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YI IoT

ขอขอบพระคุณเปนอยางสูงที่ทานเลือกใชผลิตภัณฑของ
กลองไอพีเครื่องนี้ จะสามารถรับใชทานไดนานป
กรุณาศึกษาคูมือการ ใชงานอยางละเอียด และโปรดเก็บรักษาไวอางอิงในอนาคต
การลงแอพฯและตัง$ ค่ าบนโทรศัพท์ มือถือ
,.เชื)อมต่อโทรศัพท์มือถือกับ Wi Fi 2.4GHz ที)บ้านของท่าน
2.ดาวน์โหลดแอพพลิเคชัน) โดยสแกน QR CODE ที)ข้างกล่อง หรื อ เข้ าPlay
Store ในระบบแอนดรอยด์หรื อ App Store ในระบบ IOS
ค้ นหาแอพ
YI IoT ติดตังและลงทะเบียนสมัครให้ เรี ยบร้ อย
7.เปิ ดระบบ GPS ระบุตําแหน่งโทรศัพท์มือถือของท่าน
8.ใส่ micro Sd Card (อุปกรณ์แยกจําหน่ายรองรับความจุ 9-,29 GB high
speed) เสียบปลัก; ไฟกับตัวกล้ อง กล้ องจะหมุน รอจนหยุดและมีเสียงบี;บๆๆ
?.เปิ ดแอพ แล้ วให้ ปฏิบตั ิดงั นี
2.กดปุ่ ม WIFI connection

1.กดปุ่ ม + เพื)อเพิ)มกล้ อง
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3.กดปุ่ ม I heard the sequence

4.กดเลือก WIFI ที)จะเชื)อมต่อกล้ อง
ใส่รหัส WIFI และ กด NEXT

5.เมื)อ QRCODE ปรากฏบนหน้ า
จอโทรศัพท์มือถือ นําไปส่องหน้ ากล้ อง
โดยมีระยะห่างประมาณ ,[-,? ซม.จะมี
เสียงพูดตอบรับจากกล้ อง กด NEXT

6.รอสักครู่ ถ้ าติดตังสําเร็ จ จะปรากฏ
หน้ าจอดังรูป ให้ กด FINISH
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m.กด Skip

9.กดบริ เวณจอภาพเพื)อดูกล้ อง

*หากสแกน QR CODE หน้ าจอไม่ได้ ไม่มีเสียงตอบรับ ให้ ทดลองขยับหน้ าจอ
โทรศัพท์เข้ าออกหรื อปรับเพิม) ลดแสงหน้ าจอแล้ วกดปุ่ มรี เซตที)หลังกล้ องแช่ไว้
จนมีเสียงตอบรับจากกล้ อง หลังจากนันให้ ลองติดตังใหม่อีกครัง
การตัง$ ค่ าต่ างๆของกล้ อง ให้ กดปุ่ ม
จะมีเมนูสาํ หรั บตัง$ ค่ าดังนี $
Smart camera On/Off ใช้ สําหรับเปิ ดปิ ดกล้ อง
Smart camera name สําหรับตังชื)อ เปลี)ยนชื)อกล้ อง
Smart camera setting ตังค่าการหมุนของภาพ ค่าไมโครโฟน ค่าเขตเวลา
Setting ตังค่าการแจ้ งเตือนต่างๆ
PIN Protection ตังหหัสเพื)อล็อคกล้ อง
Memory card recording method (เมื)อใส่ sd card) ตังค่าการบันทึก
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กดเปิ ดเพื)อบันทึกเฉพาะเมื)อมีการเคลื)อนไหว กดปิ ดเพื)อบันทึกตลอดเวลา
Micro sd card เช็คสถานะของการ์ ด ฟอร์ แมตการ์ ด
Delete สําหรับลบกล้ อง
คําอธิบายเมนูการใช้ งานต่ างๆขณะดูกล้ อง
, สําหรับตังค่าต่างๆของกล้ อง
2 ตังค่าความละเอียดของการดูกล้ อง
7 บันทึกวิดีโอลงในโทรศัพท์ขณะดู
8 บันทึกภาพนิ)งหน้ าจอขณะดูกล้ อง
? ไมโครโฟน กดค้ างเพื)อพูดให้ เสียง
ไปออกที)กล้ อง
r เปิ ดปิ ดการฟั งเสียงจากกล้ อง
m ปุ่ มควบคุมทิศทางกล้ อง
9 ตังค่าให้ กล้ องติดตามวัตถุ
ที)กําลังเคลื)อนไหว
s รายการแจ้ งเตือนต่างๆ

การดูภาพย้ อนหลัง (ต้ องใส่ sd card)
ขณะดูกล้ องให้ แตะที)หน้ าจอจะปรากฏแถบเวลาขึนมา
กดเลื)อนแถบเพื)อเลือกเวลาดูย้อนหลังตามต้ องการ
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การแชร์ อุปกรณ์ และการลบกล้ องออกจากแอพ
กล้ องรุ่นนีสามารถแชร์ ให้ มือถือเครื) องอื)นสามารถดูด้วยกันได้ โดยมือถือ
เครื) องนันตัองลงแอพ YI IoT และลงทะเบียนสมัครสมาชิกให้ เรี ยบร้ อย
(email ที)ใช้ สมัครต้ องไม่ซํากับโทรศัพท์มือถือเครื) องหลัก)
1.มือถือเครื) องหลักให้ กดปุ่ ม Profile

2.กดเมนู Share

7.กดเลือกกล้ องที)จะแชร์

8.กดปุ่ ม Share device with family
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?.ป้อน email ของโทรศัพท์มือถือที)
ต้ องการแชร์ จากนันกด OK คําเชิญจะ
ถูกส่งไปที)มือถือ

r.เปิ ดแอพ YI IoT บนเครื) องที)รับแชร์ เมื)อ
ปรากฏหน้ าสําหรับดูกล้ อง ใช้ นิวปั ดหน้ าจอ
ลงหนึง) ครังจะมีข้อความคําเชิญปรากฏขึน
ให้ กดปุ่ ม Accept Invitation ก็จะดูกล้ องได้

การลบกล้ องออกจากแอพ
กล้ องรุ่นนีจะไม่สามารถติดตังซํากับชื)อบัญชีอื)นได้ หากต้ องการเปลี)ยนมือถือ
เครื) องหลักที)จะติดตังกล้ อง ให้ ลบกล้ องออกจากแอพ ก่อน ขันตอนการลบกล้ อง
ให้ กดปุ่ ม settings (รูปฟั นเฟื อง) จะมีเมนูต่างขึนมา เลื)อนหน้ าจอมาล่างสุด
แล้ วกดปุ่ ม Delete กล้ องจะถูกลบออกจากมือถือเครื) องหลักรวมทังมือถือเครื) อง
อื)นที)ได้ แชร์ ใว้ ทงหมด
ั
ปั ญหาและการแก้ ไขเบือ$ งต้ น
,. ติดตังกล้ องไม่ได้ ไม่เจอกล้ อง
-ตรวจสอบให้ แน่ใจว่าโทรศัพท์ของท่านเชื)อมต่อกับ WiFi ความถี) 2.4GHz
-เปิ ดระบบGPS เพื)อระบุตําแหน่งบนมือถือ
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2. ดูกล้ องผ่านอินเตอร์ เน็ตไม่ได้
-ตรวจสอบให้ แน่ใจว่ากล้ องได้ เชื)อมต่อกับ WiFi ที)บ้านของท่าน
-หากกล้ องใช้ เวลานานในการเชื)อมต่อให้ ออกจากแอพ แล้ วเข้ าใหม่อีกครัง
(ความเร็วอินเตอร์ เน็ตมือถือของท่านมีผล ต่อการดูกล้ องแบบออนไลน์)
7. กล้ องไม่ทํางาน
-ตรวจสอบให้ แน่ใจว่ามีไฟเข้ าที)กล้ อง ตรวจสาย USB และหม้ อแปลง
8. กล้ องไม่บนั ทึกไม่เจอ sd card
-เลือกใช้ sd card ที)มีคณ
ุ ภาพ หากเป็ น sd card เก่าที)เคยใช้ งานแล้ ว
ให้ ฟอร์ แมตการ์ ดก่อนการใช้ งาน และ ควรถอดปลัก; ไฟของกล้ องก่อนเสีย
การ์ ดเข้ ากับตัวกล้ อง
?. การคืนค่าโรงงาน กดปุ่ มรี เซ็ตหลังกล้ องค้ างไว้ จนมีเสียงตอบรับดังขึน
การรับประกัน (ใช้ สติกเกอร์ ใต้ เครื) องแทนใบประกัน)
บริ ษัท ฯรับประกันค่าอะไหล่ วงจรและค่าซ่อมฟรี หนึง) ปี เต็ม นับจากวันที)ซือตาม ที)ระบุใน
ใบเสร็ จ หรื อ สติกเกอร์ รับประกันใต้ เครื) อง สําหรับสินค้ าทีเ) สียตาม สภาพการใช้ งานปกติ ทังนีไม่
รวมถึงสายชาร์ จ หม้ อแปลง และแบตเตอรี (ถ้ ามี) ค่าขนส่ง ความเสียหายที)เกิดจาก การ ซ่อมแซม
หรื อ ดัดแปลงโดยช่างอื)น ที)ไม่ได้ รับแต่งตัง จากบริษัทฯ หรื อ เสียหายเนื)องจากโดนนํา ความร้ อน
ฟ้ าผ่า ภัยธรรมชาติ การตกหล่น และการใช้ งาน ผิดวิธี
หากมีข้อสงสัยเกี)ยวกับการส่งเครื) องซ่อม หรื อวิธีการใช้ งาน ติดต่อ (0) 2951 2020 ต่อ แผนกช่าง
บริษัท กลอบอล รีช จํากัด 55 ติวานนท์ 37 ท่าทราย อ.เมือง นนทบุรี 11000
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