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กล้ องรุ่นนีทํางานด้ วยสัญญาณ WIFI เท่านัน
โปรดตรวจสอบสัญญาณ ในพืนที#การใช้ งานก่อนติดตัง

ขอขอบพระคุณเปนอยางสูงที่ทานเลือกใชผลิตภัณฑของ
กลองไอพีเครื่องนี้ จะสามารถรับใชทานไดนานป
กรุณาศึกษาคูมือการ ใชงานอยางละเอียด และโปรดเก็บรักษาไวอางอิงในอนาคต
ดูภาพเคลื่อนไหวพรอมฟงเสียง ไดจากทุกที่ทั่วโลก ตลอดเวลา ผานมือถือของทาน
ทําไดงาย ๆ เพียงโหลด apps บน smartphone ทัง้ ระบบ IOS หรือ
Android และเชื่อมตอตัวกลองเขากับเครือขาย ณ จุดที่ติดตั้งกลองดวยสัญญาณ
ไวไฟ
ภาพชัดทั้งกลางวัน และกลางคืน ดวยหลอดไฟ อิฟราเล็ด ที่ติดตั้งอยูภ ายใน
บันทึกวิดีโอ ลง SD card (แยกจําหนาย) ได
ดูไดเกือบรอบทิศทาง แพนหนากลองได 355 องศา ปรับซายขวาและมุมกมเงย ได
90 องศา
ซูมภาพได ปรับมุมกลองไดรวดเร็ว 15-70 องศาตอวินาที
ติดตั้งไดทงั้ แบบวางพื้นหรือแขวนเพดาน
สามารถฟงเสียง พูดคุยโตตอบผานมือถือได มีไมคและลําโพงในตัว
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การติดตัง' แอพพลิเคชั)น
ดาวน์โหลดแอพ V380pro จาก Play store (Android) หรื อ App store (ios)
ลงทะเบียนแอพพลิเคชั)น
หากท่านยังไม่มีบญ
ั ชีผ้ ใู ช้ ให้ ทําการลงทะเบียนด้ วยอีเมล์ของท่าน โดยการเปิ ดแอพ
V380pro ขึนมาแล้ วเลือกเมนู ผู้ใช้ ที)ลงทะเบียน เลือก ประเทศ/ภูมิภาค ใส่อีเมล์ของท่าน
หลังจากนันกดปุ่ ม รหัสยืนยัน รหัสจะถูกส่งไปยังอีเมล์ของท่าน นํารหัสที#ได้ มาใส่ในช่อง
ใส่ รหัสยืนยัน แล้ วกดปุ่ ม ขัน' ตอนต่ อไป หลังจากนันให้ ต ังรหัส ผ่ านของแอพ
ยืนยันรหัสผ่าน แล้ วกดปุ่ ม ยื)นคําขอ
การติดตัง' กล้ อง
ใส่ Micro sd card (อุปกรณ์แยกจําหน่าย) เข้ ากับตัวกล้ อง รองรับ card ความจุไม่เกิน =>
Gb class 10 ขึนไป (ช่องใส่การ์ ดซ่อนอยูข่ ้ างหลังเลนซ์กล้ อง หมุนหน้ ากล้ องให้ เงยขึน
ข้ างบนอย่างช้ าๆ จะเห็นช่องใส่การ์ ด และปุ่ มรี เซ็ต)
เสียบปลักK ไฟเข้ ากับตัวกล้ อง รอสักครู่จะมีเสียงพูดจากกล้ อง และปฏิบตั ติ ามขันตอนดังนี
E. เปิ ดแอพ V380 pro แล้ วกด + เพื)อเพิ)ม
C. ตังค่า WiFi บนโทรศัพท์มือถือ ให้
กล้ อง
เชื#อมต่อกับ WiFI ของกล้ องที#ชื#อ MV
xxxxxx (xx คือหมายเลข ID ของกล้ อง)
เปิ ด GPS ระบุตําแหน่งของมือถือ (ขณะ
เชื#อมต่อ โทรศัพท์มือถือของท่าน อาจจะ
แจ้ งว่าอินเตอร์ เนตไม่พร้ อมใช้ งาน ไม่ต้อง
สนใจ ให้ ปฏิบตั ิตามขันตอนต่อไปได้ เลย)
*สําคัญมากก่อนเริ# มขันตอนต่อไป กรุณา
ตรวจสอบให้ แน่ใจว่ามือถือของท่าน
เชื#อมต่อกับ WiFi ของกล้ อง(WiFi ที#ขนต้
ึ น
ด้ วย MV) สําเร็ จเรี ยบร้ อยแล้ ว
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G. เลือกเมนู กล้ องสมาร์ ท

>. เลือกเมนู การเชื)อมต่อ AP hotspot

L. เลือกชื)อกล้ องของท่ าน

=. เลือก WiFi ที)บ้านท่ าน (รองรั บ E.>
GHz เท่ านัน' )
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S. ใส่ รหัสผ่ านของ WiFi ที)บ้านท่ าน

8. สักครู่จะมีเสียงตอบรับการต่อ WiFi จาก
กล้ อง กดตังชื#อกล้ อง แล้ วกดปุ่ ม เสร็ จสิน

X. กดดูกล้ องครังแรกจะมีข้อความแจ้ งให้ ตงั YZ. ตัง' รหัสผ่ านของกล้ อ ง ยืนยัน
รหัสผ่านของกล้ อง ให้ กดปุ่ ม ตังรหั
' สผ่าน รหัสผ่าน แล้ วกด คอนเฟิ ร์ม จะสามารถกดดู
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การติดตัง' กล้ องสําหรั บมือถือเครื) องต่ อไป
กล้ องรุ่นนีสามารถติดตังเพื#อดูร่วมกันในมือถือเครื# องอื#นได้ โดยมือถือเครื# องต่อไปจะต้ อง
ติดตังแอพ V380pro และลงทะเบียนสมัคสมาชิกของแอพให้ เรี ยบร้ อย (อีเมล์ที#สมัคร
จะต้ องไม่ซํากับมือถือเครื# องแรก)
ขัน' ตอนการติดตัง' กล้ องสําหรั บมือถือเครื) องต่ อไป
Y.มือถือที#จะติดตังต้ องสามารถเชื#อมต่อ
E.เลือกเมนู กล้ องสมาร์ ท
อินเตอร์ เนตได้ เปิ ดแอพ V380 pro แล้ วกด
+ เพื#อเพิ#มกล้ อง
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G.เลือกเมนู อุปกรณ์เครื อข่าย

^.กดปุ่ ม สแกนคิวอาร์ โค๊ ด แล้ วนํามือถือไป
สแกนคิวอาร์ โค๊ ดที#ใต้ ตวั กล้ อง หรื อ พิมพ์
เลข ID ของกล้ องใส่ในช่อง ID แล้ วกด
ขันตอนต่อไป

`.กดตังชื#อกล้ อง แล้ วกดปุ่ ม เสร็ จสิ 'น

.กดดูกล้ องครังแรกจะมีข้อความแจ้ งให้ ใส่
รหัสผ่าน นํารหัสผ่าน ของกล้ องทีตังใว้ ตอน
ติดตังกับมือถือเครื องแรก มาใส่ในช่องรหัส
แล้ วกดปุ่ ม คอนเฟิ ร์ม จะสามารถดูกล้ องได้
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การลบกล้ อง
หากเกิดปั ญหาในการติดตังกล้ อง ไม่สามารถดูกล้ องได้ หรื อต้ องการติดตังกล้ องใหม่ ให้
ลบกล้ องออกจากแอพโดยการกดเมนู ลบออก(รูปถังขยะ) ในหน้ าจอพร้ อมดูกล้ อง จะมี
ข้ อความให้ ใส่รหัสผ่านการเข้ าระบบของแอพ ใส่รหัสผ่าน แล้ วกดปุ่ ม คอนเฟิ ร์ม หลังจาก
นันให้ กดปุ่ ม รี เซ็ต ที#ตวั กล้ องค้ างไว้ จนมีเสียงตอบรับ กล้ องจะถูกลบและคืนค่าโรงงาน
แล้ วเริ# มติดตังกล้ องใหม่อีกครัง
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คําอธิบายเมนูการใช้ งานในหน้ าขณะดูกล้ อง
Y ปุ่ มหยุดชัว# คราว
e ปุ่ มปิ ดเปิ ดเสียงจากตัวกล้ อง
f ปุ่ มเลือกความละเอียดของวิดีโอ
^ ปุ่ มดูพร้ อมกันหลายจอ(กรณีมีกล้ อง
มากกว่า Y ตัว)
` ปุ่ มเลือกดูกล้ อง(กรณีมีกล้ องมากกว่า Y ตัว)
g ปุ่ มขยายภาพเต็มหน้ าจอ
i ปุ่ มควบคุมทิศทางการหมุนของกล้ อง
j ปุ่ มจับภาพหน้ าจอ บันทึกลงเครื# องโทรศัพท์
X ปุ่ มบันทึกวิดีโอหน้ าจอ บันทึกลงโทรศัพท์
YZ ปุ่ มไมโครโฟน กดค้ างเพื#อพูดไปออกที#
กล้ อง
YY ปุ่ มดูวิดีโอย้ อนหลัง (ต้ องใส่ micro sd)
12 ปุ่ มเมนูเพิ#มเติม สําหรับตังค่าการหมุนของ
ภาพ
การตัง' ค่ าต่ างๆของกล้ อง
กดปุ่ ม ตังค่
' า(รูปฟั นเฟื อง)จะมีเมนูการตังค่ากล้ องดังนี
- ข้ อมูลอุปกรณ์ แสดงเลข ID ของกล้ อง เปลี#ยนชื#อกล้ อง
- เปลี)ยนอินเตอร์ เน็ต ตังค่ าโหมดเครื อ ข่ าย เปลี#ย น wifi สําหรับดูกล้ อง
- รหัสผ่ านอุปกรณ์ เมนูส าํ หรั บ การเปลี#ย นรหัส ผ่ านของกล้ อ ง
- เวลา ตังค่ าเขตเวลา
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- การตัง' ค่ าการปลุก ปิ ดเปิ ดการแจ้ งเตือ นของกล้ อ ง ตังเวลาแจ้ งเตือ น
- การตัง' ค่ าวิดีโอ (ต้ อ งใส่ micro sd card) ตังค่าการบันทึกวิดีโอ เลือกความละเอียดใน
การบันทึก
การแก้ ปัญหาเบือ' งต้ น
1. ติดตังกล้ องไม่ได้ ไม่เจอกล้ อง
-ตรวจสอบให้ แน่ใจว่ามือถือของท่านเปิ ด WiFi และเชื#อมต่อกับ WiFi ที#ชื#อ
MVxxxxx เรี ยบร้ อยแล้ ว
-ต้ องเปิ ดระบบGPSระบุตําแหน่งบนมือถือของท่าน
2. ดูกล้ องผ่านอินเตอร์ เนตไม่ได้
-ตรวจสอบให้ แน่ใจว่ากล้ องได้ เชื#อมต่อกับ WiFi ที#บ้านของท่านเรี บบร้ อยแล้ ว
-หากกล้ องใช้ เวลานานในการเชื#อมต่อให้ ออกจากแอพแล้ วเข้ ามาใหม่อีกครัง
(ความเร็ วอินเตอร์ เน็ตมือถือของท่านมีผล ต่อการดูกล้ องแบบออนไลน์)
3. กล้ องไม่ทํางาน
-ตรวจสอบปลักK ไฟของกล้ องหรื อลองถอดปลักK ไฟออกแล้ วเสียบใหม่อีกครัง
4. กล้ องไม่บนั ทึกไม่เจอ sd card
-เลือกใช้ sd card ที#มีคณ
ุ ภาพหากเป็ น sd card เก่าที#เคยใช้ งานแล้ วให้ ฟอร์ แมต
การ์ ดก่อนการใช้ งานและก่อน เสียบการ์ ดเข้ ากับตัวกล้ องต้ องถอดปลักK ไฟของกล้ องออก
ทุกครัง (กล้ องรองรับ micro sd card class 10 ขึนไปเท่านัน)
5.หากไม่สามารถติดตังกล้ องได้ ให้ รีเซตกล้ องโดยการกดปุ่ มรี เซตที#กล้ องค้ างไว้ จนมีเสียง
ตอบรับจากตัวกล้ อง หลังจากนันให้ เริ# มติดตังใหม่อีกครัง
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การรั บประกัน (ใช้ สติกเกอร์ ใต้ เครื# องแทนใบประกัน)
บริษัท ฯรับประกันค่าอะไหล่ วงจรและค่าซ่อมฟรี หนึง#
ปี เต็ม นับจากวันที#ซือตาม ที#ระบุในใบเสร็จ หรื อ สติก
เกอร์ รับประกันใต้ เครื# อง สําหรับสินค้ าที#เสียตาม สภาพ
การใช้ งานปกติ ทังนีไม่รวมถึงสายเกลียว ตัวถัง ค่า
ขนส่ง ความเสียหายที#เกิดจาก การ ซ่อมแซมหรื อ
ดัดแปลงโดยช่างอื#น ที#ไม่ได้ รับมอบหมายหรื อแต่งตัง
จากบริษัทฯ หรื อ เสียหายเนื#องจากโดนนํา ความร้ อน
ฟ้าผ่า ภัยธรรมชาติ การตกหล่น และการใช้ งาน ผิดวิธี
หากมีข้อสงสัยเกี#ยวกับการส่งเครื# องซ่อม หรื อวิธีการใช้
โทรศัพท์ ติดต่อ (0) 2951 2020 ต่อ แผนกช่าง
บริษัท กลอบอล รี ช จํากัด
55 ติวานนท์ 37 ท่าทราย
อ.เมือง นนทบุรี 11000
โทร 0-2951 2020
โทรสาร 0-2951 2868
Email: info@globalreach.co.th
URL: www.globalreach.co.th
11

