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ข้อควรระวังด้านความปลอดภัยส�าหรับผลิตภัณฑ์

 ก่อนใช้ผลิตภัณฑ์นี้ โปรดอ่านเนื้อหาทั้งหมดของคู่มือการใช้งานนี้อย่างละเอียด ติดตั้งอุปกรณ์ตามค�าแนะน�า และจัดเก็บ
คู่มือนี้ไว้เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคตอย่างเหมาะสม เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดไฟไหม้ ไฟฟ้าช็อต หรือการบาดเจ็บอื่น ๆ โปรดปฏิบัติ
ตามข้อก�าหนดการใช้งานต่อไปนี้:

• อุปกรณ์นี้ไม่ได้มีไว้ส�าหรับใช้งานโดยบุคคลที่มีความสามารถทางร่างกาย ประสาทสัมผัสหรือจิตใจที่ด้อยกว่าปกติ หรือบุคคลที่
ขาดประสบการณ์และความรู้ (รวมถึงเด็ก) เว้นแต่จะได้รับการควบคุมดูแลหรือได้รับค�าแนะน�าเกี่ยวกับการใช้งานอุปกรณ์โดย
บุคคลที่รับผิดชอบด้านความปลอดภัย เด็กควรได้รับการควบคุมดูแลเพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาจะไม่เล่นกับเครื่องใช้ไฟฟ้า

• ส�าหรับชาวยุโรป อุปกรณ์นี้สามารถใช้ได้โดยเด็กอายุตั้งแต่ 8 ปีขึ้นไป และผู้ที่มีความสามารถทางร่างกาย ประสาทสัมผัส หรือ
จิตใจที่ด้อยกว่าปกติ หรือขาดประสบการณ์และความรู้ หากพวกเขาได้รับการก�ากับดูแลหรือได้รับค�าแนะน�าเกี่ยวกับการใช้งาน
อุปกรณ์อย่างปลอดภัยและเข้าใจอันตรายที่เกี่ยวข้อง การท�าความสะอาดและการบ�ารุงรักษาอุปกรณ์จะต้องไม่ได้รับการด�าเนิน
การโดยเด็กหากปราศจากการก�ากับดูแล ไม่ควรให้เด็กเล่นเครื่องใช้ไฟฟ้านี้

• โปรดอย่าดูดสสารที่มีอุณหภูมิสูง (เช่น ก้นบุหรี่ ไม้ขีดไฟ ขี้เถ้าร้อน และอื่น ๆ) หรือสสารที่ละเอียดมาก (เช่น ปูนขาว ซีเมนต์ ขี้
เลื่อย เกสโซ ขี้เถ้า และผงหมึก) หรือเศษวัตถุที่แหลมคม (วัตถุที่มีรูปร่างไม่แน่นอน เช่น แก้ว)

• ไม่จ�าเป็นต้องด�าเนินการใด ๆ กับผลิตภัณฑ์นี้เมื่อใช้กระแสไฟฟ้าที่มีความถี่ระหว่าง 50 และ 60Hz ผลิตภัณฑ์สามารถปรับตัว
เองได้ส�าหรับทั้ง 50 และ 60Hz

• หากสายไฟช�ารุด จะต้องได้รับการเปลี่ยนใหม่โดยผู้ผลิต ตัวแทนผู้ให้บริการ หรือบุคคลที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกัน เพื่อหลีกเลี่ยง
อันตราย

• เมื่อชาร์จไฟ โปรดใช้ Docking station CS-RS2-TWT5-D ที่จ�าหน่ายโดย EZVIZ

•	 ค�าเตือน: เพื่อลดความเสี่ยงจากไฟฟ้าช็อต - ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์นี้กลางแจ้งหรือบนพื้นผิวที่เปียก รวมทั้งสภาพแวดล้อมเชิง
พาณิชย์หรือเชิงอุตสาหกรรม

•	 ค�าเตือน: เพื่อลดความเสี่ยงจากไฟฟ้าช็อต - โปรดใช้ภายในอาคารเท่านั้น

•	 ค�าเตือน: เพื่อลดความเสี่ยงจากไฟฟ้าช็อต - โปรดถอดปลั๊กก่อนซ่อมบ�ารุง

ค�าเตือนด้านความปลอดภัย
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• อย่ามองที่อินเทอร์เฟซทางแสงโดยตรงเมื่ออุปกรณ์ก�าลังท�างาน

• เลเซอร์คลาส 1, เอาท์พุต 0.641mW/0.038mW/1.21mW, ความยาวคลื่น 808nm/910nm/980nm, IEC 60825-1:2014

• ผลิตภัณฑ์นี้ประกอบด้วยเลเซอร์คลาส 1 ซึ่งมีความปลอดภัยภายใต้สถานการณ์ที่คาดการณ์ไว้ได้อย่างเหมาะสม

•	 ข้อควรระวัง: การเปลี่ยนฟังก์ชันหรือการท�างานของโมดูลทางแสงโดยพลการโดยไม่ปฏิบัติตามข้อก�าหนดของคู่มือนี้อาจน�าไป
สู่อันตรายจากรังสีเลเซอร์

• แท่นวางสามารถชาร์จแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนที่มีเซลล์ไม่เกิน 8 เซลล์โดยมีความจุพิกัดไม่เกิน 5200mAh เท่านั้น

• แท่นวางไม่สามารถใช้ชาร์จแบตเตอรี่ชนิดชาร์จไม่ได้

การใช้งานที่เหมาะสมส�าหรับอุปกรณ์
• อุปกรณ์นี้ใช้ส�าหรับท�าความสะอาดพื้นภายในบ้านเท่านั้น และไม่ควรใช้ในสภาพแวดล้อมกลางแจ้ง (เช่น ระเบียงที่เปิดโล่ง), 

สภาพแวดล้อมที่ไม่ใช่พื้น (เช่น บันได), และสภาพแวดล้อมในโรงงานอุตสาหกรรม

• อย่าใช้อุปกรณ์ในสภาพแวดล้อมแบบยกระดับ (เช่น ห้องดูเพล็กซ์ ระเบียงเปิด และด้านบนของเฟอร์นิเจอร์) โดยไม่มีอุปกรณ์
ป้องกัน

• อย่าให้เด็กใช้อุปกรณ์นี้เพื่อเป็นของเล่น โปรดป้องกันเด็กและสัตว์เลี้ยงให้อยู่ห่างจากอุปกรณ์ในขณะใช้งาน อย่าวางอุปกรณ์
เสริม เช่น แปรงปัดข้างไว้ในที่ที่เด็กเอื้อมถึงได้ เพื่อป้องกันไม่ให้เด็กกลืนกินโดยไม่ได้ตั้งใจ อย่าวางเด็กและสัตว์เลี้ยงไว้บนตัว
อุปกรณ์

• อย่าใช้อุปกรณ์ในสภาพแวดล้อมที่มีเปลวไฟในพื้นที่เปิดหรือใกล้กับวัตถุที่เปราะบาง

• อย่าใช้อุปกรณ์บนพื้นที่มีน�้าขังหรือพื้นเปียก

• อย่าใช้อุปกรณ์ในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูงกว่า 40°C หรือต�่ากว่า 0°C

• อย่าใช้อุปกรณ์นี้ในการท�าความสะอาดวัสดุที่ติดไฟได้ (เช่น น�้ามันเบนซิน ผงหมึก) อย่าใช้อุปกรณ์นี้ในบริเวณที่มีวัตถุไวไฟ

• อย่าใช้อุปกรณ์ท�าความสะอาดสิ่งของที่ก�าลังเผาไหม้ เช่น ไม้ขีดไฟ บุหรี่ และสิ่งของอื่น ๆ ที่อาจก่อให้เกิดไฟไหม้

• อย่าใช้ผลิตภัณฑ์เพื่อดูดก้อนหินขนาดใหญ่ เศษกระดาษ และสิ่งของอื่น ๆ ที่อาจท�าให้ผลิตภัณฑ์อุดตัน เมื่อช่องดูดอุดตัน โปรด
ท�าความสะอาดผลิตภัณฑ์ตามเวลาที่ก�าหนด และก�าจัดฝุ่น ผ้าฝ้าย เส้นผม ฯลฯ ที่อยู่ในช่องดูด

• ใช้เฉพาะอุปกรณ์เสริมที่แนะน�าหรือจ�าหน่ายโดยผู้ผลิตเท่านั้น อย่าใช้แบตเตอรี่หรือแท่นวางของบริษัทอื่น และอย่าใช้แบตเตอรี่
หรือแท่นวางที่ช�ารุด
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• ทิ้งแบตเตอรี่ที่ใช้แล้วตามกฎหมายและข้อบังคับในท้องถิ่น

• อย่าเผาอุปกรณ์ไม่ว่าในกรณีใด ๆ เนื่องจากแบตเตอรี่อาจท�าให้เกิดการระเบิดได้

• หลังจากที่กล้อง RGB เปื้อนฝุ่นระหว่างการใช้งาน ขอแนะน�าให้ใช้เครื่องเป่าลมเพื่อท�าความสะอาดกล้อง หรือใช้กระดาษเช็ด
มือและผ้าแห้งที่นุ่มเช็ดท�าความสะอาด อย่าใช้วัสดุที่หยาบหรือแข็งเพื่อ หลีกเลี่ยงมิให้เกิดรอยขีดข่วนบนพื้นผิวกระจกของ
โมดูลวิสัยทัศน์

• หากพื้นผิวด้านหลังของหุ่นยนต์มีฝุ่นมากเกินไป จะส่งผลต่อการชาร์จไฟของหุ่นยนต์ได้ แนะน�าให้ท�าความสะอาดเป็นประจ�า
หรือตามความจ�าเป็น ขอแนะน�าให้ใช้กระดาษเช็ดมือหรือผ้าแห้งที่นุ่มในการท�าความสะอาด

• หากพื้นผิวของเซ็นเซอร์ตรวจจับขอบที่ด้านข้างของหุ่นยนต์ปนเปื้อนไปด้วยฝุ่นจ�านวนมาก สิ่งนี้จะส่งผลต่อท่าทางและการระบุ
ต�าแหน่งของหุ่นยนต์เมื่อเดินไปตามแนวผนัง แนะน�าให้ท�าความสะอาดเป็นประจ�าหรือตามความจ�าเป็น เนื่องจากเซ็นเซอร์
อยู่ภายในตัวโครง ขอแนะน�าให้ใช้เครื่องมือเป่าลม/กระดาษเช็ดมือ/ผ้าแห้งที่นุ่มส�าหรับท�าความสะอาดกล้องเพื่อเช็ดเซ็นเซอร์ 
อย่าใช้นิ้วเพื่อท�าความสะอาด

• ด้านล่างของหุ่นยนต์นั้นง่ายต่อการปนเปื้อนด้วยฝุ่นจ�านวนมาก ดังนั้นจึงขอแนะน�าให้ท�าความสะอาดอย่างสม�่าเสมอหรือตาม
ความจ�าเป็น

• โปรดใช้อุปกรณ์ตามค�าแนะน�าในคู่มือ การสูญเสียและการบาดเจ็บใด ๆ ที่เกิดจากการใช้งานที่ไม่เหมาะสมจะถือเป็นภาระของ
ผู้ใช้

• โปรดอย่าสัมผัสปลั๊กไฟหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของผลิตภัณฑ์ด้วยมือที่เปียกของคุณเพื่อมิให้เกิดอันตรายจากไฟฟ้าช็อต

• หากคุณจะไม่ใช้ผลิตภัณฑ์เป็นเวลานาน โปรดปิดเครื่องและถอดปลั๊กชาร์จไฟออก
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พารามิเตอร์ทางเทคนิค
   คลาส II

   กระแสตรง

    กระแสสลับ

   ส�าหรับใช้งานภายในอาคาร

   ก่อนชาร์จ โปรดอ่านค�าแนะน�า 

หุ่นยนต์
รุ่น CS-RS2-TWT5

แบตเตอรี่ แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน 14.4V/5200mAh

น้�าหนัก ประมาณ 4.6กก.

พิกัดด้านอินพุต 20V  3A

เวลาในการชาร์จ ประมาณ 3 ชั่วโมง

ความสามารถในการข้ามสิ่งกีดขวาง 20 มม.

แท่นวาง
รุ่น CS-RS2-TWT5-D

แรงดันพิกัดด้านอินพุต 100-240V~, 50/60Hz

พิกัดก�าลังไฟ 65W

พิกัดด้านเอาท์พุต 20V  3A

การชาร์จแบตเตอรี่ แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน 14.4V/5200mAh

ความจุถังเก็บน้�าสะอาด 5500mL

ความจุถังเก็บน้�าสกปรก 5000mL

วิธีการท�าให้ผ้าถูพื้นแห้ง ท�าให้แห้งด้วยอากาศ
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ลิขสิทธิ์ © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. สงวนลิขสิทธิ์

ข้อมูลใด ๆ ทั้งหมดรวมถึงค�า รูปภาพ กราฟ เป็นต้น เป็นทรัพย์สินของ Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (ต่อไปนี้เรียกว่า “EZVIZ”) ห้ามท�าซ้�า เปลี่ยนแปลง 

แปล หรือแจกจ่ายคู่มือผู้ใช้ฉบับนี้ (ต่อไปนี้เรียกว่า “คู่มือ”) ทั้งหมดหรือบางส่วน ไม่ว่าด้วยวิธีการใดก็ตาม โดยไม่แจ้งให้ EZVIZ ทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร 

เว้นแต่จะก�าหนดเงื่อนไขไว้ EZVIZ ไม่สัญญา รับประกัน หรือรับรองโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยเกี่ยวกับคู่มือ

เกี่ยวกับคู่มือนี้

คู่มือฉบับน้ีมีค�าแนะน�าในการใช้งานและการจัดการผลิตภัณฑ์ รูป แผนภูมิ ภาพ และข้อมูลอ่ืน ๆ ท้ังหมดในคู่มือฉบับน้ีใช้ส�าหรับการบรรยายและการอธิบายเท่าน้ัน 

ข้อมูลท่ีอยู่ในคู่มือฉบับน้ีอาจมีการเปล่ียนแปลงเน่ืองจากการอัปเดตเฟิร์มแวร์หรือเหตุผลอ่ืน ๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ โปรดดูข้อมูลล่าสุดท่ีเว็บไซต์ของ  ™ (http://www.

ezviz.com)

บันทึกการแก้ไข

การออกฉบับใหม่ – พฤษภาคม 2022

การรับทราบเครื่องหมายการค้า

 ™,  ™, และเครื่องหมายการค้าและโลโก้อื่น ๆ ของ EZVIZ เป็นทรัพย์สินของ EZVIZ ในเขตอ�านาจศาลต่าง ๆ เครื่องหมายการค้าและโลโก้อื่น ๆ 

ที่กล่าวถึงด้านล่างเป็นทรัพย์สินของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง

ความรับผิดทางกฎหมาย

ภายใต้ขอบเขตที่สามารถท�าได้ตามกฎหมายที่ใช้บังคับ ผลิตภัณฑ์ที่อธิบาย รวมถึงฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และเฟิร์มแวร์ของผลิตภัณฑ์ ได้ให้บริการ 

“ตามสภาพ” โดยมีข้อบกพร่องและข้อผิดพลาดทั้งหมด และ EZVIZ จะไม่รับประกันโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย รวมถึงแต่ไม่จ�ากัดเพียงความสามารถทางการค้า 

ความพึงพอใจในคุณภาพ ความเหมาะสมตามวัตถุประสงค์เฉพาะ และการไม่ละเมิดสิทธิ์ของบุคคลภายนอก ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม EZVIZ รวมถึงผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ 

พนักงาน หรือตัวแทน จะไม่รับผิดต่อคุณส�าหรับความเสียหายพิเศษ ความเสียหายที่เป็นผลตามมาทั้งหมด ความเสียหายโดยอุบัติเหตุ หรือความเสียหายโดยอ้อม 

รวมถึงความเสียหายต่อการสูญเสียก�าไรทางธุรกิจ การหยุดชะงักของธุรกิจ หรือการสูญเสียของข้อมูล หรือการสูญเสียของเอกสาร เป็นต้น ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานผลิตภัณฑ์นี้ 

แม้ว่า EZVIZ จะได้รับแจ้งถึงความเป็นไปได้ของความเสียหายดังกล่าวแล้วก็ตาม 

ภายใต้ขอบเขตที่สามารถท�าได้ตามกฎหมายที่ใช้บังคับ ความรับผิดทั้งหมดของ EZVIZ ส�าหรับความเสียหายทั้งหมดจะต้องไม่เกินราคาซื้อเดิมของผลิตภัณฑ์ 

EZVIZ ไม่รับผิดต่อการบาดเจ็บส่วนบุคคลหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินอันเป็นผลมาจากการหยุดชะงักของอุปกรณ์หรือการยุติบริการเนื่องจาก ก) 

การติดตั้งอย่างไม่เหมาะสมหรือการใช้งานนอกเหนือจากที่ร้องขอ ข) การปกป้องผลประโยชน์ของประเทศชาติหรือสาธารณะ ค) เหตุสุดวิสัย ง) ตัวผู้ใช้งานเองหรือบุคคลที่สาม 

รวมถึงแต่ไม่จ�ากัดเพียงการใช้ผลิตภัณฑ์ ซอฟต์แวร์ แอปพลิเคชันของบุคคลที่สาม เป็นต้น

ส�าหรับผลิตภัณฑ์ที่มีการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต 

คุณจะเป็นผู้รับความเสี่ยงในการใช้งานผลิตภัณฑ์นี้ทั้งหมด EZVIZ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อการใช้งานที่ผิดปกติ การรั่วไหลของความเป็นส่วนตัว หรือความเสียหายอื่น 

ๆ ที่เป็นผลมาจากการโจมตีทางไซเบอร์ การโจมตีจากแฮกเกอร์ การติดไวรัส หรือความเสี่ยงด้านการรักษาความปลอดภัยทางอินเทอร์เน็ตอื่น ๆ อย่างไรก็ตาม 

EZVIZ จะให้การสนับสนุนทางเทคนิคอย่างทันท่วงที หากจ�าเป็น กฎหมายการสอดส่องและกฎหมายการคุ้มครองข้อมูลแตกต่างกันไปตามเขตอ�านาจศาล 

โปรดตรวจสอบกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในเขตอ�านาจศาลของคุณก่อนใช้ผลิตภัณฑ์นี้เพื่อตรวจสอบว่าการใช้งานของคุณเป็นไปตามกฎหมายที่บังคับใช้ EZVIZ 

จะไม่รับผิดในกรณีที่ใช้ผลิตภัณฑ์นี้เพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย 

ในกรณีที่มีข้อขัดแย้งระหว่างข้อความข้างต้นกับกฎหมายที่บังคับใช้ ให้ยึดตามกฎหมายที่บังคับใช้เป็นส�าคัญ
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ภาพรวม
สิ่งที่บรรจุอยู่ในบรรจุภัณฑ์

แท่นวาง x1

หุ่นยนต์ดูดฝุ่น x1
(ต่อไปนี้จะเรียกว่า “หุ่นยนต์”) ผ้าถูพื้น x2 ชุดถูพื้น (พร้อมผ้าถูพื้น) x2

แปรงปัดข้าง x2 เครื่องมือท�าความสะอาด x1 สติกเกอร์ติดกล้อง x1

สายไฟ x1 คู่มือการใช้งานฉบับย่อ x2 ข้อมูลด้านระเบียบข้อบังคับ x1

ลักษณะของสายไฟจะขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์ที่คุณซื้อ
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พื้นฐาน

Dust Box

Wi-Fi Indicator

Intelligent LED Ring

Bumper

Power Button

Bumper

Robot Upper Cover

Microphone

*

Reset Button *

ไมโครโฟน

กันชน

* ปุ่มเปิด/ปิด

วงแหวน LED อัจฉริยะ

ฝาครอบด้านบนของหุ่นยนต์

กันชน

ปุ่มรีเซ็ต *

ไฟแสดงสถานะ Wi-Fi

กล่องเก็บฝุ่น

ชื่อ ค�าอธิบาย

ปุ่มเปิดปิดเครื่อง • กดค้างไว้ 4 วินาที: เปิด/ปิด

• กดหนึ่งครั้ง: เริ่ม/หยุดการท�างานชั่วคราว

• กดสองครั้ง: หยุดท�างานและกลับไปที่แท่นวาง

ปุ่มรีเซ็ต • กดค้างไว้ 4 วินาที: เข้าสู่การก�าหนดค่าเครือข่าย

• กดค้างไว้ 10 วินาที: เรียกคืนการตั้งค่าจากโรงงานและรีสตาร์ท
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ล้อรอบทิศทาง

แปรงปัดข้าง

ล้อขับเคลื่อน

ชุดถูพื้น

กล้อง RGB

เซ็นเซอร์ตรวจจับสิ่งกีดขวาง

หน้าสัมผัสส�าหรับชาร์จ

ทางลมออก

ทางน้�าเข้า

ชุดถูพื้น

ไลดาร์ D-TOF

เซ็นเซอร์ตรวจจับขอบ

หน้าสัมผัสส�าหรับชาร์จ

ล�าโพง

เทอร์มินัลรับสัญญาณ

อินฟราเรด

ล้อขับเคลื่อน

แปรงหลัก

แปรงปัดข้าง

เซ็นเซอร์ตรวจจับพื้นที่ต่าง

ระดับ*6

เซ็นเซอร์ตรวจจับวัสดุ

5 6

1

3

2

4
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เครื่องมือท�าความสะอาด

ประตูห้องเก็บของ

แพลตฟอร์มชุดถูพื้น

เซ็นเซอร์น้�า

อ่างท�าความสะอาด

พื้นที่เก็บผ้าถูพื้น

Cleaning Tool

Place for Spare 
Mop ClothCabin Door

Mop Assembly Platform

Cleaning Sink

Water Sensor

ถังเก็บน้�าใช้แล้ว

แผงควบคุมการท�างาน

ถังเก็บน้�าสะอาด

ช่องเติมน้�ายาท�าความสะอาด

Used Water Tank

Operation Panel

Clean Water Tank

Cleaning Solution Inlet

 
เริ่ม/หยุดชั่วคราว • กดหนึ่งครั้ง: เริ่ม/หยุดงานชั่วคราว

• กดค้างไว้ 2 วินาที: หยุดท�างาน

 
การท�าความสะอาดอ่าง • กดหนึ่งครั้ง: หุ่นยนต์ออกจากแท่นวางและแท่นวางจะฉีดน้�าลงในอ่างท�าความสะอาดและรอการท�าความสะอาด

• กดอีกครั้ง: น้�าสกปรกจะถูกระบายออก

โหมด กดหนึ ่งครั ้ง: เปลี ่ยนโหมดการท�าความสะอาด (ดูดฝุ ่นก่อนถูพื ้น, ดูดฝุ ่นขณะถูพื ้น, ดูดฝุ ่นอย่างเดียว, ถูพื ้นอย่างเดียว, 

การท�าความสะอาดผ้าถูพื้น, การท�าให้ผ้าถูพื้นแห้ง)
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ออก/เรียกคืน กดหนึ่งครั้ง: หุ่นยนต์ออกจากแท่นวาง/กลับไปที่แท่นวาง

+
การปลดล็อค/การล็อคป้องกันเด็ก กดค้างไว้ 2 วินาทีพร้อมกัน: ปลดล็อค/ล็อคป้องกันเด็ก เมื่อเปิดใช้งานฟังก์ชันล็อคป้องกันเด็ก มีการกดปุ่มที่ไม่ถูกต้องบนแผงควบคุมการ

ท�างาน (คุณต้องเปิดใช้งานฟังก์ชันล็อคป้องกันเด็กบนแอป EZVIZ ก่อน)

คู่มือการใช้งานฉบับย่อ
การจัดเตรียม

พยายามหลีกเลี่ยงการใช้งานในสภาพแวดล้อมที่มีบันได (หากจ�าเป็น กรุณาติดตั้งราวกันตก) และพยายามขจัดสิ่งกีดขวางบนพื้นก่อนใช้งาน

เชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟเข้ากับแท่นวาง

เลือกต�าแหน่งที่เหมาะสม วางแท่นวางไว้บนพื้นราบชิดกับผนัง เชื่อมต่อแท่นวางเข้ากับปลั๊กไฟด้วยสายไฟ จากนั้นแท่นวางจะเริ่มท�างานโดยอัตโนมัติ (แนะน�าให้วางแท่นวางไว้บนพื้นกระเบื้องสีอ่อนแทนการวางบนพรม)

ไม่มีสิ่งกีดขวางใน	1.5	ม.	(4.92')	ข้างหน้า

>0.5m	(1.64’)

>0.5m	(1.64’)

เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดความเสียหายจากความร้อนภายนอกกับแท่นวาง โปรดอย่าวางใกล้กับเครื่องกระจายความร้อน เครื่องท�าความร้อน เตาผิง ฯลฯ
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เติมน�้าสะอาด

ถอดถุงป้องกันของถังน�้าสะอาดและถังเก็บน�้าใช้แล้วออก เติมน�้าสะอาดลงในถังเก็บน�้าสะอาด จากนั้นติดตั้งกลับคืน

• ห้ามเติมน้�าร้อน มิฉะนั้นแล้วอุปกรณ์อาจเสียหายได้

• หากคุณต้องการใช้น้�ายาท�าความสะอาด โปรดใช้น้�ายาท�าความสะอาดที่ผลิตโดยบริษัทของเรา น้�ายาท�าความสะอาดอื่น ๆ อาจท�าให้อุปกรณ์เสียหายได้

MAXสูงสุด

ถอดแผ่นป้องกัน

ติดตั้งแปรงปัดข้างและชุดถูพื้น

ติดตั้งแปรงปัดข้างและชุดถูพื้นที่ด้านล่าง: จัดต�าแหน่งแปรงปัดข้างให้ตรงกับจุดที่แสดงในรูป แล้วกดลง เมื่อได้ยินเสียง “คลิก” แสดงว่าติดตั้งเข้าที่แล้ว จัดชุดถูพื้นให้ตรงกับจุดแม่เหล็ก
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ดาวน์โหลดแอป	EZVIZ	

แอป	EZVIZ

1. เชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือของคุณเข้ากับ Wi-Fi (WiFi 2.4 GHz เท่านั้น)

2. ดาวน์โหลดและติดตั้งแอป EZVIZ โดยค้นหา “EZVIZ” ใน App Store หรือ Google Play™

3. เปิดใช้แอปและลงทะเบียนบัญชีผู้ใช้ EZVIZ

• หากคุณใช้แอปอยู่แล้ว ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแอปเป็นเวอร์ชันล่าสุด หากต้องการดูว่ามีการอัปเดตหรือไม่ ให้ไปที่ App store หรือ Google Play™ แล้วค้นหา “EZVIZ”

• ขั้นตอนที่แท้จริงอาจแตกต่างกันไปตามการอัปเดตแอปที่ก�าลังด�าเนินอยู่ โปรดท�าตามค�าแนะน�าที่ระบุไว้ในแอป

เพิ่มหุ่นยนต์ไปยังแอป	EZVIZ

1. เข้าสู่ระบบบัญชีของคุณผ่านแอป EZVIZ แตะที่ไอคอนเพิ่มอุปกรณ์ แล้วอินเตอร์เฟซส�าหรับสแกนรหัสคิวอาร์จะปรากฏขึ้น 

2. กดปุ่มเปิด/ปิดบนหุ่นยนต์ค้างไว้ 4 วินาทีจนกว่าจะเริ่มท�างาน

3. เปิดฝาครอบด้านบนของหุ่นยนต์ สแกนรหัสคิวอาร์บนตัวหุ่นยนต์ และท�าการก�าหนดค่าเครือข่ายและเพิ่มหุ่นยนต์ตามค�าแนะน�าของส่วนอินเทอร์เฟซ

หากการเชื่อมต่อ Wi-Fi ล้มเหลว หรือคุณต้องการเชื่อมต่อหุ่นยนต์กับ Wi-Fi อื่น คุณต้องกดปุ่มรีเซ็ตค้างไว้ 4 วินาที จากนั้นหุ่นยนต์จะรีสตาร์ทและคุณสามารถเพิ่มหุ่นยนต์ไปยังแอป EZIVZ ได้อีกครั้ง

3

Scan to add device

1 2

การจัดวางหุ่นยนต์

จัดวางหุ่นยนต์ไว้ด้านหน้าแท่นวาง จากนั้นกด  บนแผงควบคุมการท�างาน หุ่นยนต์จะเข้าสู่แท่นวางและเริ่มชาร์จไฟ
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การท�าความสะอาดครั้งแรก

คุณมีสองวิธีในการด�าเนินการ:

• กด  เพื่อเลือกโหมดการท�าความสะอาด และกด  เพื่อเริ่มการท�างาน

• ลงชื่อเข้าใช้บัญชีของคุณผ่านแอป EZVIZ เลือกโหมดการท�าความสะอาดในหน้าแรกของอุปกรณ์ แล้วคลิก 

หลังจากใช้งานครั้งแรก หุ่นยนต์จะวาดและบันทึกแผนที่ในอาคาร (เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการวาดแผนที่ โปรดใช้โหมดดูดฝุ่นอย่างเดียวหรือดูดฝุ่นก่อนถูพื้น ในการใช้งานครั้งแรก)

• ขอแนะน�าให้ชาร์จไฟให้เต็มก่อนใช้งานครั้งแรก

• เพื่อความสะดวกในการกลับไปชาร์จไฟอย่างราบรื่นหลังจากการท�าความสะอาด ขอแนะน�าให้เริ่มต้นการท�างานจากแท่นวาง ห้ามเคลื่อนย้ายแท่นวางระหว่างการท�าความสะอาด

สติกเกอร์ติดกล้อง	(ตัวเลือก)

สติกเกอร์ติดกล้องได้รับการจัดไว้ให้ในกรณีที่คุณต้องการปิดกล้อง

1. ฉีกฟิล์มป้องกันออก 

2. ท�าความสะอาดและเช็ดกระจกของกล้องด้วยกระดาษทิชชู่เปียก ติดและกดสติกเกอร์ติดกล้องเข้ากับกระจกของกล้องและตรวจสอบให้แน่ใจว่าติดแน่นแล้ว

3. สติกเกอร์สามารถล้างท�าความสะอาดและใช้ซ�้าได้

31 2

ฟังก์ชันการหลีกเลี่ยงสิ่งกีดขวางด้วยภาพของผลิตภัณฑ์นี้ มีเงื่อนไขคือจ�าเป็นต้องเปิดกล้องเอาไว้ และการประมวลผลภาพที่เกี่ยวข้องจะถูกด�าเนินการในผลิตภัณฑ์โดยไม่ได้อัปโหลดไปยัง EZVIZ CloudPlay 

คุณสามารถปิดบังกล้องเพื่อปฏิเสธฟังก์ชันนี้ได้ตามที่ต้องการ บรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์มาพร้อมกับสติกเกอร์ติดกล้องเพื่อใช้ปิดบังกล้อง ซึ่งดูดติดด้วยไฟฟ้าสถิต
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การใช้งานบนแอป	EZVIZ	
อินเทอร์เฟซของแอปอาจแตกต่างกันไปตามการอัปเดตเวอร์ชัน และอินเทอร์เฟซของแอปที่คุณติดตั้งไว้บนโทรศัพท์ของคุณจะมีผลใช้งานเป็นหลัก

แผนที่ส�าหรับการท�าความสะอาด
การแก้ไขแผนที่ (การแบ่งส่วน การรวม การสร้างพื้นที่ การตั้งชื่อห้อง พื้นที่ห้ามเข้า ผนังแบบมองไม่เห็น การหมุน) การแบ่งเขตแผนที่ การแสดงพื้นที่พรม การแสดงเส้นทางการท�าความสะอาดตามเวลาจริง และการบันทึก

แบบหลายแผนที่

วิธีท�าความสะอาด
การท�าความสะอาดทั่วไป การท�าความสะอาดส่วนบุคคล การท�าความสะอาดตามก�าหนดเวลา การท�าความสะอาดห้องที่ก�าหนด และการท�าความสะอาดพื้นที่

การตั้งค่าการท�าความสะอาด

การตั้งค่าการดูด, การตั้งค่าปริมาณน�้า, การตั้งค่าล�าดับการท�าความสะอาด, โหมดควบคุมแรงดันบนพรม, การกวาดเสริมส�าหรับพรม และการต้ังค่าเวลาการท�าให้ผ้าถูพื้นแห้ง

ฟังก์ชันการดูแลบ้าน

สร้างก�าหนดการส�าหรับการลาดตระเวนตรวจสอบ, การเคลื่อนที่แบบจุดคงที่, การถ่ายภาพ/วิดีโอส�าหรับการลาดตระเวนตรวจสอบ, และอินเตอร์คอมแบบสื่อสารด้วยเสียง

การแสดงข้อมูล

เวลาในการดูแลสัตว์เลี้ยง ประวัติการท�าความสะอาด ประวัติการลาดตระเวน ก�าลังของอุปกรณ์ วัสดุสิ้นเปลือง และการบ�ารุงรักษา

คุณสมบัติเพิ่มเติม

อัปเกรดเฟิร์มแวร์, ปรับระดับเสียง, โหมดห้ามรบกวน, การชดเชยแสงในวิสัยทัศน์ตอนกลางคืน เป็นต้น

การบ�ารุงรักษาตามปกติ
เพื่อรักษาอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพที่ดีที่สุด โปรดบ�ารุงรักษาอุปกรณ์และเปลี่ยนชิ้นส่วนตามความถี่ต่อไปนี้:

ชิ้นส่วนหุ่นยนต์ ความถี่ในการบ�ารุงรักษา ความถี่ในการเปลี่ยนชิ้นส่วน

ผ้าถูพื้น / ทุก 2-3 เดือน

แปรงปัดข้าง หนึ่งครั้งทุก ๆ 2 สัปดาห์ ทุก 3-6 เดือน

แปรงหลัก หนึ่งครั้งต่อสัปดาห์ ทุก 6-12 เดือน

ตัวกรองแบบฟองน้�า/

ตัวกรองประสิทธิภาพสูง
หนึ่งครั้งต่อสัปดาห์ ทุก 3-6 เดือน

ไลดาร์ D-TOF

กล้อง RGB

เซ็นเซอร์ตรวจจับขอบ

เซ็นเซอร์ตรวจจับสิ่งกีดขวาง

เซ็นเซอร์ตรวจจับพื้นที่ต่างระดับ

เทอร์มินัลรับสัญญาณอินฟราเรด

กันชน

หน้าสัมผัสส�าหรับชาร์จ

ล้อรอบทิศทาง/ล้อขับเคลื่อน

หนึ่งครั้งต่อสัปดาห์ /

อ่างท�าความสะอาด หนึ่งครั้งทุก ๆ 2 สัปดาห์ /

ถังเก็บน้�าสะอาด หนึ่งครั้งทุก ๆ 3 เดือน /

ถังเก็บน้�าใช้แล้ว หลังจากการถูพื้นแต่ละครั้ง /

แท่นวาง หนึ่งครั้งทุก ๆ 2 สัปดาห์ /

• ก่อนด�าเนินการท�าความสะอาดและบ�ารุงรักษาอุปกรณ์ ให้ปิดหุ่นยนต์และถอดปลั๊กแท่นวาง

• เครื่องมือท�าความสะอาดแบบมัลติฟังก์ชันได้รับการจัดไว้ให้เพื่อการบ�ารุงรักษาที่ง่ายดาย เครื่องมือท�าความสะอาดนี้มีขอบที่แหลมคมดังนั้นโปรดจับด้วยความระมัดระวัง

• EZVIZ เป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนอะไหล่และอุปกรณ์ต่าง ๆ โปรดไปที่ www.ezviz.com ส�าหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับชิ้นส่วนอะไหล่
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เปลี่ยนผ้าถูพื้น

1

Please note that the mop cloth 
should never cover the center 
part of the mop bracket.

2
โปรดทราบว่าผ้าถูพื้นไม่ควรบังส่วนตรงกลางของตัวยึดผ้าถูพื้น

3

เทระบายกล่องเก็บฝุ่น

1

2

Press and hold the white button 
on the dust box, the dust box 
cover will open automatically, 
and the garbage will be poured 
out.

กดปุ่มสีขาวบนกล่องเก็บฝุ่นค้างไว้ 

ฝาปิดกล่องเก็บฝุ่นจะเปิดโดยอัตโนมัติ และขยะจะถูกเททิ้ง
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3

ท�าความสะอาดตัวกรองประสิทธิภาพสูงและตัวกรองผ้าฝ้ายละเอียด

1

24H

2

3

1

2
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เปลี่ยนตัวกรองประสิทธิภาพสูงและตัวกรองผ้าฝ้ายละเอียด

Remove the high efficiency 
filter and fine filter cotton, 
and replace them with the 
new ones.

ถอดตัวกรองประสิทธิภาพสูงและตัวกรองผ้าฝ้าย

ละเอียดออก แล้วแทนที่ด้วยอันใหม่

ท�าความสะอาดแท่นวาง

ใช ้ เคร ื ่องม ือท �าความสะอาดหร ือผ ้าข ี ้ร ิ ้ วเพ ื ่อท �าความสะอาดภายในแท่นวาง อ ่างท �าความสะอาด 

และเซ็นเซอร์น้�าที่มุมด้านซ้าย

ท�าความสะอาดถังเก็บน�้าสะอาด

น�าถังน้�าสะอาดออกมา เปิดฝาถังน้�า ถอดท่อน้�าออกไปไว้ด้านข้าง และน�าตัวกรองผ้าฝ้ายออกมาท�าความสะอาด 

ติดตั้งตัวกรองผ้าฝ้ายและติดตั้งท่อน้�าเข้ากับหัวบัคเกิลหลังจากที่ท�าความสะอาดแล้ว
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ท�าความสะอาดถังเก็บน�้าใช้แล้ว

ท�าความสะอาดแปรงหลัก

1

กดปุ ่มที ่ส ่วนท้ายของเครื ่องมือท�าความสะอาดแล้วหมุนไปพร้อม ๆ กัน น�ามีดตะขอที ่ซ ่อนอยู ่ออกมา 

จากนั้นท�าความสะอาดแปรงหลักและติดตั้งแปรงหลักกลับเข้าที่

1

2
2
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ท�าความสะอาดชิ้นส่วนส�าคัญ

ใช้ผ้าแห้งที ่นุ ่มในการเช็ดและท�าความสะอาดเซ็นเซอร์ตรวจจับพื ้นที ่ต่างระดับ เซ็นเซอร์ตรวจจับวัสดุ 

จุดแม่เหล็ก หน้าสัมผัสส�าหรับชาร์จ กล้อง RGB เซ็นเซอร์ตรวจจับสิ ่งกีดขวาง เซ็นเซอร์ตรวจจับขอบ 

และเทอร์มินัลรับสัญญาณอินฟราเรด

ท�าความสะอาดล้อ

น�าล้อรอบทิศทางออกด้วยมือ จากนั้นท�าความสะอาดด้วยมีดตะขอที่ซ่อนอยู่

ท�าความสะอาดล้อขับเคลื่อนด้วยมีดตะขอที่ซ่อนอยู่
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เปลี่ยนแปรงปัดข้าง

ข้อควรระวังด้านสิ่งแวดล้อม
สารเคมีที่มีอยู่ในแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนภายในตัวของผลิตภัณฑ์นี้อาจก่อให้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมได้ โปรดถอดแบตเตอรี่ออกก่อนที่จะทิ้งผลิตภัณฑ์และส่งไปยังสถานีรีไซเคิลแบตเตอรี่ระดับมืออาชีพเพื่อก�าจัดแบบรวม

ศูนย์

ขั้นตอนในการถอดแบตเตอรี่ (ข้อมูลต่อไปนี้ใช้เฉพาะเมื่อต้องการทิ้งอุปกรณ์ ไม่ใช่ค�าแนะน�าส�าหรับการใช้งานประจ�าวัน):

1. ปล่อยให้หุ่นยนต์ท�างานจนมีระดับพลังงานที่ต�่าถึงขั้นที่ไม่สามารถท�าความสะอาดได้ โดยไม่ต้องใส่กลับเข้าไปในแท่นวาง

2. ปิดหุ่นยนต์และถอดแปรงปัดข้างและชุดถูพื้นออก

3. พลิกหุ่นยนต์กลับด้านแล้วถอดสกรู 13 ตัวที่ด้านล่างออก ดังแสดงในรูป

4. ถอดฝาครอบแบตเตอรี่ออก

5. ดึงสติกเกอร์สีด�าที่มีปลายลูกศรแล้วถอดแบตเตอรี่ออก

1 5

6

7

8

9 10

11 12

2

3

4
13

• ในขณะที่ถอดแบตเตอรี่ออก โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าแบตเตอรี่หมดพลังงานแล้วและด�าเนินการในขณะที่ไม่ได้เชื่อมต่อกับแท่นวาง

• โปรดถอดแพ็คแบตเตอรี่ทั้งหมดออกแบบยกชุดและอย่าท�าให้แพ็คแบตเตอรี่เสียหายเพื่อหลีกเลี่ยงการลัดวงจรหรือการรั่วไหลของสารอันตราย

• หากแบตเตอรี่มีของเหลวไหลออกมาและสัมผัสถูกโดยบังเอิญ โปรดล้างด้วยน้�าปริมาณมากและไปพบแพทย์โดยทันที

• ไม่ควรปล่อยผลิตภัณฑ์นี้เอาไว้หลังจากที่หมดอายุแล้วหรือหลังจากที่ไม่สามารถซ่อมแซมได้ โปรดส่งต่อให้กับองค์กรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการก�าจัดเศษเหลือทิ้งของผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

(WEEE) โปรดดูระเบียบข้อบังคับระดับประเทศหรือระดับท้องถิ่นเกี่ยวกับวิธีการที่ถูกต้องในการก�าจัดเศษเหลือทิ้งของผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (WEEE)

ค�าถามที่พบบ่อย
ปัญหา วิธีแก้ไข

มีปัญหาในการชาร์จ แท่นวางไม่ได้เปิดสวิตช์ไฟ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เสียบปลายสายไฟทั้งสองด้านแล้ว

ปัญหาในการกลับเข้าแท่นวางของหุ่นยนต์

มีสิ่งกีดขวางมากเกินไปอยู่ใกล้กับแท่นวาง โปรดเคลื่อนย้ายสิ่งกีดขวางที่อยู่หน้าแท่นวาง

ขอแนะน�าให้วางหุ่นยนต์กลับไปที่แท่นวางก่อนท�าความสะอาดทุกครั้ง เพื่อให้แน่ใจว่าหุ่นยนต์เริ่มต้นการท�างานจากแท่นวาง

พื้นมีแรงต้านสูง ขอแนะน�าให้ย้ายแท่นวางไปไว้บนพื้นเรียบ

พื้นลื่น ขอแนะน�าให้เช็ดพื้นด้านหน้าแท่นวาง

ต�าแหน่งของแท่นวางไม่ถูกต้อง โปรดตรวจสอบว่าต�าแหน่งของแท่นวางบนแผนที่นั้นถูกต้องหรือไม่
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ปัญหา วิธีแก้ไข

เกิดการท�างานที่ผิดปกติใกล้กับแท่นวางระหว่างที่หุ่นยนต์ก�าลัง

กลับไปที่แท่นวาง

มีสิ่งกีดขวางในพื้นที่ 1.5 ม. ด้านหน้าแท่นวางหรือ 0.5 ม. ด้านข้างแท่นวาง โปรดเคลื่อนย้ายสิ่งกีดขวาง

ใช้วัสดุอ่อนนุ่ม (กระดาษเช็ดมือหรือผ้าแห้งที่นุ่ม ฯลฯ) เพื่อเช็ดพื้นผิวหน้าต่างสีด�าที่อยู่ตรงกลางหน้าสัมผัสส�าหรับชาร์จไฟบริเวณส่วนท้ายของหุ่นยนต์

และพื้นผิวหน้าต่างสีด�าของแท่นวาง

เสียงรบกวน/การสั่นที่ผิดปกติระหว่างการท�าความสะอาด

ล้อ/แปรงปัดข้าง/แปรงหลักพันกับวัตถุอื่น ๆ ปิดหุ่นยนต์และท�าความสะอาดก่อนใช้งานอีกครั้ง

แถบยางของจุดดูดอาจสัมผัสกับพื้น ซึ่งเป็นเรื่องปกติ โปรดไว้วางใจในการใช้งาน

ผ้าถูพื้นม้วนขึ้น ให้ถอดชุดถูพื้นออก และติดตั้งผ้าถูพื้นกลับเข้าไปใหม่

ถังเก็บน�้าใช้แล้วสูบน�้าไม่หยุด โปรดท�าความสะอาดแท่นวาง

แผงควบคุมการท�างานแสดงว่าการเชื่อมต่อระหว่างแท่นวางและ

หุ่นยนต์ผิดปกติ

โปรดยืนยันว่าหุ่นยนต์เริ่มท�างานแล้ว

สัญญาณ Wi-Fi อ่อน โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าหุ่นยนต์อยู่ในบริเวณที่มีสัญญาณ Wi-Fi ที่ดี

ปัญหาในการเชื่อมต่อ Wi-Fi
สัญญาณ Wi-Fi อ่อน โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าหุ่นยนต์อยู่ในบริเวณที่มีสัญญาณ Wi-Fi ที่ดี

การเชื่อมต่อ Wi-Fi ผิดปกติ รีเซ็ต Wi-Fi และดาวน์โหลดแอป “EZVIZ” ล่าสุด แล้วลองสแกนรหัส QR บนอุปกรณ์อีกครั้งเพื่อเชื่อมต่อใหม่

ปัญหาเกี่ยวกับการหลีกเลี่ยงสิ่งกีดขวาง

ใช้วัสดุอ่อนนุ่ม (กระดาษเช็ดมือหรือผ้าแห้งที่นุ่ม ฯลฯ) เพื่อเช็ดกระจกบนพื้นผิวกล้อง

เมื่อหุ่นยนต์พบกับวัตถุที่มีการส่องผ่านของแสงสูง (แก้ว) การสะท้อนแสงสูง (โลหะขัดเงา) การสะท้อนแสงต�่า (สีด�า) ฯลฯ ประสิทธิภาพการหลีกเลี่ยง

สิ่งกีดขวางจะลดลงเนื่องจากผลกระทบของสิ่งแวดล้อม

พฤติกรรมการหลีกเลี่ยงสิ่งกีดขวางที่ผิดปกติ ใช้วัสดุอ่อนนุ่ม (กระดาษเช็ดมือหรือผ้าแห้งที่นุ่ม ฯลฯ) เพื่อเช็ดกระจกบนพื้นผิวกล้อง

แปรงปัดข้างหลุดระหว่างการท�าความสะอาด พลิกหุ่นยนต์กลับด้านและติดตั้งแปรงปัดข้างใหม่ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ยินเสียง “คลิก” ระหว่างการติดตั้ง

การตรวจจับเพื่อป้องกันการหล่นล้มเหลว และหุ่นยนต์ไม่สามารถ

หลีกเลี่ยงการตกจากขั้นบันไดและที่สูงอื่น ๆ ได้
ใช้วัสดุอ่อนนุ่ม (กระดาษเช็ดมือหรือผ้าแห้งที่นุ่ม ฯลฯ) เช็ดเซ็นเซอร์ตรวจจับพื้นที่ต่างระดับ

การท�างานที่ผิดปกติ หากแก้ปัญหาข้างต้นได้ส�าเร็จ ให้ปิดเครื่องและรีสตาร์ท หากไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่บริการหลังการขาย

ส�าหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอุปกรณ์ โปรดดูที่ www.ezviz.com/th
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แนวคิดริเริ่มใช้ผลิตภัณฑ์วิดีโอ

ขอบคุณที่เลือกผลิตภัณฑ์ EZVIZ

เทคโนโลยีส่งผลต่อชีวิตของเราในทุกรูปแบบ ในฐานะบริษัทที่มีเทคโนโลยีขั้นสูง เราให้ความตระหนักถึงบทบาทของเทคโนโลยีในการ

ปรับปรุงประสิทธิภาพทางธุรกิจและคุณภาพชีวิตมากยิ่งขึ้น แต่ในขณะเดียวกันก็มีอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้งานที่ไม่เหมาะสม เช่น 

ผลิตภัณฑ์วิดีโอสามารถบันทึกภาพได้จริง สมบูรณ์ และชัดเจน สิ่งนี้มีคุณค่าอย่างสูงในการระลึกถึงความหลังและเก็บรักษาความเป็นจริงแบบเรียลไทม์ อย่างไรก็ตาม 

อาจส่งผลให้เกิดการละเมิดสิทธิ์และผลประโยชน์ที่ถูกต้องตามกฎหมายของบุคคลที่สาม หากมีการแจกจ่าย ใช้ และ/หรือประมวลผลข้อมูลวิดีโออย่างไม่เหมาะสม 

ตามหลักปรัชญาที่ว่า “เทคโนโลยีเพื่อความดี” EZVIZ ขอให้ผู้ใช้เทคโนโลยีวิดีโอและผลิตภัณฑ์วิดีโอทุกคนต้องปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่บังคับใช้ทั้งหมด 

รวมถึงธรรมเนียมปฏิบัติทางจริยธรรม โดยมีเป้าหมายร่วมกันเพื่อสร้างชุมชนที่ดีขึ้น

กรุณาอ่านแนวคิดริเริ่มต่อไปนี้อย่างละเอียด:

1. ทุกคนมีความคาดหวังที่สมเหตุสมผลในความเป็นส่วนตัว และการติดตั้งผลิตภัณฑ์วิดีโอไม่ควรขัดต่อความคาดหวังที่สมเหตุสมผลนี้ 

ดังนั้น ต้องมีการแจ้งเตือนในลักษณะที่สมเหตุสมผลและมีประสิทธิภาพ และมีการชี้แจงช่วงการตรวจสอบเมื่อติดตั้งผลิตภัณฑ์วิดีโอในพื้นที่สาธารณะ 

ส�าหรับพื้นที่ที่ไม่ใช่พื้นที่สาธารณะ สิทธิ์และผลประโยชน์ของบุคคลที่สามจะได้รับการประเมินเมื่อติดตั้งผลิตภัณฑ์วิดีโอ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ�ากัดถึงการติดตั้งผลิตภัณฑ์วิดีโอหลัง

จากได้รับความยินยอมจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเท่านั้น และไม่ติดตั้งผลิตภัณฑ์วิดีโอที่มองไม่เห็นอย่างสูง

2. วัตถุประสงค์ของผลิตภัณฑ์วิดีโอ คือการบันทึกกิจกรรมจริงภายในเวลาและพื้นที่ที่ก�าหนดและภายใต้เงื่อนไขเฉพาะ 

ดังนั้น ผู้ใช้ทุกคนจะต้องก�าหนดสิทธิ์ของตนเองอย่างสมเหตุสมผลในขอบเขตเฉพาะดังกล่าวก่อน เพื่อหลีกเลี่ยงการละเมิดภาพบุคคล ความเป็นส่วนตัว 

หรือสิทธิ์ที่ถูกต้องตามกฎหมายอื่น ๆ ของบุคคลที่สาม

3. ระหว่างการใช้ผลิตภัณฑ์วิดีโอ 

ข้อมูลภาพวิดีโอที่ได้มาจากฉากจริง ๆ จะยังคงถูกสร้างขึ้นต่อไป ซึ่งรวมถึงข้อมูลทางชีววิทยาจ�านวนมาก (เช่น ภาพใบหน้า) และข้อมูลสามารถน�าไปใช้หรือประมวลผลต่อไปได้ 

ผลิตภัณฑ์วิดีโอไม่สามารถจ�าแนกความแตกต่างระหว่างความดีและความไม่ดีเกี่ยวกับวิธีใช้ข้อมูลโดยพิจารณาจากภาพที่ถ่ายโดยผลิตภัณฑ์วิดีโอเท่านั้น ผลลัพธ์ของการ

ใช้ข้อมูลขึ้นอยู่กับวิธีการและวัตถุประสงค์ของการใช้ข้อมูลของผู้ควบคุมข้อมูล ดังนั้น ผู้ควบคุมข้อมูลต้องไม่เพียงแต่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่บังคับใช้ทั้งหมด 

รวมถึงข้อก�าหนดทางบรรทัดฐานอื่น ๆ เท่านั้น อีกทั้งยังต้องเคารพบรรทัดฐานระหว่างประเทศ ศีลธรรมทางสังคม ศีลธรรมอันดี แนวปฏิบัติทั่วไป และข้อก�าหนดอื่น ๆ 

ที่ไม่บังคับ และเคารพความเป็นส่วนตัวของบุคคล ภาพบุคคล และสิทธิอื่น ๆ และความสนใจ

4. ควรพิจารณาสิทธิ์ ค่านิยม และความต้องการอื่น ๆ ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่าง ๆ 

เมื่อประมวลผลข้อมูลวิดีโอที่สร้างขึ้นอย่างต่อเนื่องจากผลิตภัณฑ์วิดีโอ ในเรื่องนี้ ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์และความปลอดภัยของข้อมูลมีความส�าคัญอย่างยิ่ง ดังนั้น 

ผู้ใช้ปลายทางและผู้ควบคุมข้อมูลทุกคนต้องด�าเนินมาตรการที่สมเหตุสมผลและจ�าเป็นทั้งหมดเพื่อรับรองการรักษาความปลอดภัยด้านข้อมูลและหลีกเลี่ยงการรั่วไหลของข้อมูล 

การเปิดเผยที่ไม่เหมาะสม และการใช้งานที่ไม่เหมาะสม รวมถึงแต่ไม่จ�ากัดถึงการตั้งค่าการควบคุมการเข้าถึง การเลือกสภาพแวดล้อมเครือข่ายที่เหมาะสม 

(อินเทอร์เน็ตหรืออินทราเน็ต) ที่ผลิตภัณฑ์วิดีโอเชื่อมต่อ สร้างและเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง 

5. ผลิตภัณฑ์วิดีโอมีส่วนสนับสนุนอย่างมากในการปรับปรุงการประกันสังคมทั่วโลก และเราเชื่อว่าผลิตภัณฑ์เหล่านี้จะมีบทบาทอย่างแข็งขันในด้านต่าง 

ๆ ของชีวิตทางสังคมด้วย การใช้ผลิตภัณฑ์วิดีโอในทางที่ผิดซึ่งเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือน�าไปสู่กิจกรรมทางอาญานั้นขัดต่อเจตนาเดิมของ

นวัตกรรมทางเทคโนโลยีและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ดังนั้น ผู้ใช้แต่ละรายจะต้องสร้างกลไกการประเมินและติดตามการใช้งานผลิตภัณฑ์ของตนเอง 

เพื่อให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นถูกน�าไปใช้อย่างเหมาะสมและสมเหตุสมผลและเป็นไปด้วยความสุจริตใจ
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