
   

 

คูมอืการใชงาน 

กลอง IP แบบ ไรสาย                           

รุ่น X10 

       
กล้องรุ่นนี �ทํางานด้วยสญัญาณ WIFI 2.4GHz  เท่านั �น  
โปรดตรวจสอบสญัญาณ ในพื �นที)การใช้งานก่อนติดตั �ง 
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      ขอขอบพระคุณเปนอยางสูงท่ีทานเลือกใชผลิตภัณฑของ 

  กลองไอพีเครื่องน้ี จะสามารถรับใชทานไดนานป  
กรุณาศึกษาคูมือการใชงานอยางละเอียด และโปรดเก็บรักษาไว
อางอิงในอนาคต 
 

ขอ้มูลทางเทคนิค 

128 
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เกี)ยวกบัผลิตภณัฑ์ 
ภายในกลอ่ง 

  ตวักล้อง     หม้อแปลงไฟ     สาย USB   คู่มือการใช้งาน 

สว่นต่างๆของ ตวักล้อง 

หลอดอินฟาเรด 

เลนซ์ 

ไมโครโฟน 

ช่องใส่ SD card 

ช่อง USB 

ปุ่มรีเซ็ต 
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การติดตั �งแอพฯ 

 ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั)น TUYA SMART จาก Play store 
(ระบบ Android) หรือ App Store(ระบบ IOS) 

ลงทะเบยีนแอพพลิเคชั�น 
 หากทา่นยงัไมมี่บญัชีผู้ ใช้ให้ทําการลงทะเบียนโดยใช้อีเมล์ของ
ทา่นในการลงทะเบียน   
 การลงทะเบียนให้นํารหสัยืนยนัที)ได้รับจากอีเมล์ กดยืนยนัรหสั 
และตั �งรหสัผ่าน จะสามารถเข้าใช้งานแอพพลิเคชั)นได้  
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การเชื)อมตอ่และเพิ)มอปุกรณ์ด้วยโหมด QR Code 

1. แน่ใจวา่โทรศพัท์มือถือของท่านกําลงัใช้สญัญาณ WIFI   
    (2.4 GHz เท่านั �น) วงเดียวกบักล้องที)กําลงัจะติดตั �ง หรือ    
    ทําการเชื)อมตอ่โทรศพัท์มือถือเข้ากบั WIFI  และเปิด  
    ข้อมลูการระบตํุาแหน่งที)มือถือของท่าน 
    ใส ่Micro SD (แยกจําหน่าย) เข้าในตวักล้อง ถ้าต้องการ 
    บนัทกึ  
    เสียบหม้อแปลงไฟและสาย USB เข้ากบัตวักล้อง 
    หลงัจากเสียบปลั]กไฟ  ให้รอ 10 วินาที  กล้องจะทําการ  
    หมนุรอบตวัและอีก 15 วินาที จะมีเสียงกล้องตอบรับ   
    เปิดแอพ TUYA SMART คลิ]ก + ที)มมุขวาบนเพื)อเพิ)ม 
    อปุกรณ์ 



6 

 

a. กดเมนกูล้องสมาร์ท และกดเลือก กล้องสมาร์ท 
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c. กดช่องเครื)องหมายถกู จากนั �นกดปุ่ ม Next 



8 

 

g. เลือก WIFI ที)บ้านท่าน ใสร่หสั WIFI หลงัจากนั �น 
    ให้กดปุ่ มถดัไป 
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5. นํา QR CODE ที)ปรากฏบนหน้าจอโทรศพัท์มือถือไปสอ่ง 
    เพื)อสแกนที)หน้าเลนซ์กล้อง โดยให้หน้าจอมือถือห่างจาก  
    เลนซ์กล้องประมาณ lm-lo ซม. จะได้ยินเสียงตอบรับ  
    แล้วจงึกด “ได้ยินเสียงเตือนดงับี]บ” บนโทรศพัท์ 
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6. รอสกัครู่ หน้าจอแสดงการติดตั �งสําเร็จขึ �นมา กดที)ชื)อ 
    กล้องเพื)อตั �งชื)อใหม่ จากนั �นให้กดปุ่ มบนัทกึ 
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7. กดปุ่ มเสร็จสมบรูณ์ จะปรากฏชื)อกล้องของท่าน  
    สามารถกดเพื)อเข้าดภูาพสดได้เลย 

ยงัมี วิธีติดตั �ง อีกแบบ ที)เรียกวา่ EZ Mode 
กรณีที)ท่านไม่ต้องการติดตั �งแบบ QR Code อาจจะเพราะ
เรื)องแสงหรือหน้าจอโทรศพัท์ของท่านอยู่ในสภาพ ไม่พร้อม 
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การเพิ)มอปุกรณ์ด้วยโหมด EZ Mode 

1. แน่ใจวา่โทรศพัท์มือถือของท่านกําลงัใช้สญัญาณ WIFI  
    (2.4 GHz) วงเดียวกบักล้องที)กําลงัจะติดตั �ง  
 
    ใส ่Micro SD  เข้าในตวักล้อง ถ้าต้องการบนัทกึ  
 
    เสียบหม้อแปลงไฟและสาย USB เข้ากบัตวักล้อง 
    หลงัจากเสียบปลั]กไฟ  ให้รอ 10 วินาที  
    กล้องจะทําการหมนุรอบตวั 
    และอีก 15 วินาที จะมีเสียงตอบรับจากกล้อง   
    เปิดแอพ TUYA SMAR T คลิ]ก + ที)มมุขวาบนเพื)อเพิ)ม  
    อปุกรณ์ 
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a. กดเมนกูล้องสมาร์ท และกดเลือก กล้องสมาร์ท 
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c. กด QR Code ตามด้วย EZ Mode 
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4. กดช่องเครื)องหมายถกู จากนั �นกดปุ่ ม Next 
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5. ให้แน่ใจวา่ ชื)อ WIFI และ รหสัผ่านถกูต้อง แล้วกด ถดัไป 

xxxx 2.4GHz 

12345678 
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6. การเชื)อมตอ่กําลงัทํางาน อย่าปิดมือถือและกล้อง 
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7. เมื)อการติดตั �งสําเร็จ กดที)ชื)อกล้องเพื)อตั �งชื)อใหม่ จากนั �น  
    ให้กดปุ่ มบนัทกึ 
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การแชร์อปุกรณ์ และการลบกล้องออกจากแอพฯ 
กล้องรุ่นนี �สามารถแชร์ให้โทรศพัท์มือถือ แทบเลต็ เครื)อง
อื)นๆสามารถดดู้วยกนัได้ โดยเครื)องอื)นนั �น ต้องโหลดแอพฯ 
TUYA SMART และ ลงทะเบียนบญัชีผู้ ใช้ให้เรียบร้อยก่อน 
ขั �นตอนการแชร์อปุกรณ์  ให้กดรูปดินสอที)มมุบนขวามือของ
หน้าจอขณะดกูล้อง เลือกเมนอูปุกรณ์ที)แชร์  เลือกเมนเูพิ)ม
การแชร์  ใสป่ระเทศ ใสเ่ลขบญัชี (email บญัชีผู้ ใช้ของมือ
ถือเครื)องอื)นๆ ที)ได้ลงทะเบียนไว้) 
 

เพื)อความปลอดภยั กล้องรุ่นนี �จะไม่สามารถถกูติดตั �งซํ �า 
ด้วยชื)อบญัชีอื)นได้ หากต้องการเปลี)ยนโทรศพัท์มือถือหลกั
ที)จะติดตั �งกล้อง ให้ลบกล้องออกจากแอพพลิเคขั)นก่อน 
ขั �นตอนการลบกล้อง  ให้กดรูปดินสอที)มมุบนขวามือของ
หน้าจอขณะดกูล้อง หลงัจากนั �นให้กดเมนนํูาอปุกรณ์ออก 
หรืออีกวิธีสามารถลบกล้องได้ในหน้าจอรายชื)อกล้อง กดที)
ชื)อกล้องค้างไว้ แล้วกดรูปถงัขยะนําอปุกรณ์ออก 
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การใช้งานเมนตูา่งๆบนหน้าจอขณะดกูล้อง 

�  การตั �งค่าตา่งๆของกล้อง 
�  ปุ่ มปิดเปิดเสยีงที)มือถือ 
�  ตั �งค่าความละเอียดของวิดีโอ 
�  ขยายภาพเต็มหน้าจอ 
�  บนัทกึรูปหน้าจอลงมือถือ 

�  กดเพื)อพดูให้เสยีงออกที)กล้อง 
�  บนัทกึวิดีโอลงในมือถือ 
   ดวูิดีโอย้อนหลงั 
    (ต้องใส ่micro SD card) 
!  คมุทิศทางการหมนุหน้ากล้อง 
�"  ตั �งค่าการแจ้งเตือน 



 21 

 

การตั �งคา่ตา่งๆของกล้อง 

     กดรูปดินสอที)มมุบนขวามือของหน้าจอเพื)อเข้าสูก่ารตั �ง
คา่ของกล้อง จะมีเมนกูารตั �งคา่ทั �งหมดขึ �นมาดงันี � 
- ชื�ออุปกรณ์ สามารถเปลี)ยนชื)ออ ุปกรณ์ได้ในเมนูนี � 
- ข้อมูลอุปกรณ์ แสดงสถานะของกล้อง 
- กาํลังหลับ สาํหรับปิดอุปกรณ์ชั) วคราว 
- การตั 0งค่าฟังก์ชั�นพื 0นฐาน ตั �งค่าปิดเปิดไฟสัญญาน  
   ตั �งคา่การพลิกหน้าจอ เมื)อติดตั �งกบัเพดาน 
- การตั 0งค่าการเตือนการตรวจจับ ปิดหรือเปิดการ 
   ตรวจจบัความเคลื)อนไหว ตั �งความไวในการตอบสนอง  
   กําหนดพื �นที)ในการตรวจจบั ตั �งกําหนดการ ช่วงเวลาใน  
   การตรวจจบั 
- การตั 0งค่าการ์ดความจาํ(ต้องใส่ micro sd card)   
   แสดงรายละเอียดของการ์ดความจํา การตั �งคา่การบนัทกึ   
   การฟอร์แมทหน่วยความจํา 
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- อุปกรณ์ที�แชร์ แชร์กล้องให้กับผู้ ใช้มือถือเครื)องอ ื)น 
 
การรีเซตกล้อง 
     หากมีปัญหาในการใช้งาน หรือ ปัญหาในการติดตั �ง ให้รี
เซตกล้องโดยการกดปุ่ มรีเซต(อยู่บริเวณข้างๆช่องใส ่micro 
sd card) กดปุ่ มค้างไว้จนมีเสียงตอบรับจากกล้อง แล้วทํา
การติดตั �งกล้องใหม่อีกครั �ง 
 
การดูภาพย้อนหลัง (ต้องใส่ sd card) 

ขณะดกูล้องให้กดที) เลน่ย้อนหลงั  
กดเลื)อนแถบเพื)อเลือกเวลาดยู้อนหลงัตามต้องการ 
 

ปัญหาและการแก้ไขเบื 0องต้น 
l. ติดตั �งกล้องไม่ได้ไม่เจอกล้อง 
   -ตรวจสอบให้แน่ใจวา่โทรศพัท์มือถือเชื)อมตอ่กบั WIFI    
     2.4 GHz ที)บ้านของท่านแล้ว 
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   -ต้องเปิดระบบGPSระบตํุาแหน่งบนมือถือของท่าน 
a. ดกูล้องผ่านอินเตอร์เนตไม่ได้ 
    -ตรวจสอบให้แน่ใจวา่กล้องเชื)อมตอ่กบั WIFI  
    -หากกล้องใช้เวลานานในการเชื)อมตอ่ให้ออกจาก  
      แอพ แล้วเข้าใหม่อีกครั �ง(ความเร็วอินเตอร์เน็ตมือถือ 
      ของท่านมีผล  ตอ่การดกูล้องแบบออนไลน์) 
c. กล้องไม่ทํางาน 
    -ตรวจสอบให้แน่ใจวา่มีไฟเข้าที)กล้อง ตรวจสาย USB 

และหม้อแปลง วา่ทํางานปกติ 
g. กล้องไม่บนัทกึ ไม่เจอ sd card 
    -เลือกใช้ sd card ที)มีคณุภาพ หากเป็น sd card เก่า

ที)เคยใช้งานแล้วให้ฟอร์แมตการ์ดก่อนการใช้งาน และ 
ก่อนเสียบการ์ดเข้ากบัตวักล้องต้องถอดปลั]กไฟก่อน 

o. การคืนคา่โรงงาน กดปุ่ มรีเซต็หลงักล้องค้างไว้จนมี
เสียงตอบรับดงัขึ �น 
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การรับประกัน (ใช้สติกเกอร์ใต้เครื)องแทนใบประกนั) 
     บริษัท ฯรับประกนัคา่อะไหล ่วงจรและคา่ซอ่มฟรีหนึ)งปี 
เตม็  นบัจากวนัที)ซื �อตาม  ที)ระบใุนใบเสร็จ หรือ สติกเกอร์
รับประกนัใต้เครื)อง  สําหรับสินค้าที)เสียตาม  สภาพการใช้
งานปกติ    ทั �งนี �ไม่รวมถึงสายชาร์จ หม้อแปลง และแบ
ตเตอรี (ถ้ามี)    ค่าขนสง่ ความเสียหายที)เกิดจาก การ 
ซอ่มแซมหรือ ดดัแปลงโดยช่างอื)น ที)ไม่ได้รับมอบหมายหรือ
แตง่ตั �ง  จากบริษัทฯ หรือ เสียหายเนื)องจากโดนนํ �า ความ
ร้อน ฟ้าผ่า ภยัธรรมชาติ การตกหลน่ และการใช้งาน ผิดวิธี   
หากมีข้อสงสยัเกี)ยวกบัการสง่เครื)องซ่อม  หรือวิธีการใช้
โทรศพัท์ ติดตอ่ (0) 2951 2020 ตอ่ แผนกช่าง  
บริษัท  กลอบอล รีช จาํกัด                                                                                                 
55 หมู่ 2 ติวานนท์ 37 ท่าทราย อ.เมือง นนทบรีุ  11000 
โทร 0-2951 2020     โทรสาร 0-2951 2868 
Email: info@globalreach.co.th 
URL: www.globalreach.co.th 


