
LifeSmart ระบบบ�านอัจฉร�ยะ                                                                        คู�มือประกอบการใช�งาน

บทที่ 1 ทำความรู�จักกับระบบบ�านอัจฉร�ยะ
ระบบ Smart Home หรือ บานอัจฉริยะ คือระบบท่ีใชในการควบคุมการทำงานอัตโนมัติภายในบาน
ดวยการส่ังงานอุปกรณตางๆ ผานสมารทโฟนระบบจะมอบความสะดวกสบายและความปลอดภัย
สําหรับผูอยูอาศัย สามารถควบคุมการทํางานอัตโนมัติในบาน เชน การควบคุมแสงสวาง การควบคุม
ระบบปรับอากาศ ควบคุมระบบรักษาความปลอดภัย ระบบควบคุมความบันเทิงตางๆ และระบบอ่ืนๆ
ตามท่ีทานตองการ

บทที่ 2 แอปพลิเคชั่นและอุปกรณ�
ในการทำงานของอุปกรณ จะส่ังงานผานแอปพลิเคช่ันช่ือ LifeSmart โดยสามารถดาวนโหลดได
ท้ังระบบ IOS และ Android ซ่ึงในแอพพลิเคช่ันจะใชส่ังการทำงาน ดูคาขอมูล ประวัติการทำงาน 
และแจงเตือนตามเง่ือนไขท่ีกำหนดไว

Figure 1 หนาจอหลักแอปพลิเคช่ัน
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อุปกรณบานอัจฉริยะ LifeSmart สามารถแยกออกเปน 2 จำพวก ดังน้ี

บทที่ 3 อุปกรณ�

1.อุปกรณท่ีเปน Stand Alone
  a. TAG 
  b. Smart Home Wi-Fi Camera 
  c. WIFI Outdoor Camera
  d. Spot

2. อุปกรณท่ีส่ังงานผาน Smart Station
  a. Smart Station
  b. CUBE CLICKER
  c. CUBE MOTION SENSOR
  d. CUBE Environmental Sensor
  e. BLEND Light Switch 1,2,3 Lane
  f. Curtain Switch 
  g. Smart Plug(In-wall)
  h. Water Leak Sensor

โดยสามารถแยกเปนภาพการทำงานได ดังน้ี

Figure 2 แสดงการทำงานของอุปกรณ
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ในการทำงานของอุปกรณ จะส่ังงานผานแอพพลิเคช่ันช่ือ LifeSmart โดยสามารถดาวนโหลด
ไดท้ังระบบ IOS และ Android ซ่ึงในแอปพลิเคช่ันจะใชส่ังการทำงาน ดูคาขอมูล ประวัติการ
ทำงาน และแจงเตือนตามเง่ือนไขท่ีสรางไว 

บทที่ 4 ทำความรู�จักกับ Application LifeSmart

การดาวน�โหลดแอปพลิเคชั่น

การโหลดแอปพลิเคช่ัน โดยสามารถดาวนโหลดไดท้ังในระบบ Android และ IOS โดยทำการ
คนหา LifeSmart แลวดำเนินการติดต้ัง
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การสมัครสมาชิก

การสมัครสมาชิก สามารถสมัครสมาชิกไดในแอพพลิเคช่ัน
1. เขาสูแอพพลิเคช่ัน Life Smart 
2. คลิกเมนู Account เพ่ือสมัคร หรือ เขาสูระบบ เพ่ือ Login เขาใชงาน



LifeSmart ระบบบ�านอัจฉร�ยะ                                                                        คู�มือประกอบการใช�งาน

3. เลือกพ้ืนท่ีต้ัง Location และยืนยัน 

การเพ��มบุคคลเพ�่อเข�าใช�งานภายในบ�าน

ในสวนน้ีเปนการจัดการในสวนของผูใชงาน โดยสามรถเพ่ิมผูเขามาใชงานในบานของเราท่ีได
เช่ือมตออุปกรณไว ไดถึง 16 คน โดยสามารถทำไดดังน้ี

4. กรอกขอมูล  E-mail และ Password ( ข้ัน ต่ำ 6 ตัวอักษร )
5. คลิก Sign Up เพ่ือยืนยันการสมัครสมาชิก 

1. คลิก ดานบน ระบบจะแสดงรายละเอียดเมนู จากน้ันเลือก Manage Home User
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2. เลือก Manage Home User  ระบบแสดงหนาจอ ดังภาพ   

3. ระบบแสดงรายช่ือผูใชงานท้ังหมด จากน้ัน คลิกปุม + เพ่ือ Add User  หรือ เพ่ิมผูใชงาน
ใหนำ ID ของสมาชิกท่ีสมัครไวแลว เม่ือมีการสมัครสมาชิก ระบบสราง ID โดยดูจากหนา Profile
ซึ่งจะแจงอยูในหนาจอขอมูลสวนตัวของสมาชิก จากนั้นกดปุมโอเคเพื่อเพิ่มสมาชิก ระบบ
จะทำการเพ่ิมสมาชิกโดยอัตโนมัติ
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การแจ�งเตือนบน Application

ในกรณีท่ีผูใชทำการผุกเง่ือนไขไวกับอุปกรณ และเม่ือมีการทำงานตามเง่ือนไข ระบบจะแสดง
การแจงเตือน โดยเบื้องตนเมื่อมีการกระทำที่อุปกรณ  หรือการใชงานอุปกรณกรณีนี้ระบบ
จะแสดงไอคอนเปนสีเทาเขม ดังภาพ

หรือ หากมีการกำหนดใหมีการสงขอความเพ่ิมเติม
หรือแนบรูปภาพ เม่ือมีการทำตามเง่ือนไขท่ีต้ังคาไว
สามารถตรวจสอบไดที่เมนู Alert ระบบจะแสดง
ขอความแจงเตือนเม่ือมีการทำตามเง่ือนไข ดังภาพ
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การสร�างห�องและกลุ�ม

ผูใชงานสามารถสราง หอง หรือ กลุม เพ่ือจัดระเบียบของอุปกรณ โดยสามารถทำไดดังน้ี

1. เขาสูเมนู จากน้ันเลือก Room and Groups 

2. ระบบแสดงหนาจอกลุมท้ังหมด จากน้ันเลือก + เพ่ือเพ่ิมกลุมใหม
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3. หรือเมนูแกไข เพื่อลบขอมูล จากนั้นคลิก X สีแดงหนากลุมที่ตองการลบขอมูล

การลบอุปกรณ�
1. เขาสูเมนู All Device จากนั้น เลือกเมนูแกไข 
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2. จากนั้นเลือกอุปกรณที่ตองการลบ และคลิกเมนู ถังขยะ เพื่อทำการลบอุปกรณ

3. หรือผูใชสามารถเขาไปยังหนาอุปกรณ และเลือกเมนู … ดานบนขวามือ จากนั้นกด
Delete ก็สามารถลบอุปกรณไดเชนกัน
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การจัดตำแหน�งของอุปกรณ�
1. ทำการเลือกเมนู Shot 

2. จากนั้นผูใชทำการลากหรือเลื่อนอุปกรณ เพื่อทำการจัดตำแหนง โดยคลิกที่ไอคอนดังภาพ 
และเลื่อนจัดตำแหนง 
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บทที่ 5 ทำความรู�จักอุปกรณ�และการเพ��มอุปกรณ�

อุปกรณสำหรับผูกติดไวกับสิ่งของของคุณ ปองกันของหายหรือลืมของวางทิ้งไว ทำงานโดย
การมีเสียงแจงเตือนเม่ือออกหางจากมือถือ การทำงานเปนแบบ Two-way คือ Tag สามารถ
คนหามือถือ และมือถือสามารถคนหา Tag ได แจงเตือนผานสมารโฟนของคุณ พรอมกับแจง
ตำแหนงที่หายและบอกเวลาหลุดสัญญาณ คุณสามารถนำไฟผูกติดกับสิ่งของตางๆ เชน 
กุญแจรถ กระเปาสตางค กุญแจบาน แวนตา กระเปาถือ หรือสิ่งของอื่นๆ ที่สำคัญ

คุณสมบัติ

1. สงสัญญาณเสียงแจงเตือน เมื่อมือถือและสิ่งของหลุดจากสัญญาณ
-  ใชเทคโนโลยี Bluetooth 4.0 แจงเตือนทันทีเมื่อมือถือและสิ่งของหลุดระยะ 10-25 เมตร
-  ดีไซนขนาดเล็ก เหมาะสำหรับกับติดกับของหรือเปนพวงกุญแจ มี 3 สีใหเลือก คือ สีฟา
   สีดำ และสีขาว
-  ความดังแจงเตือน 90 DB ทำใหคุณสามารถไดยินไดในระยะไมเกิน 10 เมตร
-  การทำงานแบบ Two – way สามารถคนหาสิ่งของ และสามารถใชคนหามือถือ โดย
   กด 2 ครั้งที่ตัว Tag เพื่อทำการคนหาโทรศัพท และกดที่ไอคอน TAG บน Application
   Life Smart สงสัญญาณแจงเตือนเพื่อนหาสิ่งของ
-  แบตเตอรี่ในตัว สามารถถอดเปลี่ยนใหมได

2. ชวยใหคุณติดตามของจากแผนที่ ในกรณีที่ของตกหลนจากคุณ และแสดงจุดที่สิ่งของและ
   สัญญาณหลุดจากกัน
-  ในสวนแผนที่จะแสดงจุดที่โทรศัพทคุณอยู และจุดที่สัญญาณของสิ่งของหลุดออกจากกัน
   ซึ่งทำใหคุณสามารถทราบตำแหนงของสิ่งของเมื่อหลนหาย
-  มีประวัติบอกเวลาที่หลุดสัญญาณ ระหวางมือถือและสิ่งของ
-  กดที่ Tag 2 ครั้ง เพื่อหาโทรศัพท หรือกดไอคอน Tag บนโทรศัพท เพื่อหา Tag

1.TAG



LifeSmart ระบบบ�านอัจฉร�ยะ                                                                        คู�มือประกอบการใช�งาน

1. คลิกเครื่องหมาย + ที่ดานบนของแอพพลิเคชั่น ระบบจะแสดงเมนู จากนั้นเลือก 
Add Device ระบบแสดงรายละเอียดขอมูลอุปกรณทั้งหมด จากนั้นเลือก TAG

ขั้นตอนการเพ��มอุปกรณ�

2. ระบบแสดงรายละเอียดพรอมบอกวิธีการเพิ่มอุปกรณ 
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3. ทำการเปด Bluetooth ที่โทรศัพทจากนั้น ที่อุปกรณ Tag กดที่ปุมสั้นๆ 2 ครั้ง จากนั้น
จะมีไฟสีฟาแสดงออกมา คลิกปุม Next
4. ระบบจะทำการคนหาอุปกรณ Tag และทำการจับคูกับมือถือ
5. เมื่อมีการเพิ่มเรียบรอยจะปรากฎไอคอนไวบนหนาแอปพลิเคชั่น 

ขั้นตอนการค�นหาอุปกรณ�

1. การคนหาTg ที่ผูกไวกับสิ่งของ สามารถทำไดโดย กดที่ไอคอน Tag ใน แอปพลิเคชั่น 
จากนั้นระบบจะทำการคนหา Tag และสงเสียงเตือนที่ Tag ที่ผูกติดไวกับอุปกรณ

2. การคนหามือถือ สามารถทำไดโดย กด ปุม ท่ี tag 2 คร้ัง ระบบจะสงเสียงแจงเตือนท่ีมือถือ

3. กรณีที่ Tag และ มือถือ อยูหางกัน 10 เมตรขึ้นไป ระบบจะสงเสียงเตือน ทั้งตัว Tag 
และ มือถือ

กลองวงจรปดแบบไรสาย ซ่ึงสามารถดูความเรียบรอยภายในบานไดโดยผาน Application 
หมุนอิสระได 2 แกน ขึ้นลง 120 องศา และซาย ขวา 270 องศา มีไมโครโฟนในตัวสามารถ
พูดคุยกับคนภายในบานได และระบบการแจงเตือนเม่ือมีการเคล่ือนไหวผานหนากลอง สามารถ
ถายภาพสงไปยังแอพพลิเคช่ันไดทันที

2. Smart home WI-FI camera

คุณลักษณะ

1. ความละเอียด 1080P , 2.07 ลานพิกเซล
2. หมุนอิสระได 2 แกน ข้ึนลง 120 องศา และซาย ขวา 270 องศา
3. รูรับแสงกวาง F2.0 ใหภาพคมชัดและสีสมจริง
4. CPU Huawei hi3516c
5. วัสดุ ABS นำเขา เปนวัสดุไมไหมไฟ ปลอดภัยจากเร่ืองไฟไหม
6. มีฟงกช่ันการดูในท่ีมืด มี IR-Cut อัตโนมัติ สำหรับกลางวันและกลางคืน
7. มี Motion Detection จับความเคล่ือนไหวผานกลองสงขอความเขามือถือ
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2. จากนั้นตัวอุปกรณจะทำการปลอย WiFi Cam ออกมาใหเราทำการ Register โดย
ใหกลับไปที่โทรศัพท และเลือก WiFi เปน LifeSmartGCAM โดยรหัสผานคือ 12345678

1. คลิกเคร่ืองหมาย + ท่ีดานบนของแอพพลิเคช่ัน ระบบจะแสดงเมนู จากน้ันเลือก Add Device
ระบบแสดงรายละเอียดขอมูลอุปกรณท้ังหมด จากน้ันเลือก WIFI- Camera และคลิกปุม Start
จากน้ันท่ีตัวอุปกรณ คลิกปุม ดานหลังคางไวประมาณ 15 วินาที จนกวาไฟสีแดงจะกระพริบ 
และกดปุม Next

ขั้นตอนการเพ��มอุปกรณ�
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4. หากทำการเช่ือมตอเสร็จสมบูรณ ระบบจะเพ่ิมไอคอน WiFi Camera ท่ีหนา Application

3. จากนั้นระบบจะทำการคนหาอิเตอรเน็ตภายในบาน และใหเราทำการเลือกอินเตอรเน็ต
ภายในบานอีกครั ้ง 
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กลองวงจรปดแบบติดต้ังภายนอกอาคาร สามารถเช่ือมตอไดท้ัง WiFi 
และ LAN กันน้ำไดระดับ IP66 มีโหมดดูกลางคืนและสามารถเพิ่ม
ความจำไดสูงสุด 64GB

3. Smart home Outdoor WI-FI camera

คุณลักษณะ

1. ความละเอียดและความคมชัดสมจริง สามารถตรวจสอบความเรียบรอยในบานไดอยางท่ัวถึง
-  มุมรับภาพเปนมุมกวาง ความละเอียด Full HD ท่ี 1080 P , 2.07 ลานพิกเซล CPU Huawei
hi3516c รูรับแสงกวาง F2.0 ทำใหภาพคมชัดและสีสมจริงระยะการมองเห็น 5-10 เมตร สามารถ
เก็บรายละเอียดไดทุกเหตการณ
-  สามารถหมุนอิสระได 2 แกน ข้ึนลง 120 องศา และซาย ขวา 270 องศา  วัสดุ ABS นำเขา
 เปนวัสดุไมไหมไฟ ปลอดภัยจากเร่ืองไฟไหม
-  กินไฟนอยเพียง 1.5 Watt เพ่ิมความจำ TF Card ได
-  สีขาว ขนาดเล็ก แตคุณภาพสูง ไมจำเปนตองใชพื้นที่ขนาดใหญ สามารถวางไวที่มุมตางๆ 
หรือแขวนไวบนเพดานได เพ่ือบันทึกเหตการณตางๆได
-  ไมตองเดินสาย Lan ไมตองเจาะผนัง ไมตองเดินสายไฟ แคเสียบปล๊ักไฟพรอมใชงาน

2. ปกปองคุณไดตลอด 24 ช่ัวโมง 
-  เฝาระวัง และตรวจสอบเหตุการณบนแอพพลิเคช่ัน Life Smart ไดตลอด 24 ช่ัวโมง 
-  มีฟงกชั่นการดูในที่มืด  IR-Cut อัตโนมัติ สำหรับกลางวันและกลางคืน ระยะการมองเห็น 
5-10 เมตร
-  ฟงกช่ัน Motion Detection จับความเคล่ือนไหว เม่ือมีการเคล่ือนไหวผานหนากลอง สามารถ
สงขอความเขาโทรศัพทไดทันที ชวยใหคุณทราบความเคล่ือนไหวภายในบาน และปองกันจากการ
เกิดเหตุราย

3. สามารถเช่ือมตอคุณกับครอบครัว แมอยูกันคนละประเทศ
-  มีลำโพง และไมโครโฟนในตัว ทำใหคุณสามารถสื่อสารกับคนในครอบครัว แมอยูหางกัน
คนละประเทศ 
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4. เช่ือมตอกับระบบอัจฉริยะผาน Smart Station เพ่ือเปนตัวกลางและทำงานรวมกับอุปกรณ 
Life Smart ตัวอ่ืนๆ ชวยเตือนและระวังภัยตางๆ ในบานของคุณได

-  เช่ือมตอกับ Motion Sensor ส่ังใหสงขอมูลทันที เม่ือมีการเคล่ือนไหวผาน Motion Sensor
-  เช่ือมตอกับ Door/Window Sensor ภาพภาพทันทีเม่ือมีการเปดประตูหรือหนาตางภายในบาน
-  เช่ือมตอกับ Environment Sensor ถายภาพสงใหคุณทันที เม่ือมีส่ิงผิดปกติเกิข้ึน เชน มีความ
รอนเกินคาท่ีกำหนดไว

1. คลิกเคร่ืองหมาย + ท่ีดานบนของแอพพลิเคช่ัน ระบบจะแสดงเมนู จากน้ันเลือก Add Device
ระบบแสดงรายละเอียดขอมูลอุปกรณท้ังหมด จากน้ันเลือก Outdoor  Camera และคลิกปุม Start

ขั้นตอนการเพ��มอุปกรณ�
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2. คลิกปุม ดังภาพ คางไวประมาณ 20 วินาที

3. จากนั้นตัวอุปกรณจะทำการปลอย WiFi Cam ออกมาใหเราทำการ Register โดยให
กลับไปที่โทรศัพท และเลือก WiFi เปน LifeSmartGCAM โดยรหัสผานคือ 12345678
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4. จากนั้นระบบจะทำการคนหาอิเตอรเน็ตภายในบาน และใหเราทำการเลือกอินเตอรเน็ต
ภายในบานอีกครั้ง 

5. หากทำการเช่ือมตอเสร็จสมบูรณ ระบบจะเพ่ิมไอคอน WiFi Camera ท่ีหนา Application

อุปกรณใชแทนรีโมต ที ่สามารถทดแทนรีโมทในหองของคุณ สามารถควบคุมไดภายใน
แอปพลิเคช่ันเดียว ชวยใหคุณไมตองหารีโมทใหวุนวาย สามารถต้ังเวลา เปด – ปด การใชงาน
หรือใชรวมกับอุปกรณ Life Smart อื่นๆ เพื่อความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น พรอมการดีไซน
ท่ีสวยงาม และไฟ LED 16 ลานสี ชวยปรับอารมยภายในหองของคุณ

4. Spot



คุณลักษณะ

1. ทดแทนรีโมทในหองของคุณ โดยการสั่งงานผาน Application Life Smart
-  อุปกรณควบคุมอัจฉริยะ ทำใหชีวิตของคุณงายขึ ้นโดยการควบคุมรีโมทของอุปกรณ
รอบตัวคุณ เชน ทีวี, เครื ่องปรับอากาศ, โฮมเธียเตอร, เครื ่องฟอกอากาศ, เครื ่องเลน
Blue-ray ไดโดยผานโทรศัพทเครื ่องเดียว ทำใหคุณไมตองยุ งยาก วุ นวาย ในการหา
รีโมทอีกตอไป
-  สั่งเปดปด การใชงานเครื่องอุปกรณไฟฟาไดทั่วโลก แคเพียงมีอินเตอรเน็ต 
-  ทำงานผานสัญญาณ WI_FI รัศมีการทำงาน 360 องศา ระยะการรับสงสัญญาณ 8-15 เมตร
-  รายชื่อเครื่องใชไฟฟาที่คลอบคลุมและอัพเดตฐานขอมูลอยูสม่ำเสมอ สามารถทำงานกับ
เครื่องใชไฟฟาไดหลายยี่หอ และสามารถเพิ่มรีโมทแบบ Manual ได ในกรณีที่ไมมีรีโมท
ของอุปกรณืนั้นๆ
-  ตั้งเวลาเปดปดการทำงานได เชน ชวงเวลา 07.00 น. ตั้งเวลาใหเปดทีวี เพื่อรับฟงขาวสาร
หรือตั ้งเวลาใหปดแอรอัตโนมัติ ชวงเวลาที่เรานอน ชวยใหคุณประหยัดคาไฟไดมากขึ้น

2. ดีไซนทันสมัย พรอมไฟ LED ในตัว
-  ดวยดีไซนที่ดูดี และทันสมัย พรอมไฟ LED  16 ลานสี ที่สามารถปรับเปลี่ยนไดตามใจ 
ชวยปรับบรรยากาศ และอารมยภายในหองคุณ
-  ชองตรงกลาง สามารถใสของเล็กๆได
-  ชอง USB สำหรับชารจโทรศัพทมือถือ ขนาด 2A สำหรับเสียบชารโทรศัพท
 
3. รองรับการสั่งงานดวยเสียง 
-  สามารถส่ังงานดวยเสียงผาน Siri ชวยใหคุณเปดหรือปดแอรดวยเสียง ทำใหสะดวกสบายย่ิงข้ึน

LifeSmart ระบบบ�านอัจฉร�ยะ                                                                        คู�มือประกอบการใช�งาน
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1. คลิกเคร่ืองหมาย + ท่ีดานบนของแอปพลิเคช่ัน ระบบจะแสดงเมนู จากน้ันเลือก Add Device 
ระบบแสดงรายละเอียดขอมูลอุปกรณท้ังหมด จากน้ันเลือก Outdoor Camera และคลิกปุม Start

ขั้นตอนการเพ��มอุปกรณ�

2. เลือก SPOT จากน้ันระบบแสดงหนาจอใหเลือกรุน 
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3. จากน้ันระบบแสดงขอความข้ันตอนการเพ่ิม  

4. จากน้ันคลิกปุมดานหลัง จนกวาไฟจะเปล่ียนเปนสีแดง จากน้ันคลิกปุม Next ระบบจะทำการให
ผูใชเลือก WIFI ภายในบาน เพื่อทำการเชื่อมตอ
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5. เม่ือมีการเช่ือมตอสำเร็จ ระบบจะแสดงสถานะการเช่ือมตอเปนสีเขียว และแสดงไอคอนบนหนา
แอปพลิเคช่ัน
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ยกตัวอยางการเพิ่มรีโมทแอร 

การเพ่ิมรีโมทแอรสามารถทำไดโดยการเลือกเพ่ิมจากฐานขอมูลของรีโมทแอรท่ีมีให หรือหากไมมีฐานขอมูล 
สามารถทำการเพ่ิมแบบ Customize ได โดยมีวิธีการดังน้ี

การเพ��มร�โมท

1. คลิกท่ีไอคอน Spot ระบบจะแสดงหนาจอขอมูล Spot  จากน้ันคลิกเคร่ืองหมาย + เพ่ือทำการเพ่ิม
รีโมทหนาจอน้ีจะแสดงรายการรีโมท จากน้ันเลือก Air Condition/Heat Pump และทำการเลือก
แบรนดแอรของผูใช



2. จากน้ันระบบจะแสดงหนาจอ เพ่ือใหทำการ pair กับทางแอร โดยใหผูใช กด EMIT เพ่ือปลอย
สัญญาณ เช่ือมตอกับแอรภายในหอง

LifeSmart ระบบบ�านอัจฉร�ยะ                                                                        คู�มือประกอบการใช�งาน

3. ข้ันตอนการเช็คสัญญาณระหวาง Spot และแอร หากเช่ือมตอได แอรจะสงเสียงการทำงาน 
และทำงานตามคำส่ัง

a. Step 1 > ปุม ON/OFF ของแอร ใหผูใชคลิกปุม Emit เพ่ือทำการปลอยสัญญาณออกมา หากแอร
มีการตอบสนองการทำงาน ใหกดตอไปท่ีเมนู Have Response แตหากแอรไมมีการตอบสนอง 
ใหกดที่ No Response จากนั้นระบบจะทำการหารุนของแอรตอไป จนกวาจะจับคูกับแอรได

b. Step 2 > AC Cool Key  หากมีการตอบสนองท่ี Step  1 แลว จะมาตอท่ี Step 2 น้ันคือ 
AC Cool Key  

c. Step 3 > AC Temp 26 Key  หากมีการตอบสนองท่ี Step  1 แลว จะมาตอท่ี Step 3 น้ันคือ
AC Temp 26 Key
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4. หลังจากนั้นระบบจะแสดงหนาจอรีโมทของแอร และผูใชกดที่ > ดานบนขวามือ เพื่อ
ทำการบันทึก พรอมตั้งชื่ออุปกรณ

5. Smart Station

Smart Station เปรียบเสมือนศูนยกลางการทำงานของ life smart โดยทำหนาที่เชื ่อม
ตอใหอุปกรณไรสายทั ้งหมดสามารถเชื ่อมตอและทำงานรวมกันได ทำใหคุณควบคุม
อุปกรณของคุณไดงาย และทำใหอุปกรณ Life smart ของคุณทำงานออนไลนได 24 ชั่วโมง
เมื่อมีการเชื่อมตออินเตอรเน็ต ดังนั้นคุณจึงสามารถตรวจสอบและควบคุมการทำงานของ
อุปกรณ สามารถสั่งงานและควบคุมระยะไกลจากนอกบานหรือที่ทำงานได

27
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คุณสมบัติ

1. อุปกรณควบคุมกลางที่สำคัญ
-  เปรียบเสมือนศูนยกลางการทำงานของ life smart ทำใชอุปกรณ life smart ไรสายตัวอื่นๆ
สามารถทำงานไดและตั้งคาใหทำงานรวมกันไดหลากหลาย

2. คลอบคลุมพื้นที่การทำงานไดทั่วทั้งบาน
-  ดวยรัศมีการควบคุมการทำงานของอุปกรณกวางถึง 460 ตารางเมตร ทำใหสามารถควบคุม
อุปกรณ life smart ไดอยางทั่วถึง
-  ควบคุมอุปกรณ life smart ไดอยางมากมาย สูงสุด 500 อุปกรณ

3. ทำใหอุปกรณ life smart ออนไลน
-  ควบคุมการทำงานผาน Cloud เพียงตอ Smart Station กับ Router ทำใหอุปกรณ 
life smart ออนไลน สามารถสั่งงานได 24 ชั่วโมง ติดตามความเคลื่อนไหวของอุปกรณ 
life smart ผานแอพพลิเคชั่น และสามารถปรับเปลี่ยนไดตลอดเวลา
-  ในกรณีที่คุณไมไดเชื่อมตออินเตอรเน็ต อุปกรณตางที่ตั้งคาหรือสรางเงื่อนไขไว ยังสามารถ
ใชงานไดปกติ เพียงแคไมสามารถอัพเดตขอมูลบนแอพพลิเคชัน และไมสามารถสั่งงานได
ผานแอพพลิเคชั่นเพียงเทานั้น

4 เชื่อมตอการสั่งงานดวยเสียง
-  สามารถสั่งงานดวยเสียง ผาน Siri, google home, Alexa
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การเพ��มอุปกรณ�
1. เสียบ Power และอินเตอรเน็ต LAN เขากับ Smart Station จากนั้น เขาสูแอปพลิเคชั่น
LifeSmart และคลิกเครื่องหมาย + ดานมุมบนขวามือ เลือกเมนู Add Device จากนั้นเลือก
Smart Station 

2. ระบบจะแสดงหนาจอสำหรับจับคูกับ Smart Station โดยผูใชสามารถเลือกการทำงาน
ได 2 อยาง คือ Scan Barcode หรือ Search  หากผูใชเลือกวิธีการ Search ระบบจะทำการ
คนหาอุปกรณที่อยูในเครือขายเดียวกัน โดยจะแสดงรายละเอียดที่เปดอยู จากนั้นผูใชเลือกกด
ที่ตัวอุปกรณ ระบบจะทำการเพิ่มสเตชั่นใหอัตโนมัติ  หรือหากตองการทำการสแกนบารโคด
ใหเลือกที่ Scan Barcode ระบบจะแสดงชองใหผูใชทำการสแกนบารโคดซึ่งรหัสบารโคด
จะอยูหลังอุปกรณ
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3. จากน้ันระบบจะทำการเพ่ิมอุปกรณ ให โดยผูใชสามารถตรวจสอบขอมูลไดท่ี เมนู All Device
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1. ผูใชสามารถทำการตั้งคาอุปกรณได โดยเขาไปที่เมนู Common > All Device 
จากนั้นเลือก Smart Station

การตั้งค�าอุปกรณ�

2. สวนนี้ผูใชสามารถทำการตั้งคาไดโดยการเปลี่ยน ชื่อ, หรือกลุมของอุปกรณได



LifeSmart ระบบบ�านอัจฉร�ยะ                                                                        คู�มือประกอบการใช�งาน

3. Setting for HomeKit คือการตั้งคาการทำงานผานแอพพลิเคชั่น HOME บนระบบ
ปฏิบัติการ IOS

4. Password Setting คือ การตั้งรหัสผานสำหรับการเขาใชงาน Smart Station และ
UserID

6. Water Leakage Sensor

อุปกรณตรวจวัดการรั่วซึมของน้ำ แจงเตือน
ภัย เมื่อมีน้ำลนซึ่งจะทำใหเกิดการชอตของ
อุปกรณสามารถติดต ั ้งได อย างง ายดาย
บนผนังในบานของคุณเพื ่อเตือนคุณผาน
โทรศัพทมือถือ เมื่อมีน้ำรั่วไหลเพื่อปกปอง
ทรัพยสินของคุณ
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คุณสมบัติ

1. ตรวจสอบการรั่วซึมของน้ำภายในบาน เพือความปลอดภัยภายในบานของคุณ
-  ทำงานโดยผาน Smart Station เพื่อตรวจสอบการรั่วซึมของน้ำ โดยมีการแจงเตือน
ผานโทรศัพทมือถือของคุณ เมื่อมีน้ำรั่วไหลผานตัวตรวจวัด
-  อุปกรณมีความยาว 2 เมตร   แบตเตอรี่ในตัว ไรสาย ใชไดนาน สูงสุด 6 เดือน พรอม
สถานะบอกแบตเตอรี่
-  มีไฟแจงเตือน เมื่อมีน้ำรั่วไหลผานจุดวัด และแจงเตือนผานแอพพลิเคชั่น โดยการสง
ขอความแจงเตือนทำใหคุณทราบถึงภัยที่เกิดขึ้นและปองกันทรัพยสินของคุณไดทันเวลา

2. ทำงานรวมกับอุปกรณ Life Smart อ่ืนๆ เพ่ือเพ่ิมความสามารถใหอุปกรณและบานของคุณ
-  ทำงานรวมกับ Smart Plug โดยสามารถตั้งคาใหเมื่อมีน้ำรั่วไหลผานจุดวัด ใหระบบทำการ
ปดปลั๊ก เพื่อปองกันการช็อตของอุปกรณและปองกันความเสียหายจากทรัพยสิน

การเพ��มอุปกรณ�

1. เขาสูแอพพลิเคชั่น LifeSmart และคลิกเครื่องหมาย + ดานมุมบนขวามือ เลือกเมนู 
Add Device และเลือก Water Leakage Sensorเลือก Water Leak Sensor จากนั้น
ระบบจะแสดงหนาจอการเพ่ิมอุปกรณ  หลังจากน้ันระบบแจงเตือนใหทำการกดปุม บนอุปกรณ
จนกวาจะมีไฟสีแดงกระพริบ ดังภาพ
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2. กดเมนู Start Pairing ในขั้นตอนนี้ระบบจะทำการ Pair อุปกรณ เมื่อมีการจับคูกันสำเร็จ
จะแสดงหนาจอดังภาพ โดยผูใชสามารถเปลี่ยนชื่อของอุปกรณ และเลือกลุมไดจากหนาจอนี้

สวิตซไฟที ่ช วยควบคุมไฟสองสวางทั ้งจากตัวสวิสซ และบน
Application ทำใหคุณสามารถควบคุมการทำงานของสวิตซไฟได
ตลอดเวลา และส่ังเปดปดการทำงานได ไมวาคุณจะอยูนอกหรือในบาน

7. BLEND Smart Switch
 

คุณสมบัติ

1. ควบคุมการทำงานไดโดยผานแอปพลิชั ่น ทำใหคุณสามารถควบคุมการทำงานของไฟ
ไดอยางงายดาย
-  เมื่อเชื่อมตอกับ Smart Station เปด/ปด ไฟ จากสวิตซ หรือเปดปดไฟจาก Application
Life Smart ผานมือถือของคุณ ไมวาจะอยูที ่ไหน เพียงแคคุณมีอินเตอรเน็ต
-  สามารถ ตั้งเวลาเปด/ปด ไฟ ชวยใหคุณประหยัดคาไฟภายในบาน
-  มีรูปแบบใหเลือกแบบ 1 ปุม, 2 ปุม และ 3 ปุม ขึ ้นอยูกับความสะดวกในการใชงาน
-  ดีไซนเรียบงายและดูดี วัสดุ ABS สวิตซไฟสองแสงได มีไฟ LED ในตัว มากกวา 16 ลาน
สี สามารถปรับเปลี่ยนสีไดตามใจ และมองเห็นงายยามค่ำคืน
-  ตรวจเช็คประวัติการเปด/ปด ได มีประวัติแสดงความเคลื่อนไหวคลอดเวลาที่ใชงาน 
-  สามารถสั ่งงานดวยเสียง โดยสั ่งงานใหเปด/ปด ไฟ ผาน Siri และ Google home
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2 ทำงานรวมกับอุปกรณ Life Smart อื่นๆ เพื่อเพิ่มความสามารถใหอุปกรณและบานของคุณ
-  เช่ือมตอกับ Motion Sensor เม่ือคุณเดินผาน ไฟจะทำการเปดอัตโนมัติ ชวยใหคุณปลอดภัย
ในเวลากลางคืน 
-  ทำงานรวมกับ Environment Sensor หากคุณไมอยูบาน สามารถต้ังคาการทำงานของไฟได
โดยเมื่อมีแสงที่นอยลงในเวลากลางคืน ใหทำการเปดไฟภายในบานอัตโนมัติ 

SPEC

1. ผูใชกดเครื่องหมาย + ดานบนขวามือ ของแอปพลิเคชั่น จากนั้นระบบจะแสดงรายการ
อุปกรณทั้งหมด และเลือก BLEND Smart Switch

ขั้นตอนการเพ��มอุปกรณ�
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2. จากนั้นทำการ Pairing อุปกรณ โดยการกดที่เมนู Start Pairing ในแอพพลิเคชั่นและที่ 
Switch ใหทำการกดปุมสวิตตคางไวจนกวาจะทำการ Pairing เสร็จ
3. เมื่อเชื่อมตอสำเร็จ ระบบจะแสดงหนาจอดังภาพ ผูใชสามารถเปลรียนชื่อ และเลือกกลุม
ของอุกรณได

เซนเซอรตรวจจับความเคลื่อนไหวเพื่อความปลอดภัยและ
สะดวกสบายภายในบาน ใหคุณทราบความเคล่ือนไหวไดทันที 
เมื่อมีการเคลื่อนไหวผานเซ็นเซอร มีความไวในการจับการ
เคล่ือนไหว สามารถแจงเตือนคุณไดทันที เม่ือมีการเคล่ือนไหวผาน

8. Motion Sensor

คุณสมบัติ

1. ตรวจสอบขอมูลความเคลื่อนไหวเพื่อความปลอดภัยและความสะดวกสบายภายในบาน
-  ทำงานโดยผาน Smart Station เพ่ือตรวจจับความเคล่ือนไหวเม่ือมีการเคล่ือนไหวผานเซ็นเซอร 
โดยใชอินฟาเรดในการตรวจจับ ตรวจจับการเคล่ือนไหวไดในระยะ 3 เมตร มุมกวาง 120 องศา 
ซ่ึงทำใหคุณสามารถตรวจสอบขอมูลผานแอพพลิเคช่ัน และแจงเตือนผานมือถือของคุณแบบเรียลไทม
-  รวดเร็วและไวตอความรูสึก มีความเซนซิทีฟสูง สามารถตรวจจับความเคล่ือนไหวไดอยาแมนยำ
และรวดเร็ว 
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-  มีประวัติการทำงาน เม่ือตรวจพบความเคล่ือนไหว ทำใหคุณสามารถสังเกตความผิดปกติภายในบาน
ไดตลอดเวลา 
-  ขนาดเล็ก กระทัดรัด สามารถเขาไดกับทุกมุมหอง ทำใหไมเปนท่ีสังเกตหากคุณตองการตรวจจับ
ความปลอดภัยภายในบาน
-  แบตเตอร่ีในตัว ไรสาย ใชไดนาน สูงสุด 6 เดือน และคุณสามารถตรวจสอบสถานะของแบตเตอร่ี

2. ทำงานรวมกับอุปกรณ Life Smart อ่ืนๆ เพ่ือเพ่ิมความสามารถใหอุปกรณและบานของคุณ
-  เช่ือมตอกับ Bland Light Switch เพ่ือทำการเปดไฟ เม่ือมีคนเดินผานทำใหสะดวกเม่ือคุณเขาบาน
หรือสรางความปลอดภัยในเวลาเกลางคืนเม่ือมีคนแอบเขาบานของคุณ
-  ชวยใหคุณประหยัดคาไฟ โดยเช่ือมตอกับ Bland Light Switch เม่ือมีการเคล่ือนไหวผานเซ็นเซอร 
ใหทำการเปดไฟ และหากไมมีการเคล่ือนไหวในเวลาท่ีกำหนด ใหทำการปดไฟอัตโนมัติ ชวยใหคุณ
ประหยัดคาไฟไดมากข้ึน
-  เช่ือมตอกับ กลอง Smart Home WI-FI Camera เพ่ือจรวจจับความเคล่ือนไหวและถายภาพให
สงใหกับคุณ เม่ือมีการเคล่ือนไหวผานเซ็นเซอร ทำใหคุณทราบถึงความเคล่ือนไหวภายในบาน เพ่ือ
ระวังภัยใหกับบานของคุณไดทันเวลา

ขั้นตอนการเพ��มอุปกรณ�

1. ผูใชกดเคร่ืองหมาย + ดานบนขวามือ ของแอพพลิเคช่ัน จากน้ันระบบจะแสดงรายการอุปกรณ
ท้ังหมด และเลือก Motion Sensor
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2. จากน้ันทำการ Pairing อุปกรณ โดยการกดท่ีเมนู Start Pairing ในแอพพลิเคช่ัน และท่ีอุปกรณ 

ใหทำการกดปุมสีดำดานหลังฝาคางไวจนกวาจะทำการ Pairing เสร็จ
3. เม่ือเช่ือมตอสำเร็จ ระบบจะแสดงหนาจอดังภาพ ผูใชสามารถเปล่ียนช่ือและเลือกกลุมของอุปกรณได



LifeSmart ระบบบ�านอัจฉร�ยะ                                                                        คู�มือประกอบการใช�งาน

9. Door/Window Sensor

เซนเซอรตรวจจับการแจงเตือนเมื่อมีการเปดประตู / หนาตาง 
ชวยใหคุณตรวจสอบความปลอดภัยของบานได โดยเมื่อมีคน
เปดประตูหรือหนาตาง จะทำการสงขอความเตือนเขาโทรศัพทแบบ
เรียลไทม แจงสถานะการเปด/ปดประตู และยังเพ่ิมเง่ือนไขรวมกับ
อุปกรณ Life Smart ชนิดอ่ืนๆได

คุณสมบัติ

1. สงขอมูลเซ็นเซอรการตรวจจับเม่ือมีการเปดประตู-หนาตาง หรือเม่ือมีแรงส่ันท่ีประตู-หนาตาง 
เพ่ือความปลอดภัยภายในบานของคุณ
- เม่ือเช่ือมตอกับ Smart Station สามารถตรวจจับความเคล่ือนไหวและความผิดปกติภายในบาน
ของคุณไดตลอดเวลา จากการเปด/ปด ประตู หนาตาง โดยคุณสามารถตรวจสอบประวัติการใชงาน
ไดตลอดเวลา แมคุณอยูนอกบาน
-  จับแรงส่ันสะเทือน ดวยเทคโนโลยีท่ีมีประสิทธิภาพ สามารถตรวจจับการส่ันสะเทือนไดอยางรวดเร็ว
 พรอมแจงเตือนไปยังมือถือของคุณทันที
-  เปนสวิตซในตัว เปรียบเหมือน Cube Clicker สามารถใชงานรวมกับเง่ือนไขเพ่ือส่ังงานอุปกรณ 
Life Smart ตัวอ่ืนๆ 
-  แจงเตือนเม่ือระยะหางระหวางประตูและเซ็นเซอร มากกวา 1.5 เซนติเมตร

2. อุปกรณตัวเล็ก กระทัดรัด 
-  อุปกรณแบบไรสาย ดีไซนกระทัดรัด ไมยุงยากในการติดตั้ง ดวยแบตเตอรี่ในตัว ใชไดนาน 
สูงสุด 6 เดือน และมีสถานะบอกแบตเตอร่ี

3. อัจฉริยะมากขึ้น เมื่อเชื่อมตอกับอุปกรณ Life Smart โดยสามารถสรางเงื่อนไข เพื่อทำงาน
รวมกับอุปกรณอ่ืนๆไดหลากหลาย
-  สั่งงาน Smart Home Wi-Fi Camera ใหถายภาพหรือถายวิดีโอ เมื่อมีการเปดประตูเขามา
ภายในบาน โดยแจงเตือนทันที 
-  ทำงานรวม SPOT เพ่ือเปด/ปด เคร่ืองใชไฟฟาไดอัตโนมัติ เม่ือมีการเปดหนาตางภายในหอง
ใหทำการปดแอรอันโนมัติ
-  ทำงานรวมกับ ไฟ เม่ือมีการเปดประตู ทำใหไฟติดโดยอัตโนมัติ  
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1. ผูใชกดเคร่ืองหมาย + ดานบนขวามือ ของแอพพลิเคช่ัน จากน้ันระบบจะแสดงรายการอุปกรณ
ท้ังหมด และเลือก Motion Sensor

ขั้นตอนการเพ��มอุปกรณ�

1. จากนั้นทำการ Pairing อุปกรณ โดยการกดที่เมนู Start Pairing ในแอปพลิเคชั่น และที่
อุปกรณ ใหทำการกดปุมสีดำดานหลังฝาคางไวจนกวาจะทำการ Pairing เสร็จ
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3. เมื่อเชื่อมตอสำเร็จ ระบบจะแสดงหนาจอดังภาพ ผูใชสามารถเปลรียนชื่อ และเลือกกลุม
ของอุปกรณได

เซนเซอรตรวจวัดสภาพแวดลอม สำหรับตรวจวัดอุณหภูมิ
ความชื้นและระดับแสงสวางภายในบาน มาพรอมกับหนาจอ
บอกคาสถานะ ทำใหคุณทราบความเคลื ่อนไหวภายในบาน
และเฝาระวังภัยเมื่อมีความผิดปกติ ดวยการสงขอมูลแจงเตือน
บนโทรศัพท ทำใหคุณสามารถทราบเหตการณการภายในบาน
อยางเรียลไทม และแกไขไดอยางทันทวงที

10. Environment Sensor

คุณสมบัติ

1. ตรวจสอบขอมูลสิ ่งแวดลอมภายในบาน เพื ่อความปลอดภัยของคนในครอบครัว
- สามารถตรวจวัด อุณหภูมิ ความชื้น และแสงสวาง ผานแอพพลิเคชั่น Life Smart เพื่อ
หาความผิดปกติที่เกิดขึ้นภายในบาน 
- มีขนาดเล็ก กระทัดรัด และสามารถตรวจสอบสถานะได ที่หนาจอ
- มีแบตเตอรี่ภายในตัว สามารถ standby ไดนานสูงสุด 6 เดือน
- ทำงานโดยผาน Smart Station เพียงแคคุณมีสัญญาณอินเตอรเน็ต ก็ทำใหคุณสามารถ
ตรวจสอบขอมูลภายในบานไดตลอด 24 ชั่วโมง แมอยูไกล และแจงเตือนบุคคลในบานได 
หากเกิดความผิดปกติ และคุณสามารถตั้งคา และปรับเปลี่ยนการทำงานไดตลอดเวลา



SPEC

ขั้นตอนการเพ��มอุปกรณ�
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2. ทำงานรวมกับอุปกรณ Life Smart อื่นๆ เพื่อเพิ่มความสามารถใหอุปกรณและบานของคุณ
- เชื่อมตอกับ Spot เพื่อเปดแอร หรือปดแอร เมื่อถึงอุณภูมิที่กำหนด เชนเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น 
ใหเครื่องปรับอากาศทำงานโดยอัตโนมัติ
- ทำงานกับสวิตซไฟภายในบาน หรือนอกบาน เม่ือแสดงลดลงในเวลากลางคืน ใหทำการเปดไฟ 
อัตโนมัติ ทำใหสามารถควบคุมการใชไฟภายในบานได
- ทำงานรวมกับเครื่องทำความชื้น เมื่อมีความชื้นถึงคาที่กำหนด ใหเปดเครื่องทำความชื้น
อัตโนมัติ ปองกันทรัพยสินของคุณไมใหไดรับความเสียหาย
- ตรวจสอบความรอนภายในบาน หากมีอุณภูมิที่สูงเกินไป ใหทำการสงขอความผานมือถือ 
ปองกันการเกิดไฟไหม
 

1. ผูใชกดเครื่องหมาย + ดานบนขวามือ ของแอพพลิเคชั่น จากนั้นระบบจะแสดงรายการ
อุปกรณทั้งหมด และเลือก Environment Sensor
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2. จากนั้นระบบจะใหผู ใชทำการตั้งคาการแสดงผลบนหนาจอ โดยผูใชสามารถเลือก
รายละเอียดการแสดงผลไดดังภาพ

3. คลิกปุ ม Next เพื ่อทำการติดตั ้งอุปกรณ จากนั ้นทำการ Pairing อุปกรณ โดยการ
กดที่เมนู Start Pairing ในแอพพลิเคชั่น และที่อุปกรณ ใหทำการกดปุมสีดำดานหลังฝา
คางไวจนกวาจะทำการ Pairing เสร็จ
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4. เมื่อเชื่อมตอสำเร็จ ระบบจะแสดงหนาจอดังภาพ ผูใชสามารถเปลรียนชื่อ และเลือก
กลุมของอุปกรณได

11. Cube Clicker

สวิตซสำหรับ เปด/ปด ซึ่งจะทำใหคุณ เปดและปด
อุปกรณหลายๆอยาง ไดพรอมๆ กันในปุ มเดียว
เพื ่อความสะดวกสบายของคุณ

คุณสมบัติ
1. เพียงปุ มเดียว คุณก็สามารถการทำงานตางๆของอุปกรณ ได
- ทำงานโดยผาน Smart Station โดยใชควบคุมการทำงานของอุปกรณตางๆของ 
Life Smart ไดภายในปุมเดียว โดยคุณสามารถใชเปด หรือปด การทำงานของอุปกรณ 
ทำใหเพิ ่มความสะดวกสบายในบานของคุณ 
- มีประวัติการทำงาน สามารถตรวจสอบขอมูลไดตลอดเวลา 
- แบตเตอรี ่ในตัว ไรสาย ใชไดนาน สูงสุด 6 เดือน พรอมสถานะบอกแบตเตอรี ่
- ไรสาย สามารถเคลื ่อนยายไดอยางอิสระ และปรับเปลี ่ยนการทำงานไดอโดยผาน
แอปพลิเคชั ่นของ Life Smart
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2. ทำงานรวมกับอุปกรณ Life Smart อ่ืนๆ เพ่ือเพ่ิมความสามารถใหอุปกรณและบานของคุณ
- ใชเปดปด อุปกรณไดพรอมกัน ในเวลาเดียว เชน หากคุณกำลังจะเขานอน คุณสามารถ
ใช Cube Clicker ปดเครื ่องใชไฟฟาทั ้งหมด เชน ปดไฟในหอง ปดปลั ๊กทีวี 

SPEC

1. ผูใชกดเครื่องหมาย + ดานบนขวามือ ของแอปพลิเคชั่น จากนั้นระบบจะแสดงรายการ
อุปกรณทั้งหมด และเลือก Cube Clicker

ขั้นตอนการเพ��มอุปกรณ�
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2. จากนั้นทำการ Pairing อุปกรณ โดยการกดที่เมนู Start Pairing ในแอพพลิเคชั่น และที่
อุปกรณ ใหทำการกดปุมสีดำดานหลังฝาคางไวจนกวาจะทำการ Pairing เสร็จ

3. เมื่อเชื่อมตอสำเร็จ ระบบจะแสดงหนาจอดังภาพ ผูใชสามารถเปลรียนชื่อ และเลือกกลุม
ของอุปกรณได

Magic Mirror รวมเอาแฟชั่นและเทคโนโลยีลาสุดไวดวยกัน
การออกแบบแบบแยกเฉพาะชวยเปลี่ยนกระจกธรรมดาเปน
อุปกรณอัจฉริยะท่ีควบคุมเคร่ืองใชภายในบานของคุณ คุณสามารถ
วางในทางเขาหองน้ำหรือหองนอน สามารถสแกนโคด QR บน
กระจกเพื่อเขาสูระบบและตั้งคาสวนบุคคลเพื่ออำนวยความ
สะดวกในชีวิตประจำวันของคุณ

12. Magic Mirror

SPEC

1. การเชื่อมตอแอปพลิเคชั่นกับกระจกอัจฉริยะ สามารถทำไดโดยทำการดาวนโหลด
แอปพลิเคชั่นเพื่อติดตั้งบนกระจก โดยพิมพคนหาคำวา LifeSmart

ขั้นตอนการเชื่อมต�อแอปพลิเคชั่นกับกระจกอัจฉร�ยะ
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2. เมื่อดาวนโหลดเรียบรอยแลวเขาที่แอปพลิเคชั่นบนกระจก ระบบจะแสดง QR Code 
เพื่อทำการเชื่อมตอกับแอปพลิเคชั่นบนมือถือของเรา

3. เปดแอปพลิเคชั่นบนมือถือ จากนั้นทำการคลิก + ดานบนขวามือ จากนั้นเลือก Scan
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4. ทำการแสกน QR Code เพื่อเปนการเชื่อมตอกับ Account ของผูใชงาน

5. จากนั้นบนหนาจอกระจก ใหทำการลากหนาจอ จากดายริมขวามือไปซายมือ เพื่อแสดง
เมนูการใชงาน

6. เลือกเมนู Add Scene เพื่อดึง Scene ขึ้นมาหนาจอแอพพลิเคชั่น ซึ่งสามารถดึงขึ้นมา
เพื่อกดใชงาน ซึ่งสามารถเลือก Scene ไดทั้งหมด 4 Scene

บทที่ 6 การเชื่อมต�อ Voice Control
Google Home
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1. ทำการดาวนโหลด Application Google โดยสามารถดาวนโหลดไดท้ังระบบ IOS และ Android

2. เม่ือดาวนโหลดเรียบรอยแลว เขาแอปพลิเคช่ัน จากน้ันคลิกไอคอนมุมบนขวามือ จากน้ันจะเช่ือมโยง
ไปยังหนาจออุปกรณ

3. คลิกไอคอน ในวงกลมสีสม และเลือก Settings
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4. คนหาเมนูท่ีช่ือวา Home Control จากน้ันระบบจะเช่ือมตอไปยังหนาจอ Add Device และใหผูใช
เลือก LifeSmart Smart Home ดังในวงกลมสีสม

5. จากน้ันใหพ่ีใชกรอกขอมูล โดยกรอกขอมูลอีเมล และรหัสผาน ซ่ึงเปน User ของ LifeSmart 
จากน้ันเลือก Login
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6. เม่ือทำการ Login เรียบรอยแลว ระบบจะแสดงอุปกรณท้ังหมดพรอมดวย Scene ท่ีไดสรางไวใน
แอปพลิเคช่ัน LifeSmart ท้ังหมด และผูใชสามารถเปล่ียนช่ือของอุปกรณ เพ่ืองายตอการใชงาน
คำสั่งเสียงได โดยเลือกคลิกที่อุปกรณนั้น ระบบจะแสดงหนาจอเพื่อใหแกไขขอความ ดังภาพ

การสรางหองมีประโยชนคือ อุปกรณไมมารวมกันหนารวม โดยสามารถเลือกอุปกรณท่ีมีอยูจริง
ในหองน้ันได ทำใหงายตอการส่ังงาน โดยมีข้ันตอนดังน้ี

1.เลือกเขาเมนู Home Control จากน้ันเลือกแท็บ Room และคลิกเคร่ืองหมาย + ดานมุมลางขวามือ

การสร�างห�อง เพ�่อจัดระเบียบอุปกรณ�และเพ�่อง�ายต�อการสั่งงาน



LifeSmart ระบบบ�านอัจฉร�ยะ                                                                        คู�มือประกอบการใช�งาน

2. ระบบจะแสดงชื่อหองที่แนะนำให หรือหากผูใชตองการตั้งหองเอง สามารถทำเองได โดย
เลือกที่เมนู + ADD CUSTOMER ROOM ซึ่งอยูดานลาง

3. ในชอง Text Box ดานบน ไวสำหรับกรอกชื่อหองที่ตองการสราง และ Check List Box 
เลือกอุปกรณหรือ Scene ที่ตองการเก็บไวในหองนั้น จากนั้นเลือก DONE เพื่อบันทึก

ทำการ Generate Pin Code ของ Smart Station ใหม
1. ทำการเช่ือมตอกับ Smart Station และเช่ือมตอ WI-FI ตัวเดียวกัน
2. เลือกเมนู Common >> All Devices

HomeKit
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3. จากน้ันคลิกท่ี Smart Station >> และเลือกเมนู Setting for Home kit (Beta)  ระบบจะแสดง
PIN เพ่ือนำไปเช่ือมตอกับแอปพลิเคช่ัน Home Kit
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4. หากระบบไมมีการแสดง PIN ดังภาพ ใหทำการ Enable Home Kit และใสรหัสผาน User 

5. กรณีท่ีไมสามารถเช่ือมในแอพพลิเคช่ัน Homekit ได (แอด pin แลวไมมีอุปกรณข้ึนมา) ใหเขามา
Setting for Homekit(Beta) ใหมอีกครั้ง จากนั้น ทำการปด Homekit แลวเปดใหมอีกครั้ง 
6. ใสรหัสผานของ User จากน้ัน ระบบจะทำการ Gen รหัส Pin ใหใหม
7. สถานะ Operation Status ตองเปน Running จึงจะสามารถเช่ือมตอได
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การเชื่อมต�อ Smart Station กับ Homekit
1. เขาสู Application HomeKit จากนั้นเลือก Add Accessory ระบบแสดงหนาจอสำหรับ
แสกน Qr Code 
2. คลิกเมนู Don’t Have aCode or Cant’s Scan ระบบแสดงหนาจอ ดังภาพ

3. เลือกเมนู Enter code เพื่อใสโคดที่ไดจากการ gen

4. เมื่อมีการเชื่อมตอสำเร็จ ระบบจะแสดงอุปกรณที่ทำการเชื่อมตอไว เชน ไฟ สวิสต
5. ทำการ เลือกหองหรือจัดกรุปของอุปกรณ และตั้งชื่ออุปกรณตางๆ เปลี่ยนชื่อใหตรงกัน 
เพื่องายตอการใชงาน



LifeSmart ระบบบ�านอัจฉร�ยะ                                                                        คู�มือประกอบการใช�งาน

6. ทดสอบการเปด ปดไฟ ผานเสียง 
7. หากกดที่ไอคอนคางไว แอพจะแสดงรายละเอียดของอุปกรณนั้น ดังภาพ

56
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บทที่ 7 การสร�าง Tigger

การสร�าง Motion Snapshot จากกล�อง WI-FI Camera  

ในสวนของการจับการเคลื่อนไหว กลอง WI-FI Camera สามารถทำได โดยภายในกลอง
จะมี Motion Sensor ตรวจจับความเคลื่อนไหวภายในตัว ทำใหสามารถตั้งคาสงขอความ
แจงเตือนหาเราไดโดยอัตโนมัติ  โดยสามารถสรางเงื่อนไขการทำงานได ดังนี้

1. เขาที ่ กลอง WI-FI Camera จากนั ้นเลือกเมนู (…) ดานบนขวามือ และเลือกเมนู 
Motion Snapshot ระบบจะแสดงหนาจอการจัดการสวนของเงื่อนไขการเคลื่อนไหว ดังภาพ

2. จากนั้นทำการเลือก Motion Sensor และ Camera ของกลอง 
3. บันทึก จากนั้นเมื่อมีการเคลื่อนไหวผานกลอง ระบบจะทำการแจงเตือนอัตโนมัติ 
ตามคาที่เราไดตั้งไว

57
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Motion Sensor การสรางเงื ่อนไข เมื ่อเดินผาน Sensor แลวไฟเปด หากมี
การเคลื ่อนไหวอยู  ไฟก็ยังเปด 

1. ทำการกำหนดเงื ่อนไขที ่ฝ ง Out Put โดยเลือกเปน สวิสตไฟ 1 ทาง
2. เข าไปที ่การตั ้งค า ซ ึ ่งจะเปนมนู … อยู ด านบนขวามือ จากนั ้นเล ือก 
Tigger >> Switch 1G Meeting Room 

3. คลิกปุม + เพื่อเพิ่ม Tigger  และเพิ่มเงื่อนไข ดังนี้
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- Edit Conditions > เลือก เคร่ืองมัลตฟงกช่ัน >> จากน้ันเลือก เซ็นเซอรเซอรการเคล่ือนไหว
         >> และ เลือก motion detected
- Perform Action (คือสั่งใหสวิตซไฟทำอะไร เมื่อมีการเคลื่อนไหว) > เลือก On
- Delay for (Sec) คือ หลังจากไมพบการเคลื่อนไหว จะใหใชเวลากี่นาที เพื่อทำเงื่อนไข
ตอไป >> กำหนดใหเปน 10 วินาที
- จากน้ันเลือก Then Do Action >> OFF  ทำการปดไฟหลังจาไมพบการเคล่ือนไหว 10 วินาที

ตรวจเช็คการเปด-ปด ของประตูและหนาตาง ความหางระหวางประตูกับเซ็นเซอรรับไดท่ีประมาณ
1.5 เซ็นติเมตร และ เซ็นเซอรการทำงานมี 2 รูปแบบ คือ ตรวจจับการเปดประตู และการ ตรวจจับ
ส่ันสะเทือน สามารถต๊ิก        ออก เพ่ือปดการทำงานของเซ็นเซอรน้ันได

Door Sensor การสร�างเง�่อนไขเกี่ยวกับไฟ เมื่อมีคนเป�ดประตู

- เมนู Device History คือ ประวัติการใชงาน เม่ือมีคนเปด – ปด ประตู จะแสดง วันท่ีและเวลา
ท่ีเปด/ปด
- เมนู Tigger  ใชสำหรับสงขอความ เม่ือมีการเปดประตู หรือปดประตู

• ตัวอยาง การสราง Tigger เม่ือมีคนเปดประตูเขามาแลวใหไฟเปด และเวลาผานไป 10 วินาที 

แลวไฟปดเองอัตโนมัติ มีวิธีการทำดังน้ี

1. เขาไปท่ีอุปกรณ BLEND Smart (3 สวิสต 3 ทาง) >> เลือก Tigger 
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รายละเอียด 

- Edit Conditions ()> เลือก เซ็นเซอรตรวจจับประตู >จากน้ันเลือก เซ็นเซอรตรวจจับประตู > 
และเลือก Open
- Perform Action (คือส่ังใหสวิตซไฟทำอะไร เม่ือประตูเปด) > เลือก On
- Delay for (Sec) คือ หลังจากท่ีประตูเปดแลว จะใหใชเวลาก่ีวินาทีถึงจะทำเง่ือนไขตอไป ในทีน้ี 
จะใหใชเวลา 10 วินาที จากน้ันไฟจะปดลง
- จากน้ันเลือก Then Do Action >> OFF 

Environment  Sensor เกี่ยวกับแสงสว�าง 

• ตัวอยาง เม่ือคาแสงสวาง นอยลง ใหทำการเปดไฟ มีวิธีการทำงานดังน้ี

1. เขาไปท่ีอุปกรณ BLEND Smart (3 สวิสต 3 ทาง) >> เลือก Tigger 
2. จากน้ันเลือก สวิตซ BLEND SMART 1>> คลิกเคร่ืองหมาย + ระบบแสดงหนาจอดังภาพ
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รายละเอียด 
- Edit Conditions > เลือก เซนเซอรสิ่งแวดลอม >จากนั้นเลือก เซ็นเซอรวัดแสงสวาง 
- ปรับคาแสดงสวาง ต่ำสุด 0 สูงสุด 5 >> คลิก OK

• การตั้งเวลาเปด / ปด ปลั๊ก สามารถทำไดดังนี้
1. เขาไอคอน Plug จากนั้นเลือก >> Schedule >> แลวเลือก ปลั๊กอัจฉริยะ

Plug การสร�างเง�่อนไข เกี่ยวกับปลั๊ก
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1. คลิกเครื่องหมาย + ระบบแสดงรายละเอียดใหกรอก ดังภาพ

• ตัวอยางปดปลั๊กกาตมน้ำ เมื่อมีน้ำลน
1. เขาตั้งคาที่ Plug >> คลิกการตั้งคา ดานบนขวามือ
2. จากนั้นเลือก Tigger >> เลือกปลั๊กอัจฉริยะ >> คลิกเครื่องหมาย + จากนั้นทำการตั้ง
เงื่อนไข
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3. Edit Conditions > เลือก ตรวจจับน้ำร่ัวซึม >จากน้ันเลือก ตรวจจับน้ำร่ัวซึม Water Leak >

และเลือกใสคาเมื่อมีกระแสไฟฟารั่ว ต่ำสุด 0 และ สูงสุด 20

4. และเลือก Perform Action เปน OFF เพื่อปดปลั๊กเมื่อมีน้ำรั่ว

5. จากนั้นทดสอบโดยการนำไปจุมในน้ำ เมื่อมีน้ำ ระบบจะทำการปดปลั๊กทันที

• การเปล่ียนสีของปล๊ัก

1. ไฟของปลก สามารถเปล่ียนสีได โดยเขาสูหนาต้ังคาจากน้ันเลือกเมนู Indicator Lights Setting

จากน้ันทำการเลือกสีใหม แลวกด OK

• ตัวอยาง เม่ือ Clickปุม เปด และ ปด ไฟท้ังหมด (กดหน่ึงคร้ัง เปด ,กดอีกหน่ึงคร้ังปด)

1. ต้ังคาท่ี Output โดยต้ังคาท่ีสวิสตไฟท้ังหมด

2. เลือกการต้ังคา >> จากน้ันเลือก Tigger >> คลิกเคร่ืองหมาย + >> จากน้ันทำการต้ังคาเปด-ปด

Cube Clicker การสร�างเง่ือนไขใช�ปุ�มเดียวเพ�่อป�ด และเป�ดไฟ
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3. สรางขอมูล โดยมีรายละเอียดดังน้ี

- Edit Conditions ()> เลือก Cube Clicker > จากนั้นเลือก Cube Clicker Keypad > 

และเลือก Released

- Perform > เลือก Flip over (คือ การใชปุม เปด และปด ในปุมเดียวกัน)

การสราง Scene เปรียบเสมือนการสรางปุมควบคุม เพื่อใชควบคุมการทำงานของหลาย ๆ

อุปกรณ ไวในปุมเดียว และยังสามารถนำไปสราง Smart Scene เพ่ือตอยอดการทำงานของ

อุปกรณอ่ืน ๆ ไดอีกดวย  

บทที่ 7 การสร�าง Scene
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ในสวนน้ี จะเปนการสราง Scene โดยการนำอุปกรณตางๆท่ีตองการต้ังคามาไวอยูในปุมเดียวกัน

หรือเปนการสรางแบบ Custom  และสั่งใหทำงาน หรือปดการทำงาน  โดยมีขั้นตอนดังนี้

1. คลิกที่เมนู Smart จากนั้นเลือกเมนู Add New Scene จากนั้นเลือก Scene ดานบนสุด

การสร�าง Scene แบบธรรมดา Customer Patten
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2. ระบบแสดงหนาจออุปกรณทั้งหมดที่อยูภายใต Station โดยผูใชทำการเลือกอุปกรณ 

และตั้งคาการทำงานของอุปกรณ เชน On, Off, Flip Over เพื่อเมื่อกดที่ Scene นั้นแลว 

จะสั่งใหอุปกรณทำงานภายใตเงื ่อนไขที่ผู ใชงานกำหนด  จากนั้นคลิก > ดานบนขวามือ

เพื่อไปยังหนาจอตั้งชื่อ และทำการตั้งชื่อ Scene จากนั้นกดบันทึก

3. Scene ที่สรางขึ้นจะแสดงที่เมนู Smart และยังแสดงที่หนาจอ Home Page ดังภาพ

ซึ่งผูใชสามารถกดที่ไอคอน เพือสั่งการทำงานของ Scene นั้นๆได
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การสราง Smart Templates เปนการสรางการทำงานของอุปกรณ ซึ่งจะมีการกำหนด

ขอมูลมาอยูแลว โดยจะมีคำอธิบายและบอกอุปกรณ หรือ Scene ที่ตองใช โดยขอจำกัด

จะเปนไปตามที่ระบบกำหนด ซึ่งจะทำใหงายตอผูใชงาน  

 

บทที่ 8 การสร�าง Smart Templates

ตัวอยาง การสรางโดยใช Template One-Click Arm

ในสวนนี้จะเปนการสรางเทมเพลทสำหรับเมื่อเราเปดใชงาน ฟงกชั่นนี้ จะทำใหอุปกรณที่

เราเซ็ทไวทำงาน ทั้งหมด ซึ่งเหมาะกับกรณีที่เราจะออกจากบาน เพียงแคคลิกปุมเดียว

ก็จะทำใหอุปกรณในบานทำงาน และพรอมสงการแจงเตือนไปหาเราเมื ่อเราไมอยู บาน 

ซึ่งมีขั้นตอนการทำงาน ดังนี้
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1. เลือกเมนู Smart จากนั้นเอก Add New Smart และเลือก One-Click Arm

2. ระบบจะแสดงรายละเอียด พรอมคำอธิบายของเทมเพลทนั้น จากนั้นคลิกเมนู 

Start To Config  และมีรายละเอียดการตั้งคา ดังนี้
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- The list of ai to start  คือ กลุ ม AI หรือ Scene ที ่ต องการใหทำงานเมื ่อเริ ่ม

- The list of ai to run (optional)  คือ กลุม AI หรือ Scene ที่ตองการใหทำงานเมื่อเริ่ม

- Use device trigger คือ กลุม Tigger ที่ตองการใหทำงาน เมื่อเริ่ม

- Schedule คือการตั้งคาเวลา

3. กดบันทึก เพื่อบันทึกการตั้งคา 
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