SmartCam+
iOS

ไทย
จากนีไ้ ปคุณก็สามารถเฝ้าตรวจตรากล้อง SmartCam ของ
้ อพพลิเคชน
ั
คุณได้โดยตรงผ่า่ นอุปกรณ์มอ
ื ถือของคุณโดยใชแ
SmartCam
ั
ดาวน์โหลดแอพพลิเคชนจาก
App Store และติดตงบนอุ
ั้
ปกรณ์
มือถือของคุณ
 คียเ์ วิรด
์ ของแอพพลิเคชัน: "Wisenet SmartCam", "Wisenet",
"Wisenet SmartCam+", "SmartCam+"

1. ข้อมูลจําเพาะอุปกรณ์มอื ถือ
ฮาร์ดแวร์ / ระบบปฏิบ ัติการ
ระบบปฏิบ ัติการ
CPU

- 2.5GHz ขึน้ ไป

RAM

- 2GB ขึน้ ไป

เครือข่าย
ต ัวแปลงส ัญญาณวิดโี อ

J

ข้อมูลจําเพาะ
- iOS 8.0 หรือใหม่กว่า

- อุปกรณ์มอื ถือทีม่ ฟ
ี ั งก์ชนั การสือ่ สารผ่านเครือ
ข่ายไร ้สาย Wi-Fi หรือ 3G/LTE
- H.264

สมาร์ทโฟนทีแ่ นะนํา

- iPhone 6s

ี แี่ นะนํา
แท็บเล็ตพีซท

- iPad Pro



บางฟั งก์ชนั อาจไม่ทํางานอย่างถูกต ้องทัง้ นีข้ นึ้ อยูก่ บั ผู ้ผลิตอุปกรณ์
มือถือ

2. การสม ัครสมาชกิ และการลงทะเบียนกล้อง
1. เรียกใช ้แอพพลิเคชัน Wisenet SmartCam+ หลัง
จากดาวน์โหลดมาแล ้ว

2. กดปุ่ ม <สร้างIDใหม่>

ID ผู ้ใช ้
รหัสผ่าน

เข้าระบบ
ลืม ID ผู ้ใช ้/รหัสผ่านหรือไม่

สร้างIDใหม่

3. ป้ อนข ้อมูลสมาชิก
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ทีอ่ ยูอ่ เี มลของคุณถูกใช ้เพือ่ ค ้นหา
ID ผู ้ใช ้หรือรหัสผ่านของคุณแล ้ว
โปรดจดจําเอาไว ้

4. หลังจากอ่านข ้อกําหนดและเงือ
่ นไข
โปรดกดปุ่ ม <สร้างIDใหม่>

สร ้างIDใหม่
ID ผู ้ใช ้
8-14 ตัวอักขระแบบตัวอักษรผสมตัวเลข

รหัสผ่าน
ยืนยันรหัสผ่าน
10-14 ตัวอักขระแบบตัวอักษรผสมตัวเลข

่
ชือ
email
คณจะต ้องเลือกและตกลงกับเงือ
่ นไขการใช ้บริการ และนโยบายความเป็ น
ส่วนตัวเพือ
่ ทีจ่ ะเข ้าใช ้ได ้
เงือ
่ นไขการบริการ
นโยบายความเป็ นส่วนตัว

สร้างIDใหม่

5. เมือ
่ หน ้าต่างการสมัครสมาชิกปรากฎ
ขึน
้ มา ให ้กดปุ่ ม <ตกลง>

ยกเลิก

สร ้างIDใหม่
Hanwha135
8-14 ตัวอักขระแบบตัวอักษรผสมตัวเลข

••••••••••
••••••••••
10-14 ตัวอักขระแบบตัวอักษรผสมตัวเลข

Hanwha kim

ยินดีต ้อนรับ
คุณลงชือ่ เข ้าใช ้สําเร็จ
โปรดลงทะเบียนผลิตภัณฑ์

test133@hanwha.com
คณจะต ้องเลือกและตกลงกับเงือ
าร และนโยบายความเป็ น
ตกลง ่ นไขการใช ้บริกยกเลิ
ก
ส่วนตัวเพือ
่ ทีจ่ ะเข ้าใช ้ได ้
เงือ
่ นไขการบริการ
นโยบายความเป็ นส่วนตัว

สร้างIDใหม่

ยกเลิก

้ ป
ลงทะเบียนโดยใชอ
ุ กรณ์ระบบไร้สาย

M



สําหรัยผลิตภัณฑ์ทใี่ ช ้ LAN แบบใช ้สาย ให ้กดปุ่ ม <ลงทะเบียนโดย
ใช้สาย> และทําตามคําแนะนํ า



สําหรับผลิตภัณฑ์ทไี่ ด ้ลงทะเบียนและถูกใช ้แล ้ว ให ้กดปุ่ ม <ลง
ทะเบียนผลิตภ ัณฑ์ทใี่ ช้อยู>
่ และทําตามคําแนะนํ า

่ มต่อแหล่งจ่ายไฟเข ้า
6. หลังจากเชือ
กับผลิตภัณฑ์ ให ้กดปุ่ ม <ต่อไป>

1.1
กําลังเตรียมการลงทะเบียน
่ มต่อแหล่งจ่ายไฟเข ้ากับผลิตภัณฑ์
เชือ

ต่อไป

ลงทะเบียนผลิตภ ัณฑ์ทใี่ ช้อยู่

7. เมือ
่ ไฟ LED ของผลิตภัณฑ์ตด
ิ
กะพริบ ให ้กดปุ่ ม <พร้อมทํางาน>

1.2
กําลังเตรียมการลงทะเบียน
เมือ
่ LED บนผลิตภัณฑ์ตด
ิ กะพริบ ระบุวา่ ผลิตภัณฑ์
พร ้อมเริม
่ ทํางาน

พร ้อมทํางาน
ลงทะเบียนโดยใช ้สาย

8. กดปุ่ ม Wi-Fi ค ้างไว ้จนกว่าไฟสี
เหลืองจะติดสว่าง

5s

2.1
เข ้าถึงผลิตภัณฑ์
กดค ้างทีป
่ ม
ุ่ Wi-Fi เป็ นเวลา 5 วินาที

LED เป็ นสีเหลือง

9. เมือ
่ หน ้าต่างถัดไปปรากฎขึน
้ ให ้ย ้าย
ไปยังการตัง้ ค่า Wi-Fi สําหรับสมา
ร์ทโฟน

2.2
เข้าถึงผลิตภ ัณฑ์
การตงค่
ั้ า iPhone >เข้าถึงเมนูการตงค่
ั้ า Wi-Fi เปิ ด
่ ัวสุดท้ายของหมายเลข
Wi-Fi แล้วเลือกต ัวเลขสีต
่ ม
ผลิตภ ัณฑ์ (รวมทงั้ "DIRECT-CAM") จากนนเชื
ั้
อ
ต่อ (รห ัส: Smartcam)
*ล ังจากกําหนดค่าเสร็จสมบูรณ์ ระบบจะนําคุณ
ไปย ังหน้าจอนี้
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เลือกชือ่ ทีม่ อี ย่างน ้อย 4 หลักของ
หมายเลขซีเรียลของผลิตภัณฑ์



เมือ่ ระบบแจ ้งให ้ป้ อนรหัสผ่าน ให ้
ป้ อน ‘smartcam’

.

10. เลือก ‘DIRECT-CAM’ และป้ อนรหัส
ผ่านของคุณ

Settings

Wi-Fi

Wi-Fi
DIRECT-CAM-06XK

CHOOSE A NETWORK......

ARGUSSTATION06XK
echostock2
iptime25
Other...

Ask to Join Networks
Known networks will be joined automatically.
y. If no
known networks are available, you will have to manually
select a network.

่ มต่อกับ
11. เลือกเราเตอร์ไร ้สายทีเ่ ชือ
กล ้อง
•

•

: หลังจากป้ อนรหัสผ่านและ
ตรวจยืนยันแล ้ว แสดงว่าได ้
่ มต่อกับเราเตอร์ไร ้สายอย่าง
เชือ
สมบูรณ์
่ มต่อกับเราเตอร์ไร ้
: มีการเชือ
สายโดยไม่ใช ้รหัสผ่าน

3
การตัง้ ค่า Wi-Fi
เลือกเราเตอร์ทผ
ี่ ลิตภัณฑ์จะเข ้าถึง

2BCNI2
ARGUSSTATION06XK
iptime25

• อืน
่ ๆ : ตัวเลือกนีใ้ ช ้เมือ
่ ไม่พบเรา
่ มต่อกับกล ้อง หรือ
เตอร์ทจี่ ะเชือ
่ มต่ออยูก
เมือ
่ เชือ
่ บ
ั SSID ทีถ
่ ก
ู ซ่อนอยู่

อืน
่ ๆ

่ มต่อระหว่างกล ้องกับเรา
12. มีการเชือ
เตอร์

M





เมือ่ ไฟ LED ของกล ้องติดกะพริบ
แสดงว่าระบบกําลังค ้นหาเราเตอร์
ไร ้สาย
เมือ่ กล ้องเชือ่ มต่อกับเราเตอร์แล ้ว
ไฟ LED จะติดสว่างสีฟ้า เมือ่ กล ้อง
เชือ่ มต่อกับเซิรฟ
์ เวอร์ ไฟ LED จะติด
สว่างสีเขียว

3
การตัง้ ค่า Wi-Fi
เลือกเราเตอร์ทผ
ี่ ลิตภัณฑ์จะเข ้าถึง

2BCNI2

2:56

ARGUSSTATION06XK
iptime25
โปรดรอสักครู่
อืน
่ ๆ

หากผลิตภัณฑ์ทมี่ ฟ
ี ั งก์ชนั LAN แบบ
ใช ้สายไม่สามารถลงทะเบียนระบบ
ไร ้สายได ้ โปรดลองลงทะเบียน LAN
แบบใช ้สาย

่ > และ <รห ัสผ่าน> จาก
13. ป้ อน <ชือ
นัน
้ กดปุ่ ม <ตกลง>

การตัง้ รหัสผ่าน

ตัง้ ชือ่ และรหัสผานสําหรับผลิตภัณฑ์เพือ
่ ความปลอดภัย

่
ชือ
รหัสผ่าน
ยืนยันรหัสผ่าน
1-8 ตัวอักขระแบบตัวอักษรผสมตัวเลข

ตกลง

14. คุณได ้ลงทะเบียนผลิตภัณฑ์สําเร็จ
แล ้ว
สําหรับรุน
่ SNH เมือ
่ คุณกดปุ่ ม
<ตกลง> หน ้าจอจะเปลีย
่ นเป็ น
หน ้าต่างมุมมองสดของกล ้อง
สําหรับรุน
่ SmartCam A1 กดปุ่ ม
<ตกลง> แล ้วกล ้องจะได ้รับการลง
ทะเบียน

M



การตัง้ รหัสผ่าน

ตัง้ ชือ่ และรหัสผานสําหรับผลิตภัณฑ์เพือ
่ ความปลอดภัย

mv Argus
•
•

ผลิตภัณฑ์ของคุณได ้รับการลง
ทะเบียนสําเร็จ

้องลงทะเบี
1-8 ตัวอักขระแบบตัจะต
วอักษรผสมตั
วเลขนกล ้อง

ตกลง

ทัง้ นีข้ นึ้ อยูก่ บั การตัง้ ค่าเริม่ ต ้นของ
สมาร์ทโฟน กล ้องอาจไม่สามารถลง
ทะเบียนได ้
หากพบกรณีดงั กล่าว โปรดตรวจสอบ
ในส่วนวิธใี ช ้ แล ้วลองอีกครัง้

ตกลง

ลงทะเบียนกล้องสถานี
่ มต่อแหล่งจ่ายไฟเข ้า
15-1. หลังจากเชือ
กับกล ้อง ให ้กดปุ่ ม <ต่อไป>

ลงทะเบียนกล ้องสถานี

3$
,5
2
1

2
))

1
Turn on the power at the bottom of
the camera.
LED will flickers in red.
วิธใี ช ้

ต่อไป

16. ทําตามคําแนะนํ าบนหน ้าต่างเพือ
่ จับ
คูก
่ ล ้องกับฮับสถานี

ลงทะเบียนกล ้องสถานี

,5
3$
2)

)2

1

)L
:L

3$

,5
.

25
7:

1(

2.1
Press the PAIR button on the camera for
3 seconds (flickering in green).
And then, press the PAIR button on the
station for 3 seconds (flickering in blue).
ต่อไป

ลงทะเบียนกล้องแบตเตอรี่
15-2. สําหรับการลงทะเบียนกล ้อง
แบตเตอรี่ ให ้กดปุ่ ม <ตกลง>
เช่นกัน

Do you want to register battery camera?

ตกลง

ยกเลิก

16. เมือ
่ เสียบแบตเตอรีข
่ องกล ้องแล ้ว
ให ้กดปุ่ ม <ต่อไป>

J



ลงทะเบียนกล ้องแบตเตอรี่

หลังจากตรวจสอบขัว้ แบตเตอรี่ ให ้
เสียบแบตเตอรีเ่ ข ้าไป

1
Insert batteries in the camera.
LED will flicker in red and turn off.

ต่อไป

17. ทําตามคําแนะนํ าบนหน ้าต่างเพือ
่ จับ
คูก
่ ล ้องกับฮับสถานี

ลงทะเบียนกล ้องแบตเตอรี่

3$,5

:L)L

3$,5
5.
1(7:2

2.1
Press the PAIR button on the camera for 3
seconds (flickering in green).
And then, press the PAIR button on the
station for 3 seconds (flickering in blue).
ต่อไป

้ าย
ลงทะเบียนโดยใชส
่ มต่อแหล่งจ่ายไฟเข ้า
6. หลังจากเชือ
กับผลิตภัณฑ์ ให ้กดปุ่ ม <ต่อไป>
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การลงทะเบียน LAN cแบบใช ้สายสา
มารถกระทําได ้เฉพาะกับผลิตภัณฑ์ที่
มีฟังก์ชนั LAN แบบใช ้สายเท่านัน้

1.1
กําลังเตรียมการลงทะเบียน
่ มต่อแหล่งจ่ายไฟเข ้ากับผลิตภัณฑ์
เชือ

ต่อไป

ลงทะเบียนผลิตภ ัณฑ์ทใี่ ช้อยู่

7. กดปุ่ ม <ลงทะเบียนโดยใช้สาย>

1.2
กําลังเตรียมการลงทะเบียน
เมือ
่ LED บนผลิตภัณฑ์ตด
ิ กะพริบ ระบุวา่ ผลิตภัณฑ์
พร ้อมเริม
่ ทํางาน

พร ้อมทํางาน
ลงทะเบียนโดยใช ้สาย

่ มต่อผลิตภัณฑ์เข ้ากับ
8. หลังจากเชือ
เราเตอร์โดยใช ้สายเครือข่ายแล ้ว ให ้
กดปุ่ ม <พร้อมทํางาน>

1.1
กําลังเตรียมการลงทะเบียน
่ มต่อสถานีโดยตรงกับผลิตภัณฑ์และ
ให ้เชือ
เราเตอร์ โดยใช ้สายเครือข่าย

พร ้อมทํางาน

9. เมือ
่ ไฟ LED ของผลิตภัณฑ์เปลีย
่ น
เป็ นสีเขียว ให ้กดปุ่ ม <ต่อไป>

1.2
กําลังเตรียมการลงทะเบียน
หลังจาก 30 วินาที เมือ
่ ไฟ LED ของสถานี
เปลีย
่ นสีเขียว ให ้กดปุ่ ม "ถัดไป (Next)"

ต่อไป

10. เลือกผลิตภัณฑ์ทจี่ ะลงทะเบียนจาก
รายการหมายเลขซีเรียลทีค
่ ้นหา
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เมือ่ สมาร์ทโฟนและผลิตภัณฑ์เชือ่ ม
ต่อกับเครือข่ายเราเตอร์เดียวกันแล ้ว
หมายเลขซีเรียลของกล ้องจะถูก
ค ้นหาโดยอัตโนมัต ิ



กล ้องทีล่ งทะเบียนไว ้แล ้วจะไม่ถกู
ค ้นหา



หากกล ้องของคุณไม่ปรากฎขึน้ มา
ในรายการ ให ้ป้ อนหมายเลขซีเรียล
ของกล ้องโดยตรง

2
เลือกผลิตภัณฑ์
เลือกหมายเลขซีเรียลของผลิตภัณฑ์ทค
ี่ ณ
ุ
ต ้องการลงทะเบียน
ื ถือและผลิตภัณฑ์จะต ้อง
โทรศัพท์มอ
่ มต่อบนเราเตอร์เดียวกันเพือ
เชือ
่ ให ้
ค ้นหากล ้องได ้
หากไม่พบผลิตภัณฑ์

zef36v2ha0006xk

่ > และ <รห ัสผ่าน> จาก
11. ป้ อน <ชือ
นัน
้ กดปุ่ ม <ตกลง>

การตัง้ รหัสผ่าน

ตัง้ ชือ่ และรหัสผานสําหรับผลิตภัณฑ์เพือ
่ ความปลอดภัย

่
ชือ
รหัสผ่าน
ยืนยันรหัสผ่าน
1-8 ตัวอักขระแบบตัวอักษรผสมตัวเลข

ตกลง

12. คุณได ้ลงทะเบียนผลิตภัณฑ์สําเร็จ
แล ้ว
สําหรับรุน
่ SNH เมือ
่ คุณกดปุ่ ม
<ตกลง> หน ้าจอจะเปลีย
่ นเป็ น
หน ้าต่างมุมมองสดของกล ้อง
สําหรับรุน
่ SmartCam A1 กดปุ่ ม
<ตกลง> แล ้วกล ้องจะได ้รับการลง
ทะเบียน

การตัง้ รหัสผ่าน

่ ความปลอดภัย
ตัง้ ชือ่ และรหัสผานสําหรับผลิตภัณฑ์เพือ

mv Argus
•
•

ผลิตภัณฑ์ของคุณได ้รับการลง
ทะเบียนสําเร็จ

้องลงทะเบี
1-8 ตัวอักขระแบบตัจะต
วอักษรผสมตั
วเลขนกล ้อง

ตกลง

M



ทัง้ นีข้ นึ้ อยูก่ บั การตัง้ ค่าเริม่ ต ้นของ
สมาร์ทโฟน กล ้องอาจไม่สามารถลง
ทะเบียนได ้
หากพบกรณีดงั กล่าว โปรดตรวจสอบ
ในส่วนวิธใี ช ้ แล ้วลองอีกครัง้

ตกลง

3. ข้อมูลสรุปบนหน้าจอ
หน้าจอหล ัก


b

c 



CAM 01



WATCH LIVE


คําอธิบาย


คําอธิบาย



เมนู

ระบบจะนํ าคุณไปทีห
่ น ้าจอการกําหนดค่า (ดูที่ "8. เมนู")

b

ชือ่ กล้อง

แสดงผลชือ่ กล ้อง

c

การตงค่
ั้ า
กล้อง

กําหนดค่าของผลิตภัณฑ์ (ดูที่ "6. การตัง้ ค่ากล ้อง")



รายการกล้อง แสดงผลรายการกล ้อง (ดูที่ "5. รายการกล ้อง")



การเล่น
เหตุการณ์
บน SD

ปั ดหน ้าจอจากด ้านบนไปด ้านล่าง แล ้วตรวจสอบเหตุการณ์
ของการเคลือ่ นไหว/เสียงทีจ่ ัดเก็บไว ้บนการ์ด SD (ดูที่ "7.
การเล่น - การเล่นเหตุการณ์บน SD")



WATCH
LIVE

เชือ่ มต่อแบบสด



การเล่นบน
SD

ปั ดหน ้าจอจากด ้านล่างไปยังด ้านบน แล ้วเลือ่ นไปทีเ่ มนูการ
เล่นบน SD (ดูที่ "7. การเล่น - บันทึกบน SD")



ย้ายกล้อง

ปั ดหน ้าจอจากซ ้ายไปขวา แล ้วย ้ายไปยังกล ้องตัวอืน่

4. การเฝ้าตรวจตรา
1. ในหน ้าจอหลักของกล ้องทีจ่ ะเฝ้ า
ตรวจตรา ให ้กดปุ่ ม <WATCH
LIVE>
2. หากระบบไม่ได ้เก็บรหัสผ่านของคุณ
ไว ้ ให ้ป้ อนรหัสผ่าน

M



เวลาของการดาวน์โหลดอาจแปรผัน
โดยขึน้ อยูก่ บั นโยบายหรือเงือ่ นไข
การเชือ่ มต่อเครือข่ายของผู ้ให ้บริการ
เครือข่ายของคุณ

วิดโี อสด
 bc

CAM 01
WATCH LIVE





01:00







คําอธิบาย


คําอธิบาย

หลังจากสิน้ สุดการเชือ่ มต่อแบบสด ระบบจะนํ าคุณกลับไป
ยังหน ้าจอหลัก



ขนก่
ั้ อนหน้า

b

ต ัวบ่งชี้
สถานะความ บ่งชีส้ ถานะความปลอดภัยสําหรับกล ้องแต่ละตัว (ดูที่ "5.
ปลอดภ ัยของ รายการกล ้อง - การตัง้ ค่าความปลอดภัยของกล ้อง")
ระบบ

c

ต ัวบ่งชีส้ ถานะ
ของแบตเตอรี่

แสดงปริมาณแบตเตอรีท
่ เี่ หลืออยู่
นีเ่ ป็ นฟั งก์ชนั่ ทีร่ องรับเฉพาะกล ้องแบตเตอรีเ่ ท่านัน้




SmartCam A1 จะแสดงผลเมือ่ อยูใ่ นโหมดเลือ่ นเท่านัน้

คําอธิบาย

คําอธิบาย



น ับถอยหล ัง
1 นาที

นับถอยหลังนับจากเวลาทีเ่ ชือ่ มต่อกับหน ้าจอแบบสด
ย ้ายไปยังหน ้าจอเริม่ ต ้นเมือ่ เวลาหมดไป
 ฟังก์ชนั่ นีร้ องรับเฉพาะกล ้องแบตเตอรีเ่ ท่านัน้



ปิ ดกล้อง

เปิ ด/ปิ ดกล ้อง
สําหรับรายละเอียดเพิม่ เติม โปรดดูที่ "ปิ ดกล ้อง"



การบ ันทึก
โทรศ ัพท์

วิดโี อถูกบันทึกไปยังสมาร์ทโฟน
คุณสามารถดูได ้จาก <ไฟล์บ ันทึกโทรศ ัพท์>



บ ันทึกบน SD

วิดโี อสดถูกบันทึกไปยังการ์ด SD
 หากไม่ได ้กาเลือกกล่องฟังก์ชนั การ์ด SD เมือ่ เนือ้ ทีก่ ารจัด
เเก็บว่างลดลงเหลือ 10% แล ้ว การบันทึกจะไม่สามารถ
ทํางานได ้



บ ันทึกหน้าจอ บันทึกภาพหน ้าจอจากวิดโี อสด



แสดงคุณภาพของวิดโี อทีเ่ ชือ่ มต่อยูใ่ นปั จจุบนั กดปุ่ มเพือ่
เปลีย่ นไปสูร่ ะดับคุณภาพอืน่ ๆ
 คุณสามารถเลือกคุณภาพวิดโี อสูง/ปานกลาง/ตํา่
ดูรายละเอียดของความละเอียด อัตราเฟรม และแบนด์วธิ
ทีแ่ นะนํ าสําหรับแต่ละระดับคุณภาพได ้ทีค่ มู่ อื ผลิตภัณฑ์
เลือกคุณภาพ
ของกล ้อง
ของภาพ
 คุณสามารถเชือ่ มต่อวิดโี อในโหมดหน่วงเวลาได ้โดยขึน้ อยู่
กับความเร็วเครือข่ายไร ้สาย ประสิทธิภาพของสมาร์ทโฟน
และนโยบายของผู ้ให ้บริการอินเทอร์เน็ต
สําหรับรายละเอียดเพิม่ เติม โปรดดูที่ "โหมดหน่วงเวลา"
ไมโครโฟนจะถูกเปิ ดใช ้งานเพือ่ สนับสนุนฟั งก์ชนั เสียงสอง
ทิศทางระหว่างผลิตภัณฑ์และสมาร์ทโฟน
เสียงแบบสอง  SmartCam A1 ถูกเปิ ดใช ้งานเฉพาะเมือ่ กล ้องเสียบเข ้ากับ
ฮับสถานีเท่านัน้
ทิศทาง
 สําหรับรายละเอียดเพิม่ เติม โปรดดูที่ "เสียงแบบสอง
ทิศทาง"
การใช้คา่ ทีต่ งั้
ล่วงหน้า

คุณสามารถใช ้ค่าทีต่ งั ้ ล่วงหน ้าได ้
ฟั งก์ชนั่ นีร้ องรับเฉพาะเมือ่ กล ้องสถานี SmartCam A1 ถูก
เชือ่ มต่อกับฮับเท่านัน้



เรียกใช ้/เพิม่ /แก ้ไขการตัง้ ค่าล่วงหน ้า และกําหนดตําแหน่ง
การกําหนด
หลัก
ค่าและการสง่ ั
 สําหรับรายละเอียด โปรดดูที่ "การกําหนดค่าและการสัง่ การ
การการตงค่
ั้ า
การตัง้ ค่าล่วงหน ้า”
ล่วงหน้า
 ฟังก์ชนั่ นีร้ องรับเฉพาะรุน่ PT เท่านัน้

J



ฟั งก์ชนั ทีร่ องรับอาจแปรผันโดยขึน้ อยูก่ บั รุน่

เสียงแบบสองทิศทาง

1. กดไอคอนเสียงสองทิศทาง
2. ไอคอนไมโครโฟนจะแสดงขึน
้ มา
3. กดไอคอนไมโครโฟนค ้างไว ้เพือ
่ พูดคุย
4. หากคุณเอานิว้ ออกจากไอคอน คุณจะได ้ยินเสียงทีเ่ กิดจาก
ไมโครโฟนของกล ้อง
5. หากคุณกดไอคอน [
ระบบเสียง

M

] คุณสามารถปรับระดับเสียงลําโพง/



หากมีหลายผู ้ใช ้เข ้าถึงกล ้องเดียวกัน ระบบเสียงสองทิศทางจะถูก
ควบคุมโดยผู ้ใช ้ทีเ่ ข ้าถึงคนแรก



ฟั งก์ชนั เสียงไม่รองรับในโหมดหน่วงเวลา สําหรับรายละเอียดเพิม่ เติม
โปรดดูที่ "โหมดหน่วงเวลา"




หากคุณไม่ได ้ยินเสียงใดๆ ให ้ตรวจสอบตัวควบคุมระดับเสียง
หากคุณกดไอคอนค ้างไว ้เป็ นเวลา 2 วินาทีหลังจากหยุดพูดคุยแล ้ว คุณ
สามารถป้ องกันความไม่ตอ่ เนือ่ งของเซสชันการพูดล่าสุดได ้

การตงค่
ั้ าปิ ดกล้อง
ON
N PRIV
PRIVACY
P
RIV
RI
MODE

1. เมือ
่ คุณกดไอคอนปิ ดกล ้อง [
] ทีส
่ ว่ นบนขวาขิงหน ้าจอ คุณ
สามารถสัง่ ทํางาน/ปลดปล่อยโหมดปิ ดกล ้องได ้
2. หากคุณกดไอคอน [
] ในระหว่างการเฝ้ าตรวจตราวิดโี อแบบ
สด โหมดปิ ดกล ้องจะทํางาน
3. เมือ
่ โหมดปิ ดกล ้องทํางาน หน ้าจอจะดับ และจะไม่สามารถใช ้งาน
ั ใดๆ ของกล ้องได ้
ฟั งก์ชน
4. หากคุณกดไอคอน [
] ในขณะทีโ่ หมดปิ ดกล ้องกําลังทํางาน
้ สุดการทํางาน
โหมดปิ ดกล ้องจะสิน

M




เมือ่ โหมดปิ ดกล ้องเปิ ดใช ้อยู่ การบันทึก/เหตุการณ์บน SD จะไม่ทํางาน
สถานะสัง่ ทํางาน/ปลดปล่อยของโหมดปิ ดกล ้องยังคงต่อเนือ่ งอยูใ่ น
ขณะทีค่ ณ
ุ เลือ่ นไป แล ้วกลับมาทีร่ ายการ

้ า่ ทีต
การใชค
่ งล่
ั้ วงหน้า
ติดตามโดยอัตโนมัต ิ

1

2

3

4

5

6

7

8

1. กดหมายเลขบนหน ้าจอ
ั พันธ์กบ
2. หมุนทิศทางของกล ้องไปในทิศทางทีส
่ ม
ั หมายเลข
3. การเปิ ดใช ้งานการติดตามอัตโนมัตจิ ะติดตามการเคลือ
่ นไหวของ
วัตถุบนหน ้าจอโดยอัตโนมัต ิ



ในระหว่างการทํางานติดตามอัตโนมัต ิ การตรวจจับการเคลือ่ นที/่ เสียงจะ
ถูกยกเลิกโดยอัตโนมัต ิ และการตรวจจับการเคลือ่ นไหวสําหรับการติดตาม
อัตโนมัตจิ ะถูกเปิ ดใช ้งาน



หากไม่มกี ารเคลือ่ นไหวเป็ นช่วงเวลาหนึง่ ในระหว่างการทํางานติดตาม
อัตโนมัต ิ ระบบจะกลับไปยังตําแหน่งทีเ่ ริม่ ต ้นการติดตามอัตโนมัตโิ ดย
อัตโนมัต ิ

J



ฟั งก์ชนั่ นีร้ องรับเฉพาะรุน่ SmartCam A1 เท่านัน้

การกําหนดค่าและการสง่ ั การการตงค่
ั้ าล่วงหน้า
ติดตามโดยอัตโนมัต ิ

ทิศทางของกล ้องถูกบันทึกไว ้

1

ตกลง

2

3

ยกเลิก

1

2

3

1. ในการย ้ายไปยังหน ้าจอทีต
่ ้องการ ให ้กดปุ่ มลูกศรทิศทางบนหน ้า
จอเลือ
่ นเพือ
่ ปรับทิศทางของกล ้อง
2. กดไอคอน [

]

3. เลือกไอคอนหลัก [

] หรือหมายเลขการตัง้ ค่าล่วงหน ้า

4. แตะที่ <ยืนย ัน> หลังจากป้ อนหมายเลขการตัง้ ค่าล่วงหน ้าแล ้ว
บันทึกตําแหน่งทีม
่ องเห็นได ้ในปั จจุบน
ั เป็ นการตัง้ ค่าล่วงหน ้า
 ชือ่ การตัง้ ค่าล่วงหน ้าสามารถมีความยาวไม่เกิน 12 ตัวอักษรและตัวเลข
รวมกัน
5. กดปุ่ ม <ยกเลิก> เพือ
่ ยกเลิกการเปลีย
่ นแปลง
6. ในการเรียกใช ้การตัง้ ค่าล่วงหน ้า ให ้กดไอคอนหลัก [
หมายเลขการตัง้ ค่าล่วงหน ้าทีด
่ ้านล่างของหน ้าจอ

] หรือ

7. ย ้ายกล ้องไปยังตําแหน่งหลัก/การตัง้ ค่าล่วงหน ้า
8. การเปิ ดใช ้งานการติดตามอัตโนมัตจิ ะติดตามการเคลือ
่ นไหวของ
วัตถุบนหน ้าจอโดยอัตโนมัต ิ



ในระหว่างการติดตามอัตโนมัต ิ การตรวจจับการเคลือ่ นที/่ เสียงจะถูก
ยกเลิกโดยอัตโนมัต ิ และการตรวจจับการเคลือ่ นไหวสําหรับการติดตาม
อัตโนมัตจิ ะถูกเปิ ดใช ้งาน



หากไม่มกี ารเคลือ่ นไหวเป็ นช่วงเวลาหนึง่ ในระหว่างการทํางานติดตาม
อัตโนมัต ิ ระบบจะกลับไปยังตําแหน่งทีเ่ ริม่ ต ้นการติดตามอัตโนมัตโิ ดย
อัตโนมัต ิ

M



ฟั งก์ชนั่ นีร้ องรับเฉพาะรุน่ PT เท่านัน้

การควบคุมการแพน/การเอียง
ติดตามโดยอัตโนมัต ิ

1

2

3

1. แตะทีห
่ น ้าจอ จากนัน
้ ปุ่ มควบคุมการแพน/การเอียงจะปรากฎบน
หน ้าจอ
2. แตะทีป
่ มทิ
ุ่ ศทางแล ้วกล ้องจะทําการแพน/การเอียงกล ้องหนึง่ ครัง้
ต่อการแตะแต่ละครัง้
3. กดปุ่ มทิศทางค ้างไว ้และกล ้องจะทําการแพน/การเอียงกล ้อง
อย่างต่อเนือ
่ งจนกว่าจะปล่อยปุ่ มดังกล่าว

M



ฟั งก์ชนั่ นีร้ องรับเฉพาะรุน่ PT เท่านัน้

คุณสามารถทําการแพน/การเอียงกล ้องโดยการลาก
ขึน้ /ลง/ซ ้าย/ขวาบนหน ้าจอ เนือ่ งจากกล ้องไม่รู ้จัก
ทิศทางแนวทะแยงมุม มันได ้รับการออกแบบมาให ้
เคลือ่ นย ้ายในทิศทางทีอ่ ยูต่ ดิ กันระหว่างทิศทางแนว
นอนและแนวตัง้

M



ผลลัพธ์การควบคุมการกวาด/เอียงกล ้องต ้องใช ้เวลาประมวลผล
เนือ่ งจากต ้องให ้คําสัง่ ไปถึงกล ้องและสัง่ การโดยกล ้อง
ขนาดข ้อมูลวิดโี อจะเพิม่ ขึน้ เนือ่ งจากขนาดข ้อมูลการย ้ายทีเ่ พิม่ ขึน้ ซึง่ มี
ผลให ้การแสดงผลล่าช ้า



ในสภาพแวดล ้อมเครือข่ายทีไ่ ม่เสถียร การใช ้การควบคุมการกวาด/
เอียงโดยการลดความละเอียดของวิดโี ออาจช่วยลดการล่าช ้าดังกล่าว
ได ้

ั
ต ัวควบคุมฟังก์ชนการซู
ม

นอกจากนีค้ ณ
ุ ยังสามารถซูมเข ้าโดยการยืดภาพบน
หน ้าจอโดยใช ้สองนิว้ สําหรับการซูมออก ให ้หุบนิว้
บนหน ้าจอ
ลากไปบนหน ้าจอในทิศทางใดๆ เพือ่ เผิดเผย
ส่วนย่อยทีซ
่ อ่ นอยูข่ องภาพทีส่ ามารถมองเห็นได ้
เนือ่ งจากการขยายหน ้าจอ

M



ิ ลั ของหน ้า
อัตราการขยายส่วนการซูมจะปรากฎขึน้ ในกล่องซูมแบบดิจท
จอด ้านขวาบน รองรับการทํางานสูงสุด 4 รูปแบบ

โหมดหน่วงเวลา
ั ญาณไม่ด ี หรือไม่เสถียร ระบบมีฟังก์ชน
ั ในการเฝ้ า
เมือ
่ เครือข่ายมีสญ
ตรวจตราโดยใช ้โหมดหน่วงเวลาได ้
เมือ
่ โหมดหน่วงเวลาเปิ ดทํางาน จะมีการบ่งชี้ [
] แสดงบนวิดโี อ
และการเล่นวิดโี อจะจํากัดไว ้ที่ 7 นาที

J



หากไม่ได ้ตัง้ ค่า UPnP ของเราเตอร์ การเชือ่ มต่ออาจทํางานในโหมด
หน่วงเวลา วิธกี ารตัง้ ค่าอาจต่างกันไปโดยขึน้ อยูก่ บั รุน่ ของเราเตอร์ทใี่ ช ้
โปรดดูทคี่ มู่ อื ผู ้ใช ้ของเราเตอร์



หากกล ้องเชือ่ มต่อกับเราเตอร์ทตี่ ดิ ตัง้ ไว ้อย่างซํา้ ๆ กัน หรือเมือ่ เครือ
ข่ายแบบใช ้สาย/แบบไร ้สายไม่เสถียร การเชือ่ มต่ออาจทํางานในโหมด
หน่วงเวลา

5. รายการกล้อง
1. กดไอคอน [
] บนหน ้าจอหลัก
ของกล ้องทีจ่ ะเฝ้ าตรวจตรา
2. ย ้ายไปยังรายการกล ้อง

CAM 01
WATCH LIVE

การตงค่
ั้ าความปลอดภ ัยของกล้อง
คุณสามารถกําหนดค่าโหมดความปลอดภัยของกล ้องทีล
่ งทะเบียนไว ้
•

: การตรวจจับเหตุการณ์ของ
ผลิตภัณฑ์ทงั ้ หมดถูกเปิ ดใช ้งาน

•

: การตรวจจับเหตุการณ์ของ
ผลิตภัณฑ์ทงั ้ หมดถูกปิ ดใช ้งาน

•

: คุณสมบัตน
ิ ส
ี้ ามารถกําหนดค่า
ต่างกันโดยขึน
้ อยูก
่ บ
ั ผลิตภัณฑ์
-

: เปิ ดใช ้การตรวจจับเหตุการณ์

-

: ปิ ดใช ้งานการตรวจจับเหตุการณ์

-

: โหมดตัง้ เวลาเหตุการณ์

M



mv V6430BN

mv6414

mv Argus

ถ ้าการสือ่ สารกับผลิตภัณฑ์ไม่ด ี
จะมีระบุออกมาด ้วยไอคอน [ ]

การลงทะเบียนและการลบกล้อง
1. การลงทะเบียนกล ้อง ให ้กดไอคอน [
ไปทีข
่ น
ั ้ ตอนการลงทะเบียนกล ้อง
2. กดไอคอน [
3. กด <ตกลง>

]

่ กล ้องเพือ
] ติดกับชือ
่ ลบกล ้องทีล
่ งทะเบียนไว ้

6. การตงค่
ั้ ากล้อง
1. กดไอคอน [
] บนหน ้าจอหลัก
ของกล ้องทีจ่ ะเฝ้ าตรวจตรา

CAM 01
WATCH LIVE

2. ย ้ายไปยังรายการกล ้อง

M



เมนูการตัง้ ค่าจะต่างกันสําหรับรุน่
SNH และ SmartCam A1
mv V6430BN

การคัง้ ค่าทัว่ ไป

วิดโี อ

กิจกรรม

Wi-Fi

กําหนดการ

การตัง้ ต่า SD Card

การแจ ้งเตือน

การคงค่
ั้ าทว่ ั ไป
1. กดปุ่ ม <การคงค่
ั้ าทว่ ั ไป>
2. ทําการตัง้ ค่ากล ้องเริม
่ ต ้น
่ กล ้อง : ใช ้ชือ
่ กล ้องเพือ
• ชือ
่ ให ้ระบุ
กล ้องได ้ง่าย
• เปลีย
่ นรหัสผ่าน : รหัสผ่านของ
กล ้องก่อนหน ้าถูกเปลีย
่ นแปลง
• เวลา : เวลปั จจุบน
ั ของกล ้องถูก
ตัง้ ค่า
• โซนของเวลา : ภูมภ
ิ าคปั จจุบน
ั
ถูกเลือก

การคัง้ ค่าทัว่ ไป

ตกลง

่ กล ้อง
ชือ

mv V6430BN

เปลีย
่ นรหัสผ่าน

เวลา
โซนของเวลา

2017-02-22 04:13:13
(GMT-05:00) Eastern Time (US &
Canada)

ปรับค่าเวลา

ไฟ LED บอกสถานะ

การเข ้ารหัสภาพ

Camera firmware

v.1.01_170220

ค่าเริม
่ ต ้นของกล ้องถ่ายรูป
ลบกล ้อง

• ปรับค่าเวลา : หากคุณอาศัยใน
โซนปรับค่าเวลา ให ้เลือกตัวเลือกนี้
• ไฟ LED บอกสถานะ : สามารถเปิ ด/ปิ ด LED ของกล ้อง
• การเข ้ารหัสภาพ : เข ้ารหัสวิดโี อทีส
่ ง่ ข ้อมูล
ั ปั จจุบน
ั
• Firmware Version : คุณสามารถตรวจสอบเวอร์ชย
ั ทีเ่ ผยแพร่ลา่ สุด และแม ้แต่อพ
ั
ั เดตเวอร์ชน
และเวอร์ชน

M



หากมีเฟิ รม์ แวร์ใหม่ทใี่ ช ้งานได ้ หน ้าต่างป็ อปอัพแสดงขึน้ มา และคุณ
สามารถดําเนินการอัพเดตเฟิ รม์ แวร์กล ้องได ้

• ค่าเริม
่ ต ้นของกล ้องถ่ายรูป : เตรียมเริม
่ ต ้นการตัง้ ค่ากล ้อง
ทัง้ หมดนอกเหนือจากการตัง้ ค่าเครือข่าย
• ลบกล ้อง : กดเพือ
่ ลบกล ้องทีล
่ งทะเบียนไว ้
3. กด <ตกลง>

J




ฟั งก์ชนั ทีร่ องรับอาจต่างกันไปโดยขึน้ อยูก่ บั รุน่
ในระหว่างการเตรียมเริม่ ต ้นกล ้อง ข ้อมูลทีจ่ ัดเก็บไว ้ในสมาร์ทโฟนจะ
ไม่ถกู ลบ

การตงค่
ั้ าวิดโี อ
1. กด <วิดโี อ>
2. ทําการตัง้ ค่าวิดโี อของกล ้อง



N.V.



b

คําอธิบาย

c





WDR

LDC





คําอธิบาย
ตัง้ ค่าการมองในทีม่ ดื ด ้วย IR
เปิ ดใช ้งาน <การมองในทีม่ ดื > เพือ่ ให ้กล ้องสามารถสลับ
ไปยังโหมดการมองในทีม่ ดื โดยอัตโนมัตไิ ด ้



การมองใน
ทีม่ ดื

b

การแสดงผล
วันทีแ่ ละเวลาจะแสดงขึน้ บนหน ้าจอแบบสด
ว ันที่

c

การปร ับความ
ความสว่างของภาพบนหน ้าจอสามารถปรับได ้
สว่าง



พลิก/กระจก

ทิศทางภาพของวิดโี อถูกเปลีย่ นทิศขึน้ หรือลง หรือไปทาง
ซ ้ายและขวา



ลําโพง/
ไมโครโฟน

ปรับระดับเสียงของไมโครโฟนและลําโพงภายในของกล ้อง
 หากระดับเสียงของไมโครโฟนถูกตัง้ ค่าไว ้ที่ '0' วิดโี อแบบ
สดจะไม่มเี สียงอออกมา นอกจากนี้ เนือ่ งจากไม่มเี หตุการณ์
เสียงเกิดขึน้ ระบบจะไม่บนั ทึกไปยังการ์โ SD



WDR

ชดเชยพืน้ ทีส่ ว่างจ ้าโดยการปรับให ้มืดลง และพืน้ ทีม่ ดื โดย
ปรับให ้สว่างขึน้



LDC

เปิ ดใช ้งาน/ปิ ดใช ้งานการชดเชยการบิดเบีย้ วของภาพ



ปิ ดกล้อง

สัง่ ทํางาน/ปลดปล่อยโหมดปิ ดกล ้อง

การตงค่
ั้ าเหตุการณ์
1. กด <กิจกรรม>
2. กําหนดค่าเหตุการณ์ตา่ งๆ
• การตรวจจับความเคลือ
่ นไหว
- ระดับสัญญาณ : หากตัง้ ค่าสูง
เหตุการณ์ถก
ู ตรวจจับด ้วยระดับ
สัญญาณสูงขึน
้
- เขตการเคลือ
่ นไหว : การ
เคลือ
่ นไหวจะถูกตรวจจับใน
เขตดังกล่าวเท่านัน
้
• การตรวจจับระดับเสียง :
เหตุการณ์เสียงจะถูกตรวจจับ

กิจกรรม

ตกลง

การตรวจจับความเคลือ
่ นไหว

ระดับสัญญาณ

เขตการเคลือ
่ นไหว

การตรวจจับระดับเสียง

ระดับสัญญาณ

การส่งเตือนเหตุการณ์

การตรวจจับความเคลือ
่ นไหว

การตรวจจับระดับเสียง

ติดตามโดยอัตโนมัต ิ

- ระดับสัญญาณ : หากตัง้ ค่าสูง
เหตุการณ์ถก
ู ตรวจจับด ้วยระดับสัญญาณสูงขึน
้
• การส่งเตือนเหตุการณ์ : เมือ
่ มีการตรวจพบเหตุการณ์ ระบบจะ
ส่งการแจ ้งเตือนออกไป
่ มีการตรวจพบ
- การตรวจจับความเคลือ
่ นไหว/เสียง : เมือ
เหตุการณ์ ระบบจะส่งการแจ ้งเตือนออกไป
- ติดตามโดยอัตโนมัต ิ : เมือ
่ มีการตรวจพบเหตุการณ์ วัตถุจะ
ถูกติดตามโดยอัตโนมัต ิ
• เวลาการบันทึกเหตุการณ์ : เมือ
่ ระบบตรวจพบเหตุการณ์ ให ้
กําหนดค่าระยะเวลาการบันทึก
3. กด <ตกลง>

J



ฟั งก์ชนั ทีร่ องรับอาจต่างกันไปโดยขึน้ อยูก่ บั รุน่

การตงค่
ั้ าเขตการเคลือ
่ นไหว
ลบทัง้ หมด

ตกลง

1. กด <เขตการเคลือ
่ นไหว>
2. ย ้ายไปยังโหมดเขตการเคลือ
่ นไหว
3. กดและลากวิดโี อเพือ
่ ตัง้ ค่าภูมภ
ิ าคไปทีเ่ ขตการเคลือ
่ นไหว
 สามารถตังค่
้ ้ าเขตการเคลือ่ นไหวได ้สูงสุด 3 ค่า
4. หากคุณต ้องการสัง่ ทํางานเขตการเคลือ
่ นไหวเป็ นภูมภ
ิ าคทีเ่ ลือก
ไว ้ ให ้กดปุ่ ม <ตกลง>



การเคลือ่ นไหวจะถูกตรววจจับเฉพาะในพืน้ ทีก่ ารตัง้ ค่าเท่านัน้



ฟั งก์ชนั่ เขตการเคลือ่ นไหวจะทํางานเฉพาะเมือ่ การตรวจจับการเคลือ่ นไหว
ถูกเปิ ดใช ้งานเท่านัน ้ เปิ ดใช ้งานการตรวจจับการเคลือ่ นไหวใน <ตงค่
ั้ า>
- <การตงค่
ั้ าเหตุการณ์>

5. หากคุณต ้องการลบภูมภ
ิ าคทีเ่ ลือก ให ้กดปุ่ ม <ลบทงหมด>
ั้
แล ้ว
กดปุ่ ม <ตกลง>
หากคุณต ้องการออกจากโหมดการตัง้ ค่าเขตการเคลือ
่ นไหว ให ้
กดไอคอน <
>
 หากการตรวจจับเขตการเคลือ่ นไหวถูกเปิ ดใช ้งาน การเคลือ่ นไหวจะถูก
ตรวจจับในทุกเขต

M



เฉพาะรุน่ PT จะย ้ายไปยังตําแหน่งหลักเมือ่ เลือกเขตการเคลือ่ นไหว

การตงค่
ั้ า Wi-Fi
1. กดปุ่ ม <Wi-Fi>
รายการเราเตอร์ไร ้สายทีส
่ ามารถ
ตรวจจับโดยผลิตภัณฑ์จะแสดง
ขึน
้ มา

Wi-Fi
Wi-Fi

โปรดเลือกเครือข่าย Wi-Fi ของผลิตภัณฑ์

2BCNI2

่ มต่อกับกล ้อง
2. เราเตอร์ไร ้สายทีเ่ ชือ
สามารถเปลีย
่ นแปลงได ้

M



ARGUSSTATION06XK

iptime25

เมือ่ ตัวรับสัญญาณ Wi-Fi อ่อน
การรับสัญญาณวิดโี ออาจไม่ราบ
รืน่ เปลีย่ นแปลงตําแหน่งทีต่ งั ้ ของ
ผลิตภัณฑ์ และ/หรือเราเตอร์ และ
เพิม่ ระดับสัญญาณเพือ่ ให ้ได ้รับ
ประสบการณ์การใช ้งานดีขนึ้

อืน
่ ๆ

การตงค่
ั้ ากําหนดเวลาเหตุการณ์
1. กด <กําหนดการ>
ี่ ณ
ุ
2. เลือกเวลาและวันทีใ่ นสัปดาห์ทค
ต ้องการ และกําหนดค่ากําหนดเวลา
การตรวจจับเหตุการณ์

กําหนดการ
S
AM

T

F

S

03
04
05
06
07
08
09
10
11
PM

M

W

02

4. กด <ตกลง>
หากโหมดแนวตัง้ ถูกเปลีย่ นเป็ น
โหมดแนวนอน การกําหนดค่า
ตําแหน่งทีต่ งั ้ ของเวลาและวันทีข่ อง
สัปดาห์จะถูกสลับไปมาซึง่ กันและกัน
การตรวจจับเหตุการณ์สามารถตัง้ ค่า
ได ้ระหว่าง 00:00:00 และ 00:59:59

ตกลง

ติดตัง้

T

01

3. หากคุณต ้องการลบกําหนดเวลา ให ้
กดทีห
่ น ้าจออีกครัง้



M

00

00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11



สําหรับรุน่ PT การตัง้ ค่ากําหนดเวลาความเป็ นส่วนตัวจะถูกรวมเข ้ากับ
การตัง้ ค่ากําหนดเวลาของเหตุการณ์



คุณจะต ้องเลือกไอคอนโหมดตัง้ เวลาเหตุการณ์ [
กล ้องเพือ่ ให ้ทํางานจากเขตพืน้ ทีเ่ วลาทีต่ งั ้ ค่าไว ้

] จากรายการ

การตงค่
ั้ าการ์ด SD

J





ทํางานได ้เฉพาะกับรุน่ ทีร่ องรับการ์ด SD เท่านัน้



ก่อนทีค่ ณ
ุ จะถอดการ์ด SD คุณจะต ้องสัง่ ดีดออกมาก่อน หากคุณไม่สงั่
ดีดออกก่อน การ์ด SD อาจเสียหายได ้

คุณจะต ้องซือ้ การ์ด SD แยกต่างหาก
โปรดทราบว่าหากนํ าการ์ด SD ทีใ่ ช ้งานก่อนหน ้านีส้ ําหรับวัตถุประสงค์
อืน่ มาเสียบเข ้าในกล ้อง ข ้อมูลอาจถูกลบได ้

1. กด <กิจกรรม>
2. คุณสามารถตัง้ ค่าการ์ด SD หลาก
หลายค่า
• เลือกบันทึกลงSD Card : ตัง้ ค่า
ว่าจะใช ้การ์ด SD หรือไม่
• บันทึกทับ : เมือ
่ การ์ด SD เต็ม
แล ้ว วิดโี อเก่าทีส
่ ด
ุ จะถูกเขียนทับ
โดยอัตโนมัต ิ

การตัง้ ต่า SD Card

บันทึกทับ

การบันทึกแบบต่อเนือ
่ ง

สถานะ
ขนาด (การใช ้งาน/ทัง้ หมด)

26.81 / 29.80 GB

• การบันทึกแบบต่อเนือ
่ ง : หาก
ไม่มเี หตุการณ์เกิดขึน
้ วิดโี อจะถูก
จัดเก็บไว ้บนการ์ด SD
• สถานะ : ตรวจสอบการใช ้งาน
การ์ด SD
• Format : ลบข ้อมูลของการ์ด SD ทัง้ หมด
3. กด <ตกลง>

ตกลง

เลือกบันทึกลงSD Card

Format

การตงค่
ั้ าเอาท์พต
ุ ของการแจ้งเตือน
1. กดที่ <การแจ้งเตือน>
2. ตัง้ ค่าว่าจะส่งการแจ ้งเตือนแบบพุช
ทางอีเมลหรือไม่
3. ตัง้ ค่าอีเมลทีจ่ ะให ้ส่งการแจ ้งเตือน
แบบพุช

การแจ ้งเตือน

ตกลง

การแจ ้งเตือน

การตัง้ ค่าอีเมล (การส่ง) (Google)

การตัง้ ค่าอีเมล (การรับ) สูงสุด 5

4. กดไอคอน [ ] และเพิม
่ อีเมลทีจ่ ะ
ให ้รับการแจ ้งเตือน
5. กด <ตกลง>

M



คุณสามารถตัง้ ค่าบุคคลทีจ่ ะได ้รับ
อีเมลได ้สูงสุด 5 บุคคล

การตงค่
ั้ าสถานี
การตัง้ ค่าสถานีใช ้กับเฉพาะรุน
่ SmartCam A1 เท่านัน
้

การตัง้ ค่าของกล ้อง

การคัง้ ค่าทัว่ ไป

M



การตัง้ ค่าสถานี

วิดโี อ

การตัง้ ค่าของกล ้อง

การตัง้ ค่าสถานี

การคัง้ ค่าทัว่ ไป

Wi-Fi

การตัง้ ต่า SD Card

การแจ ้งเตือน

กําหนดการ

กิจกรรม

ฟั งก์ชนั ทีล่ ะเอียดของเมนูการตัง้ ค่าสถานีจะเหมือนกับฟั งก์ชนั ของรุน่
SNH (ดูที่ "6. การตัง้ ค่ากล ้อง")

7. การเล่น
บ ันทึกบน SD

J



ฟั งก์ชนั บันทึกต่อเนือ่ งจะบันทึกวิดโี อไปยังการ์ด SD ทีช่ ว่ งเวลาทุก
5 นาที



ฟั งก์ชนั บันทึกแบบสัง่ บันทึกเองจะถูกสัง่ งานโดยการกดปุ่ มบันทึกบน
SD ในหน ้าจอแบบสด ในขณะทีป่ ิ ดใช ้งานปุ่ มนี้ หากคุณย ้ายไปยังหน ้า
จออืน่ วิดโี อจะถูกบันทึกเพิม่ ขึน้ อีกสูงสุด 30 วินาทีจากนัน้ หยุดบันทึก



เมือ่ ตรวจจับการเคลือ่ นไหวหรือเสียงแล ้ว ฟั งก์ชนั บันทึกเหตุการณ์จะ
ทํางานเป็ นเวลา 30 วินาที หากเหตุการณ์ถกู ตรวจจับในระหว่างเวลาดัง
กล่าว เวลาการบันทึกจะถูกเพิม่ ออกไป



เมือ่ การบันทึกแบบสัง่ บันทึกเอง/บันทึกเหตุการณ์เกิดขึน้ ในระหว่าง
โหมดบันทึกต่อเนือ่ ง เวลาการเล่นบันทึกแบบสัง่ บันทึกเอง/บันทึก
เหตุการณ์จะถูกแยกส่วนเป็ นช่วงละ 5 นาที

การเล่นเหตุการณ์บน SD
ในกลุม
่ วิดโี อทีไ่ ด ้บันทึกไว ้ทีก
่ าร์ด SD คุณจะพบวิดโี อทีไ่ ด ้บันทึกไว ้
เนือ
่ งจากมีเหตุการณ์เกิดขึน
้
1. หากคุณปั ดหน ้าจอหลักจากด ้าน
บนลงด ้านล่าง หน ้าจอการค ้นหา
เหตุการณ์จะแสดงขึน
้ มา

J



ทํางานได ้เฉพาะกับรุน่ ทีร่ องรับการ์ด
SD เท่านัน้

2017-02-22
4:00

04:29:25

3:00

ทุกเหตุการณ์
2:00

1:00

0:00

2. หากคุณกดวันที่ วันทีท
่ ซ
ี่ งึ่ สามารถ
ค ้นหาวิดโี อได ้จะแสดงขึน
้ มาบน
ปฏิทน
ิ
กดที่ [ ,
] บนส่วนปลายตัว
้ ี /เดือนของปฏิทน
บ่งชีป
ิ เพือ
่ ย ้ายไป
ยังเดือนก่อนหน ้า/ถัดไป
3. เลือกวันทีท
่ จี่ ะค ้นหา

4. เขตเวลาทีม
่ เี หตุการณ์จะถูกเปิ ดใช ้
งานบนเส ้นเวลา

2017-02-22
3:00

2:00

ทุกเหตุการณ์
1:00

0:00

2017. 02
S
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8
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2017-02-22
4:00

3:00

F

ทุกเหตุการณ์
2:00

1:00

2:00

1:00

0:00

04:29:25

5. กดปุ่ ม <ทุกเหตุการณ์> เพือ
่ เลือก
ประเภทเหตุการณ์ทค
ี่ ณ
ุ ต ้องการ
ค ้นหา.

M



คุณสามารถเลือกประเภทเหตุการณ์
เฉพาะจากรายการเหตุการณ์ทซ
ี่ งึ่ ได ้
บันทึกประเภทเหตุการณ์ไว ้เท่านัน้

2017-02-22
4:00

3:00

ทุกเหตุการณ์
0:00

04:29:25

ทุกเหตุการณ์

การตรวจจับความ
เคลือ
่ นไหว

การตรวจจับ
ระดับเสียง

ติดตามโดย
อัตโนมัต ิ

S

6. กดไอคอน [ ]
ข ้อมูลวิดโี อจะถูกเล่นใหม่

2017-02-17 04:01:30

•

/ : เล่นวิดโี อหรือหยุด
ชัว่ คราว

•

: ส่วนย่อยในช่วงเวลา
เฉพาะสามารถเล่นได ้โดยการแตะทีแ
่ ถบเวลา

04:01:27

M

04:01:50



ความราบรืน่ ของการเล่นอาจขึน้ อยูก่ บั ความเร็วเครือข่ายไร ้สาย
ประสิทธิภาพของสมาร์ทโฟน หรือนโยบายของผู ้ให ้บริการอินเทอร์เน็ต




การเล่นวิดโี อทีบ่ นั ทึกไว ้ไม่สามารถร ้องขอจากสองบุคคลพร ้อมกันได ้
ทัง้ นีข้ นึ้ อยูก่ บั สภาพแวดล ้อมของเครือข่าย ฟั งก์ชนั การเล่นอาจไม่
รองรับได ้

บ ันทึกภาพหน้าจอการเล่นวิดโี อ
1. เมือ
่ วิดโี อทีบ
่ น
ั ทึกไว ้ถูกเล่นใหม่
ไอคอน [
] จะเปิ ดใช ้งาน
2. กดไอคอน [

2017-02-17 04:01:44

]

3. หน ้าจอการเล่นปั จจุบน
ั จะถูกบันทึก
ภาพหน ้าจอไว ้

04:01:27

04:01:50

การเล่นบน SD
คุณจะพบวิดโี อทีไ่ ด ้บันทึกไว ้ทีก
่ าร์ด SD
1. หากคุณปั ดหน ้าจอจากด ้านบนลง
ด ้านลง หน ้าจอการเล่น SD จะ
แสดงขึน
้ มา
2. หากคุณกดวันที่ วันทีท
่ ซ
ี่ งึ่ สามารถ
ค ้นหาวิดโี อได ้จะแสดงขึน
้ มาบน
ปฏิทน
ิ
กดที่ [ ,
] บนส่วนปลายตัว
้ ี /เดือนของปฏิทน
บ่งชีป
ิ เพือ
่ ย ้ายไป
ยังเดือนก่อนหน ้า/ถัดไป
3. เลือกวันทีท
่ จี่ ะค ้นหา
เขตเวลาทีม
่ วี ด
ิ โี อจะแสดงขึน
้ มาบน
เส ้นเวลา

2017-02-22
04:10

All
04:20

04:30

04:40

04:50

05:

4. กดปุ่ ม <All> เพือ
่ เลือกประเภท
เหตุการณ์ทค
ี่ ณ
ุ ต ้องการค ้นหา

M



วิธกี ารเล่นจะเหมือนกับของการเล่น
เหตุการณ์บน SD



ประเภทเหตุการณ์ทรี่ องรับอาจต่าง
กันไปโดยขึน้ อยูก่ บั รุน่

All

การบันทึกแบบ
ต่อเนือ
่ ง

การตรวจจับความ
เคลือ
่ นไหว

การบันทึกแบบสัง่
บันทึกเอง

ติดตามโดย
อัตโนมัต ิ

2017-02-22
04:10

การตรวจจับ
ระดับเสียง

All
04:20

04:30

04:40

04:50

05:

5. กดไอคอน [ ]
ข ้อมูลวิดโี อจะถูกเล่นใหม่
•

2017-02-22 04:30:25

/ : เล่นวิดโี อหรือหยุด
ชัว่ คราว
04:10

04:20

04:30

04:40

04:50

05:

• การเล่นวิดโี อ : ส่วนย่อยในคาบ
เวลาเฉพาะจะถูกเล่นโดยการลากแถบเวลา

M



ความราบรืน่ ของการเล่นอาจขึน้ อยูก่ บั ความเร็วเครือข่ายไร ้สาย
ประสิทธิภาพของสมาร์ทโฟน หรือนโยบายของผู ้ให ้บริการอินเทอร์เน็ต




การเล่นวิดโี อทีบ่ นั ทึกไว ้ไม่สามารถร ้องขอจากสองบุคคลพร ้อมกันได ้
ทัง้ นีข้ นึ้ อยูก่ บั สภาพแวดล ้อมของเครือข่าย ฟั งก์ชนั การเล่นอาจไม่
รองรับได ้

8. เมนู
1. กดไอคอน [

] บนหน ้าจอหลัก

2. ย ้ายไปหน ้าจอก่อนหน ้า

Hanwha135

ั
ไฟล์บ ันทึกโทรศพท์
1. กดไอคอน [

]

2. หากคุณกดไอคอน [
] บนวิดโี อ
แบบสด รายการของวิดโี อทีบ
่ น
ั ทึกไว ้
จะแสดงออกมา

ไฟล์บน
ั ทึกโทรศัพท์

mv Argus

mv Argus

CAM 01

CAM 01

2017-02-20 11:07:09

2017-02-20 11:06:17

3. กดวิดโี อทีค
่ ณ
ุ ต ้องการเล่น
ข ้อมูลวิดโี อจะถูกเล่นใหม่

mv Argus CAM 01
2017-01-23 20:39:05

•

/ : เล่นวิดโี อหรือหยุด
ชัว่ คราว

•

: ส่วนย่อยในคาบเวลา
เฉพาะจะถูกเล่นโดยการลากแถบเวลา

00:00

00:14

4. หากคุณกดไอคอน [
] คุณสามารถบันทึกวิดโี อในโฟลเดอร์
แกลเลอรีข
่ อง WisenetSmartCam+ ของสมาร์ทโฟนได ้

M



หากคุณดาวน์โหบดไฟล์ คุณสามารถเล่นโดยใช ้เครือ่ งเล่นวิดโี อทัว่ ไป
อย่างไรก็ตามเนือ่ งจากการเล่นวิดโี ออาจไม่ราบรืน่ โดยขึน้ อยูก่ บั ตัว
แปลงสัญญาณทีร่ องรับโดยเครือ่ งเล่นวิดโี อ ให ้ติดตัง้ เครือ่ งเล่นวิดโี อที่
รองรับตัวแปลงสัญญาณ H.264 และ G.711

การลบวิดโี อทีบ
่ ันทึกไว้
1. กดไอคอน [

]

All

2. กดปุ่ ม <All>
3. กดปุ่ ม <ลบ>
4. กดปุ่ ม <ตกลง> แล ้วลบวิดโี อที่
บันทึกไว ้

M



mv Argus

mv Argus

CAM 01

CAM 01

2017-02-20 11:07:09

2017-02-20 11:06:17

วิดโี อทีจ่ ัดเก็บไว ้บนการ์ด SD จะ
ไม่ถกู ลบ

ประกาศแจ้ง
กดไอคอน [
]
คุณสามารถค ้นพบประกาศแจ ้งบน
SmartCam

ประกาศแจ ้ง

ลบ

ยกเลิก

วิธใี ช ้
กดไอคอน [
]
คุณสามารถค ้นพบส่วนถามและตอบ และ
คูม
่ อ
ื ผู ้ใช ้บน SmartCam

Help

User manual

Search

What are the recommended operating systems and
mobile devices?
Are there any precautions I should take when installing
the mobile app?
I can't log in.
I have forgotten my user ID or password.
I'd like to change my password or email address.
Can I make multiple accounts with a single email
address?
How many cameras can I use with a single account?
I can't retrieve the camera serial number.
I can't retrieve the router.
Do the router setting affect camera registration?

ข้อมูลซอฟต์แวร์
กดไอคอน [
]
ั
คุณสามารถตรวจสอบข ้อมูลเวอร์ชน
ซอฟต์แวร์ปัจจุบน
ั

ข ้อมูล

:

v.1.04

ตัง้ ค่าวันที่

:

2017. 03. 18

ลิขสิทธิ์

:

Hanwha Techwin

ใบอนุญาตให ้ใช ้ซอฟต์แวร์

:

This software uses FFmpeg
under LGPL v2.1

รุน
่

ข้อมูล
กดไอคอน [
]
คุณสามารถแก ้ไขข ้อมูลบัญชีของคุณ
หรือยกเลิกการเป็ นสมาชิกของคุณ

Account
ID ผู ้ใช ้

Hanwha135

่
ชือ

Hanwha kim

email
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