้อยกว่ำ

• โหมดประหยัดพลังงำน: ควำมยำวต่อหนึ่งคลิปวิดีโอจะสั้นกว่ำแต่ประหยัดพลังงำนมำกกว่ำ

• โหมดประหยัดพลังงำนขั้นสูง: โหมดสลีปอยู่ในสถำนะเปิด กำรเปิดใช้งำนมุมมองสดจะเรียกกล้องกลับสู่กำรท�ำงำน

• ก�ำหนดค่ำโหมดกำรท�ำงำน: ปรับแต่งโหมดกำรท�ำงำนในช่วงเวลำต่ำงๆ

กำรตรวจจับแบบอัจฉริยะ

คุณสำมำรถเลือกประเภทกำรตรวจจับและก�ำหนดควำมไวในกำรตรวจจับและพื้นที่กำรตรวจจับได้ที่นี่ 

ประเภทกำรตรวจจับ:

• กำรตรวจจับด้วยอินฟรำเรด PIR: กล้องจะส่งกำรแจ้งเตือนเมื่อตรวจพบพลังงำนควำมร้อนจำกสัตว์หรือมนุษย์

• กำรตรวจจับรูปร่ำงมนุษย์: เมื่อเปิดใช้งำน อุปกรณ์จะส่งสัญญำณเตือนเมื่อตรวจพบกำรเคลื่อนไหวที่เป็นรูปร่ำงของมนุษย์

• กำรตั้งค่ำควำมไวในกำรตรวจจับ: คุณสำมำรถก�ำหนดและทดสอบควำมไวในกำรตรวจจับได้ที่นี่

• พื้นที่กำรตรวจจับ: คุณสำมำรถวำดพื้นที่ที่ต้องกำรให้ตรวจจับกำรเคลื่อนไหวโดยกำรแตะแล้วลำกเส้นตรงและลำก

เส้นปิด

กำรแจ้งเตือน

ส�ำหรับอุปกรณ์:

• กำรแจ้งเตือนด้วยเสียง: คุณสำมำรถตั้งเสียงแจ้งเตือนได้หลำยรูปแบบ เช่น ปิดเสียง ดังมำก เบำ หรือใช้เสียงที่ก�ำหนดเอง คุณ

ยังสำมำรถปรับแต่งข้อควำมแจ้งด้วยเสียงพูดในช่วงต่ำงๆ ได้

• กำรแจ้งเตือนด้วยแสงไฟ: เมื่อเปิดใช้งำน แสงไฟของกล้องจะกระพริบเมื่อกำรตรวจจับท�ำงำน

ส�ำหรับแอป:

• กำรแจ้งเตือนด้วยข้อควำม: เมื่อปิดใช้งำน คุณจะได้รับกำรแจ้งเตือนเหตุกำรณ์ในไลบรำรี่ แต่จะไม่ได้รับกำรแจ้งเตือนแบบพุช

เสียง หำกปิดกำรใช้งำน ทั้งมุมมองแบบสดและวิดีโอที่บันทึกจะไม่มีเสียง

ภำพ

คุณสำมำรถเลือกโหมดกำรถ่ำยภำพต่ำงๆ ได้ที่นี่

• ลักษณะรูปภำพ:

• ต้นฉบับ: รูปแบบภำพเริ่มต้น

• ซอฟท์: ควำมอิ่มตัวของสีต�่ำ

• ฉูดฉำด: ควำมอิ่มตัวของสีสูง

• โหมดภำพเวลำกลำงคืน

• กำรแสดงภำพเวลำกลำงคืนแบบสี: แสงโทนอุ่นสำมำรถใช้ได้ในเวลำกลำงคืน โดยภำพจะมีสีสัน

• กำรแสดงภำพเวลำกลำงคืนแบบขำวด�ำ: แสงอินฟรำเรดสำมำรถมองเห็นได้ชัดเจนยิ่งขึ้น โดยภำพจะเป็นสีขำวด�ำ

• กำรแสดงผลบนหน้ำจอ: เมื่อเปิดใช้งำน กำรแสดงผลบนหน้ำจอพร้อมชื่ออุปกรณ์จะปรำกฎบนทุกวิดีโอที่กล้องบันทึกไว้

แสงไฟ
เมื่อปิดใช้งำน ไฟแสดงสถำนะกล้องจะถูกปิด

 ข้อยกเว้น: ไฟแสดงสถำนะกล้องจะยังแสดงหำกกล้องมีกำรท�ำงำนที่ไม่ปกติ

แบตเตอรี่ คุณสำมำรถดูปริมำณแบตเตอรี่คงเหลือได้ที่นี่

พื้นที่จัดเก็บบนระบบคลำวด์ คุณสำมำรถสมัครใช้งำนและจัดกำรพื้นที่จัดเก็บบนระบบคลำวด์ได้

รำยกำรบันทึก
คุณสำมำรถดูควำมจุกำร์ด micro SD หรือกำร์ดหน่วยควำมจ�ำ eMMC พื้นที่ที่ถูกใช้ หรือพื้นที่ว่ำงได้ และคุณยังสำมำรถเปิดหรือ

ปิดใช้บริกำรพื้นที่จัดเก็บบนระบบคลำวด์ได้ที่นี่

กำรตั้งค่ำควำมปลอดภัย
หำกเปิดใช้งำน รูปภำพที่บันทึกไว้ในกล้องจะสำมำรถดูได้หลังจำกป้อนรหัสผ่ำนแล้วเท่ำนั้น และคุณยังสำมำรถเปลี่ยนรหัสผ่ำน

กำรเข้ำรหัสได้ที่นี่

เครือข่ำย คุณยังสำมำรถตรวจสอบควำมแรงสัญญำณ Wi-Fi ได้เช่นกัน

ข้อมูลของอุปกรณ์

คุณสำมำรถดูข้อมูลอุปกรณ์ได้ที่นี่ รวมถึงเลือกต�ำแหน่งที่คุณต้องกำรติดตั้งอุปกรณ์

• เขตเวลำ: คุณสำมำรถเลือกเขตเวลำได้ตำมที่ต้องกำรที่นี่

• รูปแบบเวลำ: คุณสำมำรถเลือกรูปแบบวันที่ได้ตำมที่ต้องกำรที่นี่

• คู่มือผู้ใช้: คุณสำมำรถอ่ำนคู่มือผู้ใช้ของกล้องได้ที่นี่

แชร์อุปกรณ์
คุณสำมำรถป้อนที่อยู่อีเมลหรือหมำยเลขโทรศัพท์เพื่อส่งค�ำเชิญและมอบสิทธิ์กำรใช้งำนอุปกรณ์ให้กับสมำชิกในครอบครัวหรือ

บุคคลอื่นได้

ลบอุปกรณ์
แตะเพื่อลบกล้องออกจำก EZVIZ Cloud วิดีโอที่จัดเก็บไว้ในระบบคลำวด์จะไม่ถูกลบออก หลังจำกลบกล้องออกแล้ว คุณยังคง

สำมำรถดูวิดีโอได้เมื่อคุณเพิ่มกล้องอีกครั้ง
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การเชื่อมต่อกับ	EZVIZ

1� ใช้	Amazon	Alexa

ค�ำแนะน�ำเหล่ำนี้จะช่วยให้คุณสำมำรถควบคุมอุปกรณ์ EZVIZ โดยใช้ Amazon Alexa หำกคุณพบปัญหำขณะด�ำเนินกำร โปรดอ้ำงอิง การ

แก้ไขปัญหา

ก่อนเริ่มใช้งาน	ตรวจสอบให้แน่ใจว่า:
1. อุปกรณ์ EZVIZ เชื่อมต่อกับแอป EZVIZ แล้ว

2. ในแอป EZVIZ ให้ปิด “กำรเข้ำรหัสวิดีโอ” และเปิด “เสียง” ในหน้ำกำรตั้งค่ำอุปกรณ์

3. คุณมีอุปกรณ์ที่เปิดใช้งำน Alexa ไว้ (นั่นคือ Echo Spot, Ehco-Show, All-new Echo-Show, Fire TV (ทุกรุ่น), Fire TV stick 

(เฉพำะรุ่นที่สอง), สมำร์ททีวี Fire TV Edition)

4. คุณติดตั้งแอป Amazon Alexa บนอุปกรณ์อัจฉริยะของคุณและสร้ำงบัญชีแล้ว

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

2. ที่หน้ำจอทักษะและเกม ค้นหำ “EZVIZ” แล้วคุณจะพบทักษะ “EZVIZ”

3. เลือกทักษะของอุปกรณ์ EZVIZ จำกนั้นแตะ ENABLE	TO	USE	(เปิดใช้งานเพื่อใช้)

4. ป้อนชื่อผู้ใช้และรหัสผ่ำนของ EZVIZ แล้วแตะ Sign	in	(ลงชื่อเข้าใช้)

5. แตะปุ่ม Authorize	 (อนุญาต) เพื่ออนุญำตให้ Alexa เข้ำถึงบัญชี EZVIZ ของคุณ เพื่อให้ Alexa สำมำรถควบคุมอุปกรณ์ EZVIZ 

ของคุณได้ 

6. คุณจะเห็นข้อควำม “EZVIZ has been successfully linked (เชื่อมโยง EZVIZ ส�ำเร็จแล้ว)” จำกนั้นแตะ DISCOVER	DEVICES	

(ค้นหาอุปกรณ์)เพื่ออนุญำตให้ Alexa ค้นหำอุปกรณ์ EZVIZ ทั้งหมดของคุณ

7. กลับไปที่เมนูของแอป Alexa แล้วเลือก “Devices (อุปกรณ์)” และคุณจะเห็นอุปกรณ์ EZVIZ ทั้งหมดของคุณภำยใต้หัวข้ออุปกรณ์

คำาสั่งเสียง
ค้นหำอุปกรณ์อัจฉริยะใหม่ผ่ำนเมนู “Smart Home (บ้ำนอัจฉริยะ)” ในแอป Alexa หรือฟังก์ชั่นกำรควบคุม Alexa ด้วยเสียง

เมื่อพบอุปกรณ์แล้ว คุณสำมำรถควบคุมอุปกรณ์ด้วยเสียงของคุณได้ พูดค�ำสั่งง่ำยๆ ให้ Alexa

ชื่ออุปกรณ์ของคุณ ตัวอย่ำงเช่น “show xxxx camera (แสดงกล้อง xxxx)” สำมำรถแก้ไขได้ในแอป EZVIZ ทุกครั้งที่คุณเปลี่ยนชื่ออุปกรณ์ คุณจะต้อง

ค้นหำอุปกรณ์อีกครั้งเพื่ออัปเดตชื่อ

การแก้ไขปัญหา
ควรท�ำอย่ำงไรถ้ำ Alexa ไม่พบอุปกรณ์ของฉัน

ตรวจสอบว่ำกำรเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตมีปัญหำหรือไม่

ลองรีบูตอุปกรณ์อัจฉริยะและค้นหำอุปกรณ์อีกครั้งบน Alexa

ท�ำไม Alexa จึงแสดงสถำนะของอุปกรณ์เป็น “Offline (ออฟไลน์)”

กำรเชื่อมต่อไร้สำยของคุณอำจถูกตัด รีบูตอุปกรณ์อัจฉริยะและค้นหำอีกครั้งบน Alexa

กำรเข้ำถึงอินเทอร์เน็ตบนเรำเตอร์อำจไม่พร้อมใช้งำน ตรวจสอบว่ำเรำเตอร์ของคุณเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตอยู่หรือไม่แล้วลองอีกครั้ง

ส�ำหรับรำยละเอียดเกี่ยวกับประเทศที่รองรับกำรใช้งำน Amazon Alexa โปรดดูเว็บไซต์ทำงกำร
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คำาถามที่พบบ่อย

ถาม: หากแอปแสดงว่ากล้องออฟไลน์อยู่	จะยังมีการบันทึกวิดีโอต่อหรือไม่

ตอบ: หำกกล้องเปิดอยู่แต่ขำดกำรเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต กำรบันทึกวิดีโอในเครื่องจะยังคงด�ำเนินอยู่ แต่กำรบันทึกบนระบบคลำวด์จะ

หยุดลง หำกกล้องปิดเครื่อง กำรบันทึกวิดีโอทั้งสองช่องทำงจะหยุดลง

ถาม: ทำาไมจึงมีการตรวจจับและแจ้งเตือนเมื่อไม่มีใครอยู่ในภาพ

ตอบ: ลองตั้งค่ำควำมไวของกำรแจ้งเตือนให้ต�่ำลง โปรดทรำบว่ำยำนพำหนะและสัตว์ก็ถูกตรวจจับได้เช่นกัน

ถาม: มุมมองแบบสดหรือการเล่นภาพไม่สำาเร็จ

ตอบ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่ำเครือข่ำยของคุณยังคงมีกำรเชื่อมต่อ กำรดูวิดีโอแบบสดจ�ำเป็นต้องมีแบนด์วิดท์ที่ดี คุณสำมำรถรีเฟรชวิดีโอ 

หรือเปลี่ยนแปลงเครือข่ำยแล้วลองอีกครั้ง

ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอุปกรณ์ โปรดเข้ำไปที่ www.ezviz.com/th

2� ใช้	Google	Assistant

เมื่อใช้กับ Google Assistant คุณจะสำมำรถเปิดกำรใช้งำนอุปกรณ์ EZVIZ และดูสดโดยกำรพูดค�ำสั่งเสียงทำง Google Assistant

จำาเป็นต้องมีอุปกรณ์และแอปต่อไปนี้:
1. แอป EZVIZ

2. ในแอป EZVIZ ให้ปิด “กำรเข้ำรหัสวิดีโอ” และเปิด “เสียง” ในหน้ำกำรตั้งค่ำอุปกรณ์

3. ทีวีที่เชื่อมต่อฟังก์ชั่น Chromecast

4. แอป Google Assistant บนโทรศัพท์ของคุณ

เริ่มต้นใช้งานโดยทำาตามขั้นตอนด้านล่าง
1. ตั้งค่ำอุปกรณ์ EZVIZ และตรวจสอบให้แน่ใจว่ำมีกำรท�ำงำนอย่ำงเหมำะสมบนแอป

2. ดำวน์โหลดแอป Google home จำก App Store หรือ Google Play StoreTM แล้วเข้ำสู่ระบบบัญชี Google ของคุณ

3. ที่หน้ำจอ Myhome แตะ “+” ที่มุมซ้ำยบน แล้วเลือก “Set up device (ตั้งค่ำอุปกรณ์)”จำกรำยกำรเมนู เพื่อไปยังอินเตอร์เฟซกำร

ตั้งค่ำ

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

5. ป้อนชื่อผู้ใช้และรหัสผ่ำนของ EZVIZ แล้วแตะ Sign	in	(ลงชื่อเข้าใช้)

6. แตะปุ่ม Authorize	(อนุญาต) เพื่ออนุญำตให้ Google เข้ำถึงบัญชี EZVIZ ของคุณ เพื่อให้ Google สำมำรถควบคุมอุปกรณ์ EZVIZ 

ของคุณได้

7. แตะ “Return	to	app	(กลับไปยังแอป)”

8. ท�ำตำมขั้นตอนข้ำงต้นเพื่อท�ำกำรอนุญำตให้เสร็จสมบูรณ์: เมื่อกำรซิงโครไนซ์เสร็จสมบูรณ์ บริกำร EZVIZ จะแสดงอยู่ในรำยกำรบริกำร

ของคุณ หำกต้องกำรดูรำยกำรอุปกรณ์ที่เข้ำกันได้ของบัญชี EZVIZ ให้แตะไอคอนบริกำร EZVIZ

9. ให้ลองส่งค�ำสั่ง ใช้ชื่อกล้องที่คุณสร้ำงไว้เมื่อตั้งค่ำระบบ

ผู้ใช้สำมำรถจัดกำรอุปกรณ์เป็นรำยกำรเดียวหรือเป็นกลุ่มก็ได้ กำรเพิ่มอุปกรณ์ไปยังห้องช่วยให้ผู้ใช้สำมำรถควบคุมกลุ่มอุปกรณ์พร้อมกัน

โดยใช้ค�ำสั่งเดียวได้

ดูข้อมูลเพิ่มเติมในลิงก์

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

เทคโนโลยีส่งผลต่อชีวิตของเรำในทุกรูปแบบ ในฐำนะบริษัทที่มีเทคโนโลยีขั้นสูง เรำให้ควำมตระหนัก

ถึงบทบำทของเทคโนโลยีในกำรปรับปรุงประสิทธิภำพทำงธุรกิจและคุณภำพชีวิตมำกยิ่งขึ้น แต่ในขณะ

เดียวกันก็มีอันตรำยที่อำจเกิดขึ้นจำกกำรใช้งำนที่ไม่เหมำะสม เช่น ผลิตภัณฑ์วิดีโอสำมำรถบันทึกภำพ

ได้จริง สมบูรณ์ และชัดเจน สิ่งนี้มีคุณค่ำอย่ำงสูงในกำรระลึกถึงควำมหลังและเก็บรักษำควำมเป็นจริง

แบบเรียลไทม์ อย่ำงไรก็ตำม อำจส่งผลให้เกิดกำรละเมิดสิทธิ์และผลประโยชน์ที่ถูกต้องตำมกฎหมำยของ

บุคคลที่สำม หำกมีกำรแจกจ่ำย ใช้ และ/หรือประมวลผลข้อมูลวิดีโออย่ำงไม่เหมำะสม ตำมหลักปรัชญำ

ที่ว่ำ “เทคโนโลยีเพื่อควำมดี” EZVIZ ขอให้ผู้ใช้เทคโนโลยีวิดีโอและผลิตภัณฑ์วิดีโอทุกคนต้องปฏิบัติตำม

กฎหมำยและระเบียบที่บังคับใช้ทั้งหมด รวมถึงธรรมเนียมปฏิบัติทำงจริยธรรม โดยมีเป้ำหมำยร่วมกันเพื่อ

สร้ำงชุมชนที่ดีขึ้น กรุณำอ่ำนแนวคิดริเริ่มต่อไปนี้อย่ำงละเอียด:

1. ทุกคนมีควำมคำดหวังที่สมเหตุสมผลในควำมเป็นส่วนตัว และกำรติดตั้งผลิตภัณฑ์วิดีโอไม่ควรขัดต่อ

ควำมคำดหวังที่สมเหตุสมผลนี้ ดังนั้น ต้องมีกำรแจ้งเตือนในลักษณะที่สมเหตุสมผลและมีประสิทธิภำพ 

และมีกำรชี้แจงช่วงกำรตรวจสอบเมื่อติดตั้งผลิตภัณฑ์วิดีโอในพื้นที่สำธำรณะ ส�ำหรับพื้นที่ที่ไม่ใช่พื้นที่

สำธำรณะ สิทธิ์และผลประโยชน์ของบุคคลที่สำมจะได้รับกำรประเมินเมื่อติดตั้งผลิตภัณฑ์วิดีโอ ซึ่งรวมถึง

แต่ไม่จ�ำกัดถึงกำรติดตั้งผลิตภัณฑ์วิดีโอหลังจำกได้รับควำมยินยอมจำกผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเท่ำนั้น และไม่ติด

ตั้งผลิตภัณฑ์วิดีโอที่มองไม่เห็นอย่ำงสูง 

2. วัตถุประสงค์ของผลิตภัณฑ์วิดีโอ คือกำรบันทึกกิจกรรมจริงภำยในเวลำและพื้นที่ที่ก�ำหนดและภำยใต้

เงื่อนไขเฉพำะ ดังนั้น ผู้ใช้ทุกคนจะต้องก�ำหนดสิทธิ์ของตนเองอย่ำงสมเหตุสมผลในขอบเขตเฉพำะดังกล่ำว

ก่อน เพื่อหลีกเลี่ยงกำรละเมิดภำพบุคคล ควำมเป็นส่วนตัว หรือสิทธิ์ที่ถูกต้องตำมกฎหมำยอื่น ๆ ของบุคคล

ที่สำม

3. ระหว่ำงกำรใช้ผลิตภัณฑ์วิดีโอ ข้อมูลภำพวิดีโอที่ได้มำจำกฉำกจริง ๆ จะยังคงถูกสร้ำงขึ้นต่อไป ซึ่ง

รวมถึงข้อมูลทำงชีววิทยำจ�ำนวนมำก (เช่น ภำพใบหน้ำ) และข้อมูลสำมำรถน�ำไปใช้หรือประมวลผลต่อ

ไปได้ ผลิตภัณฑ์วิดีโอไม่สำมำรถจ�ำแนกควำมแตกต่ำงระหว่ำงควำมดีและควำมไม่ดีเกี่ยวกับวิธีใช้ข้อมูล

โดยพิจำรณำจำกภำพที่ถ่ำยโดยผลิตภัณฑ์วิดีโอเท่ำนั้น ผลลัพธ์ของกำรใช้ข้อมูลขึ้นอยู่กับวิธีกำรและ

วัตถุประสงค์ของกำรใช้ข้อมูลของผู้ควบคุมข้อมูล ดังนั้น ผู้ควบคุมข้อมูลต้องไม่เพียงแต่ปฏิบัติตำมกฎหมำย

และข้อบังคับที่บังคับใช้ทั้งหมด รวมถึงข้อก�ำหนดทำงบรรทัดฐำนอื่น ๆ เท่ำนั้น อีกทั้งยังต้องเคำรพ

บรรทัดฐำนระหว่ำงประเทศ ศีลธรรมทำงสังคม ศีลธรรมอันดี แนวปฏิบัติทั่วไป และข้อก�ำหนดอื่น ๆ ที่ไม่

บังคับ และเคำรพควำมเป็นส่วนตัวของบุคคล ภำพบุคคล และสิทธิอื่น ๆ และควำมสนใจ 

4. ควรพิจำรณำสิทธิ์ ค่ำนิยม และควำมต้องกำรอื่น ๆ ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่ำง ๆ เมื่อประมวลผลข้อมูล

วิดีโอที่สร้ำงขึ้นอย่ำงต่อเนื่องจำกผลิตภัณฑ์วิดีโอ ในเรื่องนี้ ควำมปลอดภัยของผลิตภัณฑ์และควำมปลอดภัย

ของข้อมูลมีควำมส�ำคัญอย่ำงยิ่ง ดังนั้น ผู้ใช้ปลำยทำงและผู้ควบคุมข้อมูลทุกคนต้องด�ำเนินมำตรกำรที่สม

เหตุสมผลและจ�ำเป็นทั้งหมดเพื่อรับรองกำรรักษำควำมปลอดภัยด้ำนข้อมูลและหลีกเล่ียงกำรรั่วไหลของ

ข้อมูล กำรเปิดเผยที่ไม่เหมำะสม และกำรใช้งำนที่ไม่เหมำะสม รวมถึงแต่ไม่จ�ำกัดถึงกำรตั้งค่ำกำรควบคุม

กำรเข้ำถึง กำรเลือกสภำพแวดล้อมเครือข่ำยที่เหมำะสม (อินเทอร์เน็ตหรืออินทรำเน็ต) ที่ผลิตภัณฑ์วิดีโอ

เชื่อมต่อ สร้ำงและเพิ่มประสิทธิภำพกำรรักษำควำมปลอดภัยเครือข่ำยอย่ำงต่อเนื่อง

5. ผลิตภัณฑ์วิดีโอมีส่วนสนับสนุนอย่ำงมำกในกำรปรับปรุงกำรประกันสังคมทั่วโลก และเรำเชื่อว่ำ

ผลิตภัณฑ์เหล่ำนี้จะมีบทบำทอย่ำงแข็งขันในด้ำนต่ำง ๆ ของชีวิตทำงสังคมด้วย กำรใช้ผลิตภัณฑ์วิดีโอใน

ทำงท่ีผิดซึ่งเป็นกำรละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือน�ำไปสู่กิจกรรมทำงอำญำนั้นขัดต่อเจตนำเดิมของนวัตกรรม

ทำงเทคโนโลยีและกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ ดังนั้น ผู้ใช้แต่ละรำยจะต้องสร้ำงกลไกกำรประเมินและติดตำมกำร

ใช้งำนผลิตภัณฑ์ของตนเอง เพื่อให้มั่นใจว่ำผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นถูกน�ำไปใช้อย่ำงเหมำะสมและสมเหตุสมผลและ

เป็นไปด้วยควำมสุจริตใจ
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