
ลิขสิทธิ์ © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. สงวนลิขสิทธิ์

ข้อมูลใด ๆ ทั้งหมดรวมถึงค�ำ รูปภำพ กรำฟ เป็นต้น เป็นทรัพย์สินของ Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (ต่อไปนี้เรียกว่ำ “EZVIZ”) ห้ำมท�ำซ�้ำ เปลี่ยนแปลง แปล หรือ

แจกจ่ำยคู่มือผู้ใช้ฉบับนี้ (ต่อไปนี้เรียกว่ำ “คู่มือ”) ทั้งหมดหรือบำงส่วน ไม่ว่ำด้วยวิธีกำรใดก็ตำม โดยไม่แจ้งให้ EZVIZ ทรำบล่วงหน้ำเป็นลำยลักษณ์อักษร เว้นแต่จะก�ำหนด

เงื่อนไขไว้ EZVIZ ไม่สัญญำ รับประกัน หรือรับรองโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยเกี่ยวกับคู่มือ

เกี่ยวกับคู่มือนี้

คูม่อืฉบบันีม้คี�ำแนะน�ำในกำรใช้งำนและกำรจดักำรผลิตภัณฑ์ รปู แผนภมิู ภำพ และข้อมูลอ่ืน ๆ  ทัง้หมดในคู่มือฉบบันีใ้ช้ส�ำหรับกำรบรรยำยและกำรอธิบำยเท่ำนัน้ ข้อมูลทีอ่ยูใ่นคู่มอืฉบบั

นีอ้ำจมกีำรเปลีย่นแปลงเนือ่งจำกกำรอปัเดตเฟิร์มแวร์หรอืเหตผุลอ่ืน ๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทรำบ โปรดดขู้อมูลล่ำสุดทีเ่ว็บไซต์ของ  ™ (http://www.ezviz.com)

บันทึกการแก้ไข

เปิดตัวใหม่ – มกรำคม 2022

การรับทราบเครื่องหมายการค้า

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

ล่ำงเป็นทรัพย์สินของเจ้ำของที่เกี่ยวข้อง

ความรับผิดทางกฎหมาย

ภำยใต้ขอบเขตที่สำมำรถท�ำได้ตำมกฎหมำยที่ใช้บังคับ ผลิตภัณฑ์ที่อธิบำย รวมถึงฮำร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และเฟิร์มแวร์ของผลิตภัณฑ์ ได้ให้บริกำร “ตำมสภำพ” โดยมีข้อ

บกพร่องและข้อผิดพลำดทั้งหมด และ EZVIZ จะไม่รับประกันโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย รวมถึงแต่ไม่จ�ำกัดเพียงควำมสำมำรถทำงกำรค้ำ ควำมพึงพอใจในคุณภำพ ควำมเหมำะ

สมตำมวัตถุประสงค์เฉพำะ และกำรไม่ละเมิดสิทธิ์ของบุคคลภำยนอก ไม่ว่ำกรณีใดก็ตำม EZVIZ รวมถึงผู้บริหำร เจ้ำหน้ำที่ พนักงำน หรือตัวแทน จะไม่รับผิดต่อคุณส�ำหรับ

ควำมเสียหำยพิเศษ ควำมเสียหำยที่เป็นผลตำมมำทั้งหมด ควำมเสียหำยโดยอุบัติเหตุ หรือควำมเสียหำยโดยอ้อม รวมถึงควำมเสียหำยต่อกำรสูญเสียก�ำไรทำงธุรกิจ กำรหยุด

ชะงักของธุรกิจ หรือกำรสูญเสียของข้อมูล หรือกำรสูญเสียของเอกสำร เป็นต้น ที่เกี่ยวข้องกับกำรใช้งำนผลิตภัณฑ์นี้ แม้ว่ำ EZVIZ จะได้รับแจ้งถึงควำมเป็นไปได้ของควำมเสีย

หำยดังกล่ำวแล้วก็ตำม 

ภำยใต้ขอบเขตที่สำมำรถท�ำได้ตำมกฎหมำยที่ใช้บังคับ ควำมรับผิดทั้งหมดของ EZVIZ ส�ำหรับควำมเสียหำยทั้งหมดจะต้องไม่เกินรำคำซื้อเดิมของผลิตภัณฑ์ 

EZVIZ ไม่รับผิดต่อกำรบำดเจ็บส่วนบุคคลหรือควำมเสียหำยต่อทรัพย์สินอันเป็นผลมำจำกกำรหยุดชะงักของอุปกรณ์หรือกำรยุติบริกำรเนื่องจำก ก) กำรติดตั้งอย่ำงไม่เหมำะสม

หรือกำรใช้งำนนอกเหนือจำกที่ร้องขอ ข) กำรปกป้องผลประโยชน์ของประเทศชำติหรือสำธำรณะ ค) เหตุสุดวิสัย ง) ตัวผู้ใช้งำนเองหรือบุคคลที่สำม รวมถึงแต่ไม่จ�ำกัดเพียงกำร

ใช้ผลิตภัณฑ์ ซอฟต์แวร์ แอปพลิเคชันของบุคคลที่สำม เป็นต้น

ส�ำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีกำรเข้ำถึงอินเทอร์เน็ต คุณจะเป็นผู้รับควำมเสี่ยงในกำรใช้งำนผลิตภัณฑ์นี้ทั้งหมด EZVIZ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อกำรใช้งำนที่ผิดปกติ กำรรั่วไหล

ของควำมเป็นส่วนตัว หรือควำมเสียหำยอื่น ๆ ที่เป็นผลมำจำกกำรโจมตีทำงไซเบอร์ กำรโจมตีจำกแฮกเกอร์ กำรติดไวรัส หรือควำมเสี่ยงด้ำนกำรรักษำควำมปลอดภัยทำง

อินเทอร์เน็ตอื่น ๆ อย่ำงไรก็ตำม EZVIZ จะให้กำรสนับสนุนทำงเทคนิคอย่ำงทันท่วงที หำกจ�ำเป็น กฎหมำยกำรสอดส่องและกฎหมำยกำรคุ้มครองข้อมูลแตกต่ำงกันไปตำมเขต

อ�ำนำจศำล โปรดตรวจสอบกฎหมำยที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในเขตอ�ำนำจศำลของคุณก่อนใช้ผลิตภัณฑ์นี้เพื่อตรวจสอบว่ำกำรใช้งำนของคุณเป็นไปตำมกฎหมำยที่บังคับใช ้ EZVIZ 

จะไม่รับผิดในกรณีที่ใช้ผลิตภัณฑ์นี้เพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่ถูกต้องตำมกฎหมำย 

ในกรณีที่มีข้อขัดแย้งระหว่ำงข้อควำมข้ำงต้นกับกฎหมำยที่บังคับใช้ ให้ยึดตำมกฎหมำยที่บังคับใช้เป็นส�ำคัญ
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ภาพรวม
1� สิ่งที่บรรจุอยู่ในบรรจุภัณฑ์

เรำเตอร์ (x1)

อะแดปเตอร์จ่ำยไฟ (x1) สำยเคเบิลเครือข่ำย (x1) ข้อมูลด้ำนระเบียบบังคับ (x2) คู่มือกำรใช้งำนฉบับย่อ (x1)

• ลักษณะของอะแดปเตอร์จ่ำยไฟจะขึ้นอยู่กับรุ่นที่คุณซื้อ ไม่สำมำรถใช้ภำยนอกอำคำรได้

• อุณหภูมิขณะท�ำงำนของอะแดปเตอร์จ่ำยไฟ: 0-40°C

2� ข้อมูลพื้นฐาน

ไฟ LED แสดงสถำนะ

มุมมองด้ำนหน้ำ

ชื่อ ค�าอธิบาย

ไฟ LED แสดงสถำนะ สีเขียวกะพริบ: ก�ำลังเริ่มท�ำงำน 

สีน�้ำเงินคงที่: ขำดกำรเชื่อมต่อเครือข่ำย

สีเขียวคงที่: เชื่อมต่อเครือข่ำยแล้ว

สีน�้ำเงินกะพริบ: กำรเข้ำถึงด้วยปุ่มเดียวเปิดใช้งำนอยู่

ไฟสลับเป็นสีน�้ำเงิน เขียว: คืนค่ำเป็นกำรตั้งค่ำจำกโรงงำน

สีเมำเข้ม: ปิดเครื่องหรือไฟแสดงสถำนะดับ
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ปุ่มรีเซ็ต

ช่องเสียบสำยไฟ (DC 12V 1.5A)

พอร์ต LAN

พอร์ต WAN

เปิด/ปิดเครื่อง

ด้ำนหลัง

ชื่อ ค�ำอธิบำย

ปุ่มรีเซ็ต กดปุ่มค้ำงไว้นำนกว่ำ 7 วินำทีเพื่อรีสตำร์ทและตั้งค่ำพำรำมิเตอร์ทั้งหมดให้เป็นค่ำเริ่มต้น

กดปุ่มหนึ่งครั้งเพื่อเปิดใช้งำนกำรเชื่อมต่อเครือข่ำย Mesh หรือเปิดใช้งำนกำรเข้ำถึงด้วยปุ่มเดียว โปรดดูรำยละเอียดในส่วนที่เกี่ยวข้อง

ช่องเสียบสำยไฟ ใช้อะแดปเตอร์จ่ำยไฟที่ให้มำ (DC 12 โวลต์ 1.5 แอมป์)

เปิดเครื่องและเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
1. เชื่อมต่อเรำเตอร์เข้ำกับปลั๊กไฟผ่ำนอะแดปเตอร์จ่ำยไฟ

2. เชื่อมต่อพอร์ต WAN ของเรำเตอร์เข้ำกับอินเทอร์เน็ตด้วยสำยเคเบิลเครือข่ำย 

เชื่อมต่อเข้ำกับปลั๊กไฟ

เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต

การก�าหนดค่า
เมื่อใช้งำนเรำเตอร์เป็นครั้งแรก คุณควรก�ำหนดค่ำพำรำมิเตอร์ผ่ำนคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือ เรำจะลองท�ำด้วยโทรศัพท์มือถือเป็นตัวอย่ำง

- ยืนยันว่ำอุปกรณ์เชื่อมต่ออย่ำงถูกต้อง เปิดเครื่องได้ตำมปกติ และไฟ LED แสดงสถำนะเป็นสีเขียวคงที่

- เชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือเข้ำกับเครือข่ำยไร้สำยของอุปกรณ์ (ชื่อเครือข่ำย: ezviz_ XXXXXX ไม่มีรหัสผ่ำนตำมค่ำเริ่มต้น) 

- เปิดเบรำว์เซอร์ในโทรศัพท์มือถือ จำกนั้นใส่ "wifi.ezvizlife.com” และไปที่หน้ำกำรก�ำหนดค่ำ

- ตั้งค่ำพำรำมิเตอร์ต่ำงๆ เช่น รหัสผ่ำนกำรจัดกำรอุปกรณ์ ชื่อ Wi-Fi และรหัสผ่ำน เป็นต้น
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การเข้าถึงด้วยปุ่มเดียว
หลังจำกที่ก�ำหนดค่ำเรำเตอร์แล้ว กล้องสมำร์ทโฮมของ EVIZ จะสำมำรถเชื่อมต่อ Wi-Fi ของเรำเตอร์ด้วยฟังก์ชันกำรเข้ำถึงด้วยปุ่มเดียว

เปิดกล้องขึ้น และเมื่อกล้องอยู่ในสถำนะรอกำรก�ำหนดค่ำ Wi-Fi ให้กดปุ่มรีเซ็ตหนึ่งครั้งเพื่อเริ่มตรวจจับกล้องของคุณ จำกนั้นกล้องจะเชื่อมต่อกับ Wi-Fi ของเรำเตอร์ และเรำเตอร์จะออกจำกกำรเข้ำถึงด้วยปุ่มเดียวโดยอัตโนมัติ

หลังจำกผ่ำนไป 120 วินำที

การเชื่อมต่อเครือข่าย	Mesh
• จ�ำนวนอุปกรณ์ในเครือข่ำย: ไม่ควรเกิน 8 เครื่อง

• เรำเตอร์หลัก: อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับเครือข่ำยพอร์ต WAN ได้ส�ำเร็จ หรือมีกำรก�ำหรดค่ำพำรำมิเตอร์ให้เสร็จสมบูรณ์ผ่ำนวิซำร์ดกำรก�ำหนดค่ำ

กำรเชื่อมต่อเครือข่ำย Mesh สำมำรถท�ำได้โดยใช้วิธีกำรดังต่อไปนี้

วิธีฮาร์ดแวร์:
• เมื่อเรสเตอร์ย่อยอยู่ในสถำนะรีเซ็ต คุณจะต้องกดปุ่มรีเซ็ตที่เรำเตอร์หลักเพื่อสร้ำง Mesh Network โดยอัตโนมัติ

• ส�ำหรับอุปกรณ์ที่ไม่ได้เชื่อมต่อกับ Mesh Network คุณจะต้องกดปุ่มรีเซ็ตที่อุปกรณ์ (เรำเตอร์หลักหรือเรำเตอร์ย่อย) ที่เชื่อมต่อกับ Mesh Network และอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับ Mesh Network จะเชื่อมต่อกับ 

Mesh Network ที่มีอยู่แล้วโดยอัตโนมัติ

วิธีซอฟท์แวร์:
- เข้ำสู่ระบบในหน้ำกำรก�ำหนดค่ำบนคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือ หรือเข้ำสู่ระบบในแอป EZVIZ ที่เพิ่มไปยังเรำเตอร์หลัก

- ไปที่ แผงควบคุม > กำรจัดกำรเรำเตอร์ > เพิ่มเรำเตอร์ เรำเตอร์ที่ตรวจพบจะเชื่อมต่อกับ Mesh Network   
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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

การเพิ่มลงในแอป	EZVIZ
- เข้ำสู่ระบบบัญชี EZVIZ ของคุณ

- บนหน้ำจอหลัก แตะ “+” ที่มุมขวำบนเพื่อไปที่อินเตอร์เฟซสแกนรหัสคิวอำร์

- สแกนคิวอำร์โค้ดบนหน้ำปกคู่มือกำรเข้ำถึงอย่ำงรวดเร็วหรือที่บนตัวเครื่อง

Scan QR Code

- ท�ำตำมวิซำร์ดเพื่อเพิ่มอุปกรณ์ไปยังแอป EZVIZ
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การใช้งานบนแอป	EZVIZ
อินเตอร์เฟซของแอปอำจแตกต่ำงกันไปตำมกำรอัพเดทเวอร์ชัน และจะยึดตำมอินเตอร์เฟซของแอปที่คุณติดตั้งบนโทรศัพท์

1� หน้าแรก

เมื่อคุณเปิดแอป EZVIZ หน้ำแรกของเรำเตอร์หลักจะแสดงดังภำพด้ำนล่ำง

คุณสำมำรถเลือกที่จะไปยังอินเตอร์เฟซแผงควบคุม กำรจัดกำรเทอร์มินัล หรือกล่องเครื่องมือได้ตำมต้องกำร

ไอคอน ค�าอธิบาย

กำรตั้งค่ำ ดูและเปลี่ยนแปลงกำรตั้งค่ำอุปกรณ์

แผงควบคุม จัดกำรอุปกรณ์

กำรจัดกำรเทอร์มินัล ดูและจัดกำรเทอร์มินัลที่เชื่อมต่อกับอุปกรณ์

กล่องเครื่องมือ แตะเพื่อเลือกเครื่องมือเพื่อตั้งค่ำพำรำมิเตอร์ส�ำหรับอุปกรณ์คุณได้ตำมต้องกำร 

2� การตั้งค่า

ในหน้ำกำรตั้งค่ำ คุณจะสำมำรถก�ำหนดพำรำมิเตอร์ของอุปกรณ์ได้

พำรำมิเตอร์ ค�ำอธิบำย

ข้อมูลของอุปกรณ์ คุณสำมำรถดูข้อมูลของอุปกรณ์ได้ที่นี่

ลบอุปกรณ์ แตะเพื่อลบอุปกรณ์ออกจำกบัญชี EZVIZ
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