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การรับทราบเครื่องหมายการค้า

 ™,  ™, และเครื่องหมำยกำรค้ำและโลโก้อื่น ๆ ของ EZVIZ เป็นทรัพย์สินของ EZVIZ ในเขตอ�ำนำจศำลต่ำง ๆ เครื่องหมำยกำรค้ำและโลโก้อื่น ๆ 

ที่กล่ำวถึงด้ำนล่ำงเป็นทรัพย์สินของเจ้ำของที่เกี่ยวข้อง

ความรับผิดทางกฎหมาย

ภำยใต้ขอบเขตที่สำมำรถท�ำได้ตำมกฎหมำยที่ใช้บังคับ ผลิตภัณฑ์ที่อธิบำย รวมถึงฮำร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และเฟิร์มแวร์ของผลิตภัณฑ์ ได้ให้บริกำร “ตำมสภำพ” 

โดยมีข้อบกพร่องและข้อผิดพลำดทั้งหมด และ EZVIZ จะไม่รับประกันโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย รวมถึงแต่ไม่จ�ำกัดเพียงควำมสำมำรถทำงกำรค้ำ ควำมพึงพอใจ

ในคุณภำพ ควำมเหมำะสมตำมวัตถุประสงค์เฉพำะ และกำรไม่ละเมิดสิทธิ์ของบุคคลภำยนอก ไม่ว่ำกรณีใดก็ตำม EZVIZ รวมถึงผู้บริหำร เจ้ำหน้ำที่ พนักงำน 

หรือตัวแทน จะไม่รับผิดต่อคุณส�ำหรับควำมเสียหำยพิเศษ ควำมเสียหำยที่เป็นผลตำมมำทั้งหมด ควำมเสียหำยโดยอุบัติเหตุ หรือควำมเสียหำยโดยอ้อม รวม

ถึงควำมเสียหำยต่อกำรสูญเสียก�ำไรทำงธุรกิจ กำรหยุดชะงักของธุรกิจ หรือกำรสูญเสียของข้อมูล หรือกำรสูญเสียของเอกสำร เป็นต้น ที่เกี่ยวข้องกับกำรใช้

งำนผลิตภัณฑ์นี้ แม้ว่ำ EZVIZ จะได้รับแจ้งถึงควำมเป็นไปได้ของควำมเสียหำยดังกล่ำวแล้วก็ตำม 

ภำยใต้ขอบเขตที่สำมำรถท�ำได้ตำมกฎหมำยที่ใช้บังคับ ควำมรับผิดทั้งหมดของ EZVIZ ส�ำหรับควำมเสียหำยทั้งหมดจะต้องไม่เกินรำคำซื้อเดิมของผลิตภัณฑ์ 

EZVIZ ไม่รับผิดต่อกำรบำดเจ็บส่วนบุคคลหรือควำมเสียหำยต่อทรัพย์สินอันเป็นผลมำจำกกำรหยุดชะงักของอุปกรณ์หรือกำรยุติบริกำรเนื่องจำก ก) กำรติด

ตั้งอย่ำงไม่เหมำะสมหรือกำรใช้งำนนอกเหนือจำกที่ร้องขอ ข) กำรปกป้องผลประโยชน์ของประเทศชำติหรือสำธำรณะ ค) เหตุสุดวิสัย ง) ตัวผู้ใช้งำนเองหรือ

บุคคลที่สำม รวมถึงแต่ไม่จ�ำกัดเพียงกำรใช้ผลิตภัณฑ์ ซอฟต์แวร์ แอปพลิเคชันของบุคคลที่สำม เป็นต้น

ส�ำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีกำรเข้ำถึงอินเทอร์เน็ต คุณจะเป็นผู้รับควำมเสี่ยงในกำรใช้งำนผลิตภัณฑ์นี้ทั้งหมด EZVIZ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อกำรใช้งำนที่ผิดปกติ 

กำรรั่วไหลของควำมเป็นส่วนตัว หรือควำมเสียหำยอื่น ๆ ที่เป็นผลมำจำกกำรโจมตีทำงไซเบอร์ กำรโจมตีจำกแฮกเกอร์ กำรติดไวรัส หรือควำมเสี่ยงด้ำนกำร

รักษำควำมปลอดภัยทำงอินเทอร์เน็ตอื่น ๆ  อย่ำงไรก็ตำม EZVIZ จะให้กำรสนับสนุนทำงเทคนิคอย่ำงทันท่วงที หำกจ�ำเป็น กฎหมำยกำรสอดส่องและกฎหมำย

กำรคุ้มครองข้อมูลแตกต่ำงกันไปตำมเขตอ�ำนำจศำล โปรดตรวจสอบกฎหมำยที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในเขตอ�ำนำจศำลของคุณก่อนใช้ผลิตภัณฑ์นี้เพื่อตรวจสอบ

ว่ำกำรใช้งำนของคุณเป็นไปตำมกฎหมำยที่บังคับใช้ EZVIZ จะไม่รับผิดในกรณีที่ใช้ผลิตภัณฑ์นี้เพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่ถูกต้องตำมกฎหมำย 

ในกรณีที่มีข้อขัดแย้งระหว่ำงข้อควำมข้ำงต้นกับกฎหมำยที่บังคับใช้ ให้ยึดตำมกฎหมำยที่บังคับใช้เป็นส�ำคัญ
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2.	 ใช้	Google	Assistant ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������15

แนวคิดริเริ่มใช้ผลิตภัณฑ์วิดีโอ ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 16
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ภาพรวม
1� สิ่งที่บรรจุอยู่ในบรรจุภัณฑ์

กริ่งประตู (x1) แผ่นติดตั้ง (x1) แผ่นติดตั้งแบบเอียง (x2)

เลือกชิ้นที่มีมุมเฝ้ำระวังที่ดีที่สุด

สติกเกอร์โฟม (x1) แม่แบบเจำะ (x1) แผ่นโฟมรอง (x1) กระดิ่ง (x1)

ไขควง (x1) ชุดสกรูยึด (x1) ชุดสกรูยึด (x1)

สำยไฟปลำยรูปตัวยู (x2) อุปกรณ์เชื่อมต่อสำยไฟ (x3) เข็มเปิดถำด (x1)

สำย USB (x1) คู่มือกำรติดตั้งฉบับย่อ (x1) ข้อมูลด้ำนระเบียบบังคับ (x2) คู่มือกำรใช้งำนฉบับย่อ (x1)

ลักษณะของกระดิ่งจะขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์จริงที่คุณซื้อ
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2� เครื่องมือที่คุณอาจต้องใช้

สว่ำน (x1)

• ขอแนะน�ำให้ใช้สว่ำนที่มีเส้นผ่ำนศูนย์กลำง 6 มม.

• ควรซื้อเครื่องมือแยกต่ำงหำก

3� พื้นฐาน	(กริ่งประตู)

ช่องเสียบสำยไฟ

ไมค์

เซ็นเซอร์ตรวจจับแสง (ห้ำมบัง)

ไฟแสดงสถำนะกำรท�ำงำน/ปุ่มกริ่งประตู

PIR

เลนส์

ปุ่มเปิด/ปิด

ขั้วต่อ

ล�ำโพง

ปุ่มแจ้งเตือนกำรงัดแงะ

ปุ่มส�ำหรับถอดออก

ชื่อ คำาอธิบาย
ไฟ LED แสดงสถำนะ สีแดงกระพริบช้ำ: ก�ำลังชำร์จ

สีแดงสว่ำงนิ่งเป็นเวลำ 3 วินำที แล้วดับ:

• ตรวจพบบุคคลและแบตเตอรี่เหลือน้อยกว่ำ 20% 

• มีกำรกดปุ่มกริ่งประตูและแบตเตอรี่เหลือน้อยกว่ำ 20%

สีน�้ำเงินสว่ำงนิ่งเป็นเวลำ 3 วินำที แล้วดับ:

• ตรวจพบบุคคลและแบตเตอรี่เหลือมำกกว่ำ 20% 

• มีกำรกดปุ่มกริ่งประตูและแบตเตอรี่เหลือมำกกว่ำ 20%

สีน�้ำเงินคงที่: ชำร์จเต็มแล้วและยังคงเชื่อมต่อกับปลั๊กไฟอยู่

ปุ่มเปิด/ปิด • กดสั้น ๆ 2 วินำที: เปิดกริ่งประตู

• กดค้ำงไว้เป็นเวลำ 5 วินำที: ปิดกริ่งประตู
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4� พื้นฐาน	(กระดิ่ง)

ปุ่มรีเซ็ต

ไฟ LED แสดงสถำนะ

ล�ำโพง

เสำสัญญำณ

ช่องใส่กำร์ด Micro SD

ลักษณะของกระดิ่งจะขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์จริงที่คุณซื้อ โดยคู่มือนี้เรำใช้กระดิ่งยุโรปเป็นตัวอย่ำง

ชื่อ คำาอธิบาย
เสำสัญญำณ ช่วยเพิ่มประสิทธิภำพกำรรับส่งสัญญำณเครือข่ำยแบบไร้สำยระหว่ำงกระดิ่งและขั้วต่อเครือข่ำยแบบไร้สำยอื่น ๆ

กำร์ด Micro SD (จ�ำหน่ำย

แยกต่ำงหำก)

ขอแนะน�ำให้ติดตั้งกำร์ด micro SD ซึ่งควรซื้อแยกต่ำงหำก:

• เริ่มกำรใช้งำนกำร์ดในแอป EZVIZ ก่อนที่จะใช้งำน

• ควำมเข้ำกันได้ที่แนะน�ำ: คลำส 10 พื้นที่สูงสุด 256GB

ไฟ LED แสดงสถำนะ สีแดงคงที่: กระดิ่งก�ำลังเริ่มท�ำงำน

สีแดงกระพริบช้ำ: กำรเชื่อมต่อ Wi-Fi ล้มเหลว

สีแดงกระพริบเร็ว: เชื่อมต่อกับกริ่งประตูไม่ส�ำเร็จ/ข้อผิดพลำดของกำร์ด Micro SD

สีน�้ำเงินคงที่: กระดิ่งท�ำงำนตำมปกติ

สีน�้ำเงินกระพริบเร็ว: กระดิ่งพร้อมส�ำหรับกำรเชื่อมต่อ Wi-Fi แล้ว

ปุ่มรีเซ็ต
• รีเซ็ตกระดิ่ง: กดค้ำงไว้ 5 วินำทีเพื่อรีสตำร์ท แล้วพำรำมิเตอร์ทั้งหมดจะถูกรีเซ็ตกลับเป็นค่ำเริ่มต้น

• ปิดเสียงในคลิกเดียว: กดปุ่มหนึ่งครั้งเพื่อปิดเสียงกระดิ่งเป็นเวลำ 30 วินำที

ก�ำลังไฟขำเข้ำ 100 ถึง 240 VAC, 50/60Hz

การตั้งค่า
ทำาตามขั้นตอนเพื่อตั้งค่าชุดกริ่งประตูของคุณ:

1. ดำวน์โหลดแอป EZVIZ และเข้ำสู่ระบบบัญชีแอป EZVIZ ของคุณ

2. เลือกต�ำแหน่งที่จะติดตั้ง

3. เปิดกระดิ่งของคุณในชุด

4. เพิ่มกระดิ่งไปที่บัญชีผู้ใช้ EZVIZ ของคุณ

5. เปิดกริ่งประตูของคุณในชุด

6. ตรวจสอบว่ำกำรเชื่อมต่อระหว่ำงกริ่งประตูกับกระดิ่งส�ำเร็จหรือไม่

1� ดาวน์โหลดแอป	EZVIZ
1. เชื่อมต่ออุปกรณ์มือถือของคุณกับ Wi-Fi (แนะน�ำ)

2. ดำวน์โหลดและติดตั้งแอป EZVIZ โดยค้นหำ “EZVIZ” ใน App Store หรือ Google PlayTM

3. เปิดใช้แอปและลงทะเบียนบัญชีผู้ใช้ EZVIZ

แอป	EZVIZ

หำกคุณเคยใช้แอปแล้ว ตรวจสอบให้แน่ใจว่ำแอปเป็นเวอร์ชันล่ำสุด หำกต้องกำรดูว่ำมีกำรอัพเดทหรือไม่ ให้ไปที่ App store แล้วค้นหำ EZVIZ
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2� เลือกตำาแหน่งที่จะติดตั้ง
เลือกต�ำแหน่งที่มีสัญญำณไร้สำยที่ดีไปยังกระดิ่ง โปรดอย่ำลืมเคล็ดลับเหล่ำนี้:

• ค้นหำต�ำแหน่งระหว่ำงเรำเตอร์ Wi-Fi กับกริ่งประตูของคุณ (ภำยใน 4 เมตรจำกต�ำแหน่งกำรติดตั้งกริ่งประตู)

3� เสียบปลั๊กกระดิ่ง
1. เสียบกระดิ่งเข้ำกับปลั๊กไฟ เมื่อไฟแสดงสถำนะกำรท�ำงำนกระพริบเร็ว ๆ เป็นสีน�้ำเงิน นั่นหมำยควำมว่ำกระดิ่งพร้อมส�ำหรับกำรเชื่อมต่อ Wi-Fi แล้ว

ปลั๊กไฟ

ไฟ LED แสดงสถำนะ

4� เพิ่มกระดิ่งไปยังแอป	EZVIZ
1. เข้ำสู่ระบบบัญชี EZVIZ ของคุณ

2. บนหน้ำจอหลัก แตะ “+” ที่มุมขวำบนเพื่อไปที่อินเตอร์เฟซสแกนรหัสคิวอำร์

3. สแกนรหัสคิวอำร์บนหน้ำปกของคู่มือโดยย่อฉบับนี้หรือบนตัวกระดิ่ง

4. ท�ำตำมตัวช่วยของแอป EZVIZ เพื่อก�ำหนดค่ำ Wi-Fi ให้เสร็จเรียบร้อย
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5� เปิดกริ่งประตู
1. กดปุ่มเปิด/ปิดค้ำงไว้ 2 วินำทีเพื่อเปิดกริ่งประตู

ไฟแสดงสถำนะกำรท�ำงำนของกริ่งประตูจะดับลงหลังจำกเปลี่ยนเป็นสีน�้ำเงินเป็นเวลำ 3 วินำที แสดงว่ำเปิดใช้งำนกริ่งประตูแล้ว

หำกกริ่งประตูไม่มีแบตเตอรี่ ให้เชื่อมต่อกับปลั๊กไฟด้วยอะแดปเตอร์จ่ำยไฟ (5V 2A ซื้อแยกต่ำงหำก) เพื่อชำร์จ

ขอแนะน�ำให้ชำร์จกริ่งประตูจนเต็มก่อนใช้งำนครั้งแรก

สำย USB

ปลั๊กไฟ

• เมื่อชำร์จ กริ่งประตูจะเปิดกำรใช้งำนโดยอัตโนมัติ

• หำกคุณใช้อะแดปเตอร์ 5V 2A เพื่อชำร์จกริ่งประตู จะใช้เวลำประมำณ 4.5 ชั่วโมงในกำรชำร์จจนเต็ม

• หำกติดตั้งกริ่งประตูไว้กลำงแจ้ง โปรดใช้สำยไฟกันน�้ำเพื่อชำร์จไฟ

• ขณะชำร์จกริ่งประตู ตรวจสอบให้แน่ใจว่ำเลนส์หงำยขึ้นเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เลนส์ช�ำรุด

2. กริ่งประตูจะเชื่อมต่อกับเครือข่ำยโดยกำรเชื่อมต่อกับกระดิ่งอัตโนมัติ เมื่อเปิดกริ่งประตู

ตรวจสอบให้แน่ใจว่ำวำงต�ำแหน่งกระดิ่งใกล้กับกริ่งประตูให้มำกที่สุด เพื่อประสิทธิภำพกำรใช้งำนสูงสุด

ตรวจสอบให้แน่ใจว่ำวำงต�ำแหน่งกระดิ่งใกล้กับเรำเตอร์ให้มำกที่สุด เพื่อประสิทธิภำพกำรใช้งำนสูงสุด

6� ตรวจสอบการเชื่อมต่อ
กดปุ่มกริ่งประตูเพื่อตรวจสอบ หำกกระดิ่งดังขึ้นแสดงว่ำกำรเชื่อมต่อส�ำเร็จ

•	 เมื่อเชื่อมต่อกริ่งประตูแล้ว กระดิ่งจะส่งเสียงเตือนว่ำมีผู้มำเยี่ยมหรือมีคนมำหำกกริ่งประตูดังขึ้น

•	 หากกริ่งประตูไม่สามารถเชื่อมต่อกับเครือข่ายได ้โปรดปรับต�ำแหน่งของกระดิ่ง ขอแนะน�ำให้ติดตั้งกระดิ่งและกริ่ง

ประตูห่ำงกันไม่เกิน 4 เมตร

•	 หากกระดิ่งไม่สามารถเชื่อมต่อกับเครือข่ายได้	กริ่งประตูจะส่งเสียงบี๊บสองครั้งและไฟแสดงสถำนะกำรท�ำงำนของ

กระดิ่งจะกะพริบเร็วเป็นสีน�้ำเงิน โปรดตรวจสอบเครือข่ำยและตรวจสอบว่ำรหัสผ่ำน Wi-Fi ถูกต้องหรือไม่

•	 หากกระดิ่งเชื่อมต่อกับเครือข่ายแต่ไม่สามารถลงทะเบียนกับแพลตฟอร์มได้	กริ่งประตูจะส่งเสียงบี๊บสองครั้งและ

ไฟแสดงสถำนะกำรท�ำงำนของกระดิ่งจะสว่ำงนิ่งเป็นสีน�้ำเงิน โปรดตรวจสอบเครือข่ำยและใช้โทรศัพท์มือถือของคุณ

เพื่อช่วยเหลือ
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การติดตั้ง
1� การติดตั้งการ์ด	Micro	SD	(ตัวเลือกเสริม)

หำกคุณซื้อกระดิ่งพร้อมกริ่งประตู ขอแนะน�ำให้ติดตั้งกำร์ด Micro SD

1. ใส่กำร์ด Micro SD (จ�ำหน่ำยแยกต่ำงหำก) เข้ำไปในช่องใส่กำร์ดดังที่แสดงในรูปด้ำนล่ำง

หลังจำกติดตั้งกำร์ด Micro SD คุณต้องเริ่มกำรใช้งำนกำร์ดในแอป EZVIZ เพื่อบันทึกภำพ

2. ในแอป EZVIZ ให้แตะที่ สถานะอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล ที่อยู่ในอินเตอร์เฟซ กำรตั้งค่ำอุปกรณ์ เพื่อตรวจสอบสถำนะของกำร์ด Micro SD

3. หำกกำร์ดหน่วยควำมจ�ำแสดงสถำนะ ยังไม่สามารถใช้งานได ้ให้แตะเพื่อเป็นกำรเตรียมใช้งำน สถำนะจะเปลี่ยนเป็น ปกต ิและกำร์ดหน่วยควำมจ�ำจะสำมำรถจัดเก็บวิดีโอได้

สถำนะจะเปลี่ยนเป็น ปกติ และจะสำมำรถจัดเก็บวิดีโอได้

2� ความสูงในการติดตั้งกริ่งประตู
1� ความสูงในการติดตั้ง

2 ม.

1.76 ม.

1.2 ม.

1 ม.

• ควำมสูงในกำรติดตั้งที่แนะน�ำ: 1.2 ม.-1.5 ม.

• ไม่แนะน�ำให้ท�ำกำรติดตั้งในสถำนที่ดังต่อไปนี้ มิเช่นนั้นกำรเชื่อมต่อเครือข่ำยอำจได้รับผลกระทบ: 

1. ประตูเหล็ก

2. มุมของก�ำแพงที่รับน�้ำหนัก

• โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่ำคุณได้ท�ำกำรก�ำหนดค่ำ Wi-Fi ของกระดิ่งเสร็จสิ้นแล้ว และไฟแสดงสถำนะกำรท�ำงำนเป็นสีน�้ำเงินคงที่ก่อนกำรติดตั้ง

3� เลือกแผ่นติดตั้ง
ใช้เฉพำะแผ่นติดตั้ง หรือใช้กับแผ่นติดตั้งแบบเอียงแผ่นใดอันหนึ่งเป็นฐำนยึดเสริม หำกคุณต้องกำรดูด้ำนใดด้ำนหนึ่งมำกกว่ำโดยเฉพำะ
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176
 Diagonal

 Diagonal
176เส้นทแยงมุม 
176

ปรับควำมครอบคลุมของกำรมองเห็นด้วยแผ่นติดตั้งแบบต่ำง ๆ

วิธีติดตั้งแผ่นติดตั้งแบบเอียง

ไม่มีแผ่นติดตั้งแบบเอียง

มีแผ่นติดตั้งแบบเอียง

15°

รูปที่ 1 แผ่นติดตั้งแบบเอียง 1

ไม่มีแผ่นติดตั้งแบบเอียง

มีแผ่นติดตั้งแบบเอียง

5°

รูปที่ 2 แผ่นติดตั้งแบบเอียง 2
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4� ติดตั้งแผ่นติดตั้ง
ตัวเลือก	ก	(สำาหรับผนังเรียบ)

1. ติดแผ่นโฟมรองเข้ำกับแผ่นติดตั้งและน�ำไปติดบนก�ำแพง

คุณสำมำรถปรับควำมครอบคลุมของกำรมองเห็นด้วยแผ่นติดตั้งแบบเอียงได้

ตัวเลือก	ข	(สำาหรับผนังขรุขระ)

1. วำงแม่แบบเจำะลงบนพื้นผิวที่คุณเลือกเพื่อติดตั้งกริ่งประตู แล้วเจำะรูสกรูสี่รู

ขอแนะน�ำให้ใช้สว่ำนที่มีเส้นผ่ำนศูนย์กลำง 6 มม.

2. (ทำงเลือก) ใส่พุกสี่ตัวลงในรู ไม่จ�ำเป็นต้องใช้พุกหำกคุณจะติดตั้งบนวงกบประตูไม้

พุก
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3. ติดสติกเกอร์โฟมบนแผ่นติดตั้ง แล้วใช้สกรู (KA3x16) ยึดแผ่นติดตั้งกับผนังดังที่แสดงในภำพดังนี้ (โปรดยึดสกรูสองตัวบนก่อน)

สกรูส�ำหรับติดตั้งแผ่นติดตั้งสติกเกอร์โฟม

คุณสำมำรถปรับควำมครอบคลุมของกำรมองเห็นด้วยแผ่นติดตั้งแบบเอียงได้

5� ติดตั้งกริ่งประตู
ติดตั้งกริ่งประตูลงบนแผ่นติดตั้ง
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การบำารุงรักษา
1� ถอดชิ้นส่วนประกอบ

1. ปิด การแจ้งเตือนการงัดแงะ ในแอป EZVIZ

2. ใช้เข็มเปิดถำดที่ให้ไว้กดค้ำงที่รูข้ำงใต้กริ่งประตูพร้อมดันตัวกริ่งขึ้นด้ำนบน แล้วค่อยถอดออก

�

2� การชาร์จ
เชื่อมต่อกริ่งประตูเข้ำกับปลั๊กไฟผ่ำนอะแดปเตอร์จ่ำยไฟ

สำย USB

ปลั๊กไฟ

• เมื่อชำร์จ กริ่งประตูจะเปิดกำรใช้งำนโดยอัตโนมัติ

• หำกคุณใช้อะแดปเตอร์ 5V 2A เพื่อชำร์จกริ่งประตู จะใช้เวลำประมำณ 4.5 ชั่วโมงในกำรชำร์จจนเต็ม

• หำกติดตั้งกริ่งประตูไว้กลำงแจ้ง โปรดใช้สำยไฟกันน�้ำเพื่อชำร์จไฟ

• ขณะชำร์จกริ่งประตู ตรวจสอบให้แน่ใจว่ำเลนส์หงำยขึ้นเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เลนส์ช�ำรุด

ภาคผนวก	(ทางเลือก)
เปลี่ยนกริ่งประตูที่มีอยู่แล้วด้วยกริ่งประตู	EZVIZ
หำกคุณมีระบบกริ่งประตูอยู่แล้วหรือติดตั้งกระดิ่งแบบกลไกหรือกระดิ่งไฟฟ้ำเอำไว้อยู่แล้ว คุณสำมำรถเปลี่ยนกริ่งประตูเดิมเป็นกริ่งประตูของ EZVIZ ได้

- โปรดลองกดกริ่งประตูเดิมก่อนเพื่อให้แน่ใจว่ำใช้งำนได้

- ก�ำหนดต�ำแหน่งติดตั้งกริ่งประตู และตรวจสอบดูว่ำคุณสำมำรถใช้รูเจำะเดิมบนก�ำแพงได้หรือไม่

• เรำแนะน�ำให้ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้ำตัวใหม่เพื่อให้ได้ไฟฟ้ำขำออก 16	ถึง	24 โวลต์

• โปรดดูข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับกำรติดตั้งกระดิ่งหรือหม้อแปลงไฟฟ้ำของกระดิ่งหรือหม้อแปลงไฟฟ้ำในคู่มือกำรใช้งำนฉบับย่อ
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1.	ตัดกระแสไฟฟ้าที่เบรกเกอร์

หมำยเหตุ: โปรดระมัดระวังทุกครั้งเมื่อท�ำกำรเดินสำยไฟ หำกคุณไม่สะดวกด�ำเนิน

กำรด้วยตนเอง โปรดติดต่อช่ำงไฟฟ้ำมืออำชีพ

2.	เชื่อมต่อสายไฟ

1. ถอดกริ่งประตูเก่ำออก ถอดสำยไฟที่มีอยู่ออก แล้วสอดผ่ำนแผ่นติดตั้ง

2. เชื่อมสำยไฟกริ่งประตูเดิมเข้ำกับขั้วต่อที่ด้ำนหลังของกริ่งประตู EZVIZ จำกนั้นไขสกรูขั้วต่อให้แน่น

อุปกรณ์เชื่อมต่อสำยไฟ

สำยไฟปลำยรูปตัวยู

กำรจ่ำยไฟ: 16 ถึง 24 VAC

3.	ติดตั้งกริ่งประตู

ติดตั้งกริ่งประตูลงบนแผ่นติดตั้ง

4.	เปิดกระแสไฟฟ้าที่เบรกเกอร์
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ดูอุปกรณ์ของคุณ
อินเตอร์เฟซของแอปอำจแตกต่ำงกันไปตำมกำรอัพเดทเวอร์ชัน และจะยึดตำมอินเตอร์เฟซของแอปที่คุณติดตั้งบนโทรศัพท์

1� มุมมองสด
เมื่อคุณเปิดใช้งำนแอป EZVIZ หน้ำอุปกรณ์จะแสดงขึ้นดังด้ำนล่ำง

คุณสำมำรถดูและฟังข้อมูลสด ถ่ำยภำพสแนปช็อต บันทึกวิดีโอ และเลือกควำมละเอียดของวิดีโอได้ตำมต้องกำร

Doorbell 2

ปัดซ้ำยและขวำบนหน้ำจอเพื่อดูไอคอนเพิ่มเติม

ไอคอน ค�ำอธิบำย

แชร์ แชร์อุปกรณ์ของคุณกับใครก็ได้ตำมที่คุณต้องกำร

กำรตั้งค่ำ ดูและเปลี่ยนแปลงกำรตั้งค่ำอุปกรณ์

ประวัติวิดีโอ ดูกำรบันทึก

สแนปช็อต ถ่ำยภำพสแนปช็อต

บันทึก เริ่ม/หยุดกำรบันทึกด้วยตนเอง

มุมมองสดหลำยหน้ำจอ แตะเพื่อเลือกเค้ำโครงของหน้ำต่ำงมุมมองสด

พูด เริ่มใช้กำรคุยและฟัง

ควำมละเอียด เลือกควำมละเอียดของวิดีโอในระดับ Ultra HD, Hi-Def หรือมำตรฐำน

โปรดดูอินเตอร์เฟซจริงส�ำหรับข้อมูลเฉพำะ



13

การต ัง้คา่
1. กริง่ประตู
ในหนา้การตัง้คา่ คณุจะสามารถก�าหนดพารามเิตอรข์องกริง่ประตไูด ้

พารามเิตอร์ ค�าอธบิาย

ชือ่ ดหูรอืแตะเพือ่ปรับแตง่ชือ่อปุกรณข์องคณุทีน่ี่

โหมดการท�างาน คณุสามารถเลอืกโหมดการท�างานของอปุกรณไ์ดห้นึง่ประเภททีน่ี่

การตรวจจับแบบอจัฉรยิะ คณุสามารถเลอืกระหวา่งประเภทการตรวจจับตา่ง ๆ ส�าหรับอปุกรณข์องคณุ

การแจง้เตอืน คณุสามารถจัดการขอ้ความอปุกรณแ์ละการแจง้เตอืนของแอป EZVIZ ได ้

การตัง้คา่เสยีง คณุสามารถตัง้คา่พารามเิตอรเ์สยีงทีเ่กีย่วขอ้งส�าหรับอปุกรณข์องคณุ 

การตัง้คา่รปูภาพ คณุสามารถตัง้คา่พารามเิตอรร์ปูภาพทีเ่กีย่วขอ้งส�าหรับอปุกรณข์องคณุ 

การตัง้คา่แสง
เมือ่ปิดใชง้าน ไฟแสดงสถานะกริง่ประตจูะดบัลง

ข้อผิดพลาด: ไฟแสดงสถานะการท�างานของกริ่งประตูจะยังคงสว่างอยู่ เมื่อกริ่งประตูก�าลังชาร์จไฟอยู่หรือกริ่งประตูมีข้อผิดพลาด

การตัง้คา่ล�าโพง คณุสามารถตัง้คา่พารามเิตอรท์ีเ่กีย่วขอ้งของล�าโพงของคณุ

แบตเตอรี่ คณุสามารถดปูรมิาณแบตเตอรีค่งเหลอืไดท้ีน่ี่

การตัง้คา่ความปลอดภยั คณุสามารถเขา้รหสัวดิโีอของคณุดว้ยรหสัผา่นการเขา้รหสัและปรับแตง่พืน้ทีค่วามเป็นสว่นตวั

การตัง้คา่เครอืขา่ย คณุสามารถดสูถานะการเชือ่มตอ่ได ้

ขอ้มลูของอปุกรณ์ คณุสามารถดขูอ้มลูของอปุกรณไ์ดท้ีน่ี่

แชรอ์ปุกรณ์ คณุสามารถแชรอ์ปุกรณใ์หแ้กส่มาชกิในครอบครัวหรอืผูเ้ยีย่มชมได ้

2. กระดิง่
ในหนา้การตัง้คา่ คณุจะสามารถก�าหนดพารามเิตอรข์องกระดิง่ได ้

พารามเิตอร์ ค�าอธบิาย

ชือ่ ดหูรอืแตะเพือ่ปรับแตง่ชือ่อปุกรณข์องคณุทีน่ี่

การตัง้คา่เสยีง คณุสามารถตัง้คา่ระดบัเสยีงและเปิดใชง้านโหมด DND ของกริง่ประตไูด ้

การตัง้คา่แสง เมือ่ปิดใชง้าน ไฟแสดงสถานะอปุกรณจ์ะดบัลง 

รายการบนัทกึ คณุสามารถดสูถานะการจัดเกบ็อปุกรณข์องการด์หน่วยความจ�า

การตัง้คา่เครอืขา่ย
คณุสามารถดชูือ่ Wi-Fi และสถานะการเชือ่มตอ่ได ้

หากคุณต้องการเปลี่ยน Wi-Fi ของอุปกรณ์ โปรดกดปุ่ม [รีเซ็ต] ค้างไว้ประมาณ 5 วินาทีเพื่อรีเซ็ตอุปกรณ์ 

ขอ้มลูของอปุกรณ์ คณุสามารถดขูอ้มลูของอปุกรณไ์ดท้ีน่ี่

ลบอปุกรณ์ แตะเพือ่ลบอปุกรณอ์อกจากแอป EZVIZ
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การเชื่อมต่อกับ	EZVIZ

1� ใช้	Amazon	Alexa

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

ก่อนเริ่มใช้งาน	ตรวจสอบให้แน่ใจว่า:

1. อุปกรณ์ EZVIZ เชื่อมต่อกับแอป EZVIZ แล้ว

2. ในแอป EZVIZ ปิด “กำรเข้ำรหัสวิดีโอ” และเปิด “เสียง” ในหน้ำ กำรตั้งค่ำอุปกรณ์

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 “ทักษะและเกม” จำกเมนู

2. ที่หน้ำจอทักษะและเกม ค้นหำ “EZVIZ” แล้วคุณจะพบทักษะ “EZVIZ”

3. เลือกทักษะของอุปกรณ์ EZVIZ จำกนั้นแตะ เปิดใช้งำนเพื่อใช้

4. ป้อนชื่อผู้ใช้และรหัสผ่ำนของ EZVIZ แล้วแตะ ลงชื่อเข้ำใช้

5. แตะปุ่ม อนุญำต เพื่ออนุญำตให้ Alexa เข้ำถึงบัญชี EZVIZ ของคุณ เพื่อให้ Alexa สำมำรถควบคุมอุปกรณ์ EZVIZ ของคุณได้ 

6. คุณจะเห็นข้อควำม “เชื่อมโยง EZVIZ ส�ำเร็จแล้ว” จำกนั้นแตะ ค้นหำอุปกรณ์เพื่ออนุญำตให้ Alexa ค้นหำอุปกรณ์ EZVIZ ทั้งหมดของคุณ

7. กลับไปที่เมนูของแอป Alexa แล้วเลือก “อุปกรณ์” และคุณจะเห็นอุปกรณ์ EZVIZ ทั้งหมดของคุณภำยใต้หัวข้ออุปกรณ์

คำาสั่งเสียง

ค้นหำอุปกรณ์อัจฉริยะใหม่ผ่ำนเมนู “บ้ำนอัจฉริยะ” ในแอป Alexa หรือฟังก์ชั่นกำรควบคุม Alexa ด้วยเสียง

เมื่อพบอุปกรณ์แล้ว คุณสำมำรถควบคุมอุปกรณ์ด้วยเสียงของคุณได้ พูดค�ำสั่งง่ำยๆ ให้ Alexa

ชื่ออุปกรณ์ของคุณ ตัวอย่ำงเช่น “แสดงกล้อง xxxx” สำมำรถแก้ไขได้ในแอป EZVIZ ทุกครั้งที่คุณเปลี่ยนชื่ออุปกรณ์ คุณจะต้องค้นหำอุปกรณ์อีกครั้งเพื่ออัปเดตชื่อ

การแก้ไขปัญหา

ควรท�ำอย่ำงไรถ้ำ Alexa ไม่พบอุปกรณ์ของฉัน

ตรวจสอบว่ำกำรเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตมีปัญหำหรือไม่

ลองรีบูตอุปกรณ์อัจฉริยะและค้นหำอุปกรณ์อีกครั้งบน Alexa

ท�ำไม Alexa จึงแสดงสถำนะของอุปกรณ์เป็น “ออฟไลน์”

กำรเชื่อมต่อไร้สำยของคุณอำจถูกตัด รีบูตอุปกรณ์อัจฉริยะและค้นหำอีกครั้งบน Alexa

กำรเข้ำถึงอินเทอร์เน็ตบนเรำเตอร์อำจไม่พร้อมใช้งำน ตรวจสอบว่ำเรำเตอร์ของคุณเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตอยู่หรือไม่แล้วลองอีกครั้ง

ส�ำหรับรำยละเอียดเกี่ยวกับประเทศที่รองรับกำรใช้งำน Amazon Alexa โปรดดูเว็บไซต์ทำงกำร
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2� ใช้	Google	Assistant

เมื่อใช้กับ Google Assistant คุณจะสำมำรถเปิดกำรใช้งำนอุปกรณ์ EZVIZ และดูสดโดยกำรพูดค�ำสั่งเสียงทำง Google Assistant

จำาเป็นต้องมีอุปกรณ์และแอปต่อไปนี้:

1. แอป EZVIZ

2. ในแอป EZVIZ ปิด “กำรเข้ำรหัสวิดีโอ” และเปิด “เสียง” ในหน้ำ กำรตั้งค่ำอุปกรณ์

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 “ตั้งค่ำอุปกรณ์”จำกรำยกำรเมนู เพื่อไปยังอินเตอร์เฟซกำรตั้งค่ำ

4. แตะ “ใช้งานร่วมกับ	Google” และค้นหำ “EZVIZ” แล้วคุณจะพบทักษะ “EZVIZ”

5. ป้อนชื่อผู้ใช้และรหัสผ่ำนของ EZVIZ แล้วแตะ ลงชื่อเข้าใช้

6. แตะปุ่ม อนุญาต เพื่ออนุญำตให้ Google เข้ำถึงบัญชี EZVIZ ของคุณ เพื่อให้ Google สำมำรถควบคุมอุปกรณ์ EZVIZ ของคุณได้

7. แตะ “กลับไปยังแอป”

8. ท�ำตำมขั้นตอนข้ำงต้นเพื่อท�ำกำรอนุญำตให้เสร็จสมบูรณ์: เมื่อกำรซิงโครไนซ์เสร็จสมบูรณ์ บริกำร EZVIZ จะแสดงอยู่ในรำยกำรบริกำรของคุณ หำกต้องกำรดูรำยกำรอุปกรณ์ที่เข้ำกันได้ของบัญชี EZVIZ ให้แตะ

ไอคอนบริกำร EZVIZ

9. ให้ลองส่งค�ำสั่ง ใช้ชื่อกล้องที่คุณสร้ำงไว้เมื่อตั้งค่ำระบบ

ผู้ใช้สำมำรถจัดกำรอุปกรณ์เป็นรำยกำรเดียวหรือเป็นกลุ่มก็ได้ กำรเพิ่มอุปกรณ์ไปยังห้องช่วยให้ผู้ใช้สำมำรถควบคุมกลุ่มอุปกรณ์พร้อมกันโดยใช้ค�ำสั่งเดียวได้

ดูข้อมูลเพิ่มเติมในลิงก์

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

ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอุปกรณ์ โปรดเข้ำไปที่ www.ezviz.com/th
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แนวคิดริเริ่มใช้ผลิตภัณฑ์วิดีโอ

ขอบคุณที่เลือกผลิตภัณฑ์ EZVIZ

เทคโนโลยีส่งผลต่อชีวิตของเรำในทุกรูปแบบ ในฐำนะบริษัทที่มีเทคโนโลยีขั้นสูง เรำให้ควำมตระหนักถึงบทบำทของเทคโนโลยีในกำรปรับปรุงประสิทธิภำพทำงธุรกิจและ

คุณภำพชีวิตมำกยิ่งขึ้น แต่ในขณะเดียวกันก็มีอันตรำยที่อำจเกิดขึ้นจำกกำรใช้งำนที่ไม่เหมำะสม เช่น ผลิตภัณฑ์วิดีโอสำมำรถบันทึกภำพได้จริง สมบูรณ์ และชัดเจน สิ่งนี้มี

คุณค่ำอย่ำงสูงในกำรระลึกถึงควำมหลังและเก็บรักษำควำมเป็นจริงแบบเรียลไทม์ อย่ำงไรก็ตำม อำจส่งผลให้เกิดกำรละเมิดสิทธิ์และผลประโยชน์ที่ถูกต้องตำมกฎหมำยของ

บุคคลที่สำม หำกมีกำรแจกจ่ำย ใช้ และ/หรือประมวลผลข้อมูลวิดีโออย่ำงไม่เหมำะสม ตำมหลักปรัชญำที่ว่ำ “เทคโนโลยีเพื่อควำมดี” EZVIZ ขอให้ผู้ใช้เทคโนโลยีวิดีโอและ

ผลิตภัณฑ์วิดีโอทุกคนต้องปฏิบัติตำมกฎหมำยและระเบียบที่บังคับใช้ทั้งหมด รวมถึงธรรมเนียมปฏิบัติทำงจริยธรรม โดยมีเป้ำหมำยร่วมกันเพื่อสร้ำงชุมชนที่ดีขึ้น

กรุณำอ่ำนแนวคิดริเริ่มต่อไปนี้อย่ำงละเอียด:

1. ทุกคนมีควำมคำดหวังที่สมเหตุสมผลในควำมเป็นส่วนตัว และกำรติดตั้งผลิตภัณฑ์วิดีโอไม่ควรขัดต่อควำมคำดหวังที่สมเหตุสมผลนี้ ดังนั้น ต้องมีกำรแจ้งเตือนในลักษณะ

ที่สมเหตุสมผลและมีประสิทธิภำพ และมีกำรชี้แจงช่วงกำรตรวจสอบเมื่อติดตั้งผลิตภัณฑ์วิดีโอในพื้นที่สำธำรณะ ส�ำหรับพื้นที่ที่ไม่ใช่พื้นที่สำธำรณะ สิทธิ์และผลประโยชน์ของ

บุคคลที่สำมจะได้รับกำรประเมินเมื่อติดตั้งผลิตภัณฑ์วิดีโอ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ�ำกัดถึงกำรติดตั้งผลิตภัณฑ์วิดีโอหลังจำกได้รับควำมยินยอมจำกผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเท่ำนั้น และไม่ติด

ตั้งผลิตภัณฑ์วิดีโอที่มองไม่เห็นอย่ำงสูง

2. วัตถุประสงค์ของผลิตภัณฑ์วิดีโอ คือกำรบันทึกกิจกรรมจริงภำยในเวลำและพื้นที่ที่ก�ำหนดและภำยใต้เงื่อนไขเฉพำะ ดังนั้น ผู้ใช้ทุกคนจะต้องก�ำหนดสิทธิ์ของตนเองอย่ำง

สมเหตุสมผลในขอบเขตเฉพำะดังกล่ำวก่อน เพื่อหลีกเลี่ยงกำรละเมิดภำพบุคคล ควำมเป็นส่วนตัว หรือสิทธิ์ที่ถูกต้องตำมกฎหมำยอื่น ๆ ของบุคคลที่สำม

3. ระหว่ำงกำรใช้ผลิตภัณฑ์วิดีโอ ข้อมูลภำพวิดีโอที่ได้มำจำกฉำกจริง ๆ จะยังคงถูกสร้ำงขึ้นต่อไป ซึ่งรวมถึงข้อมูลทำงชีววิทยำจ�ำนวนมำก (เช่น ภำพใบหน้ำ) และข้อมูล

สำมำรถน�ำไปใช้หรือประมวลผลต่อไปได้ ผลิตภัณฑ์วิดีโอไม่สำมำรถจ�ำแนกควำมแตกต่ำงระหว่ำงควำมดีและควำมไม่ดีเกี่ยวกับวิธีใช้ข้อมูลโดยพิจำรณำจำกภำพที่ถ่ำยโดย

ผลิตภัณฑ์วิดีโอเท่ำนั้น ผลลัพธ์ของกำรใช้ข้อมูลขึ้นอยู่กับวิธีกำรและวัตถุประสงค์ของกำรใช้ข้อมูลของผู้ควบคุมข้อมูล ดังนั้น ผู้ควบคุมข้อมูลต้องไม่เพียงแต่ปฏิบัติตำมกฎหมำย

และข้อบังคับที่บังคับใช้ทั้งหมด รวมถึงข้อก�ำหนดทำงบรรทัดฐำนอื่น ๆ เท่ำนั้น อีกทั้งยังต้องเคำรพบรรทัดฐำนระหว่ำงประเทศ ศีลธรรมทำงสังคม ศีลธรรมอันดี แนวปฏิบัติ

ทั่วไป และข้อก�ำหนดอื่น ๆ ที่ไม่บังคับ และเคำรพควำมเป็นส่วนตัวของบุคคล ภำพบุคคล และสิทธิอื่น ๆ และควำมสนใจ

4. ควรพิจำรณำสิทธิ์ ค่ำนิยม และควำมต้องกำรอื่น ๆ ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่ำง ๆ เมื่อประมวลผลข้อมูลวิดีโอที่สร้ำงขึ้นอย่ำงต่อเนื่องจำกผลิตภัณฑ์วิดีโอ ในเรื่องนี้ ควำม

ปลอดภัยของผลิตภัณฑ์และควำมปลอดภัยของข้อมูลมีควำมส�ำคัญอย่ำงยิ่ง ดังนั้น ผู้ใช้ปลำยทำงและผู้ควบคุมข้อมูลทุกคนต้องด�ำเนินมำตรกำรที่สมเหตุสมผลและจ�ำเป็น

ทั้งหมดเพื่อรับรองกำรรักษำควำมปลอดภัยด้ำนข้อมูลและหลีกเลี่ยงกำรรั่วไหลของข้อมูล กำรเปิดเผยที่ไม่เหมำะสม และกำรใช้งำนที่ไม่เหมำะสม รวมถึงแต่ไม่จ�ำกัดถึงกำรตั้ง

ค่ำกำรควบคุมกำรเข้ำถึง กำรเลือกสภำพแวดล้อมเครือข่ำยที่เหมำะสม (อินเทอร์เน็ตหรืออินทรำเน็ต) ที่ผลิตภัณฑ์วิดีโอเชื่อมต่อ สร้ำงและเพิ่มประสิทธิภำพกำรรักษำควำม

ปลอดภัยเครือข่ำยอย่ำงต่อเนื่อง 

5. ผลิตภัณฑ์วิดีโอมีส่วนสนับสนุนอย่ำงมำกในกำรปรับปรุงกำรประกันสังคมทั่วโลก และเรำเชื่อว่ำผลิตภัณฑ์เหล่ำนี้จะมีบทบำทอย่ำงแข็งขันในด้ำนต่ำง ๆ ของชีวิตทำงสังคม

ด้วย กำรใช้ผลิตภัณฑ์วิดีโอในทำงที่ผิดซึ่งเป็นกำรละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือน�ำไปสู่กิจกรรมทำงอำญำนั้นขัดต่อเจตนำเดิมของนวัตกรรมทำงเทคโนโลยีและกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ 

ดังนั้น ผู้ใช้แต่ละรำยจะต้องสร้ำงกลไกกำรประเมินและติดตำมกำรใช้งำนผลิตภัณฑ์ของตนเอง เพื่อให้มั่นใจว่ำผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นถูกน�ำไปใช้อย่ำงเหมำะสมและสมเหตุสมผลและ

เป็นไปด้วยควำมสุจริตใจ
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