
FIRES IP CAMERA : Battery Wifi Camera

คู่มือผลิตภณัฑ์

อุปกรณ์ในกล่อง (Unbox)

▪ Battery Camera 1 ตวั

▪ Base ฐานตั�งกลอ้ง � ชิ�น

▪ แผน่กาว �M 1 แผน่

▪ Wall-mounted iron sheet แผน่แม่เหลก็สาํหรับยดึตวักล่องกบักาํแพง �

▪ Charging cable สายชาร์จกลอ้งเป็น   Type C 1

▪ Screw package แพค็เกจสกรู �

▪ Quick Start Guide คู่มือแนะนาํการใชง้าน �

วธีิการติดตั�ง

▪ ใชใ้บตวัอยา่งการเจาะยดึกลอ้งกบัพื�นที�ที�ตอ้งการติดตั�ง และเจาะรูตามแบบ ถา้เป็นผนงัซีเมนตจ์ะตอ้ง

ตอกเขา้กบัปลั�กยาง

▪ ยดึฐานกลอ้งดว้ยสกรูที�แถมใหใ้นกล่อง

▪ กรณี ตอ้งการติดตั�งในตพื�นที�ที�ไม่สามารถเจาะได ้สามารถใชเ้ทปกาว �M  ยดึแผน่แม่เหลก็ได้

▪ ติดตั�งกลอ้งบนแผน่แม่เหลก็

▪ ปรับมุมองศาของกลอ้งใหอ้ยูใ่นตาํแหน่งที�เหมาะสม

�. การแสดงผลของไฟกลอ้ง

▪ กดปุ่ม “on/off” คา้งไว ้� ว ิ= เปิดกลอ้ง/ปิดกลอ้ง

▪ “ไฟสีเขียว” กะพริบอยา่งต่อเนื�องและชา้ๆ = กาํลงัชาร์จไฟ

▪ “ไฟสีแดง” กะพริบ � ครั� ง อยา่งรวดเร็ว = ปิดเครื�อง

▪ “ไฟสีแดง” ติดตลอดเวลา = แบตเตอรี�ต ํ�า

▪ ถา้ไม่ขึ�นไฟทั�ง � สี = อยูใ่นโหมดสแตนดบ์าย

�. การทาํงานของปุ่ม “Reset”

▪ กดปุ่ม “Reset” คา้งไว ้� ว ิ= เปิด

▪ กดปุ่ม “Reset” � ครั� งต่อเนื�อง = ปิดเครื�อง

▪ กดปุ่ม “Reset” คา้งไว ้� ว ิในสถานะเปิดเครื�อง = รีเซตกลอ้ง



�. การติดตั�งแอพ “EseeCloud”

�.�. การดาวนโ์หลดและติดตั�งแอพ

สามารถดาวนโ์หลดไดใ้น APP store หรือ “IP Pro” บน Google Play หรือ สแกนรหสั QR ในคู่มือ เพื�อ

ติดตั�งแอพ *หมายเหตุ* สาํหรับระบบ IOS ตอ้งใชเ้วอร์ชั�น IOS 9.0 ขึ�นไป สาํหรับ Android ตอ้งเป็น Android 5.1

หรือสูงกวา่

�.�. การเขา้สู่ระบบบญัชี

ในหนา้เขา้สู่ระบบใหก้รอกขอ้มลู บญัชี-หมายเลขโทรศพัท-์อีเมล ์และรหสัผา่น แลว้คลิก “ตกลง” เพื�อ

เขา้สู่ระบบ *แอพรองรับ ในการเขา้สู่ระบบของบุคคลที�สาม โดยการใหสิ้ทธิ� การเขา้สู่ระบบ

�.�. การเพิ�มกลอ้งไปยงัแอพ

▪ สแกนรหสั QR บนตวักลอ้งโดยตรง วางโทรศพัทมื์อและกลอ้งใหอ้ยูใ่กล้ “เราเตอร์” ในระยะห่าง

��-��� เมตร

▪ หลงัจากกดปุ่มเปิดกลอ้งแลว้จะมีเสียงแจง้เตือนวา่ “start match code” และไฟ LED “สีแดง” จะกะพริบ

(ถา้ไม่ขึ�นตามนี� ใหก้ดปุ่ม “Reset” บนกลอ้งเป็นเวลา � วนิาที จะใชง้านไดห้ลงัจากขอ้ความแจง้วา่ (reset

successfully)

▪ เปิดตวัแอพแลว้กดที� “+” ที�มุมขวาบน เพื�อเขา้ scan code interface

▪ scan code บนตวักลอ้ง

▪ เมื�อสแกนแลว้จะขึ�นรหสัโคด้ของตวักลอ้งที�หนา้จอแลว้กด “Add”

▪ รีเซตกลอ้งแลว้รอใหไ้ฟแสดงสถานะ “สีแดง” กะพริบและดาํเนินการขั�นต่อไป

▪ หากตอ้งการใชง้านผา่น Wifi หรือเครือข่ายอื�นๆ ใหเ้ลือก “Remode view” ถา้ไม่มีเครือข่ายอื�น ใหเ้ชื�อ

ต่อกบักลอ้งในระยะใกล ้เลือกการเชื�อมต่อโดยตรง (AP Mode)

▪ การเพิ�มการเชื�อมต่อแบบระยะไกล ใหค้ลิก “Remode view” เลือก Wifi ที�ตอ้งการเชื�อมต่อ ใส่รหสัผา่น

ของ Wifi แลว้คลิ�ก “next step”

▪ ใชมื้อถือที�แสดงรหสั QR มาแสกนเชื�อมต่อกบัตวักลอ้งระยะห่างประมาน ��-�� ซม. ใหถื้อคา้งไวนิ้�งๆ

จนไดย้นิเสียงเตือนหรือเห็นสถานะไฟแจง้เตือน

▪ หลงัจากทาํการสแกน QR และเชื�อมต่อกบั Wifi สาํเร็จแลว้ ใหท้าํการตั�งชื�ออุปกรณ์

3.4 โหมดการเชื�อมต่อ AP แบบโดยตรง

▪ ใหค้ลิกที� “local direct connection” ใส่รหสัผา่นสาํหรับ Wifi ของอุปกรณ์และดาํเนินการขั�นต่อไป

▪ ใชมื้อถือที�แสดงรหสั QR มาแสกนเชื�อมต่อกบัตวักลอ้งระยะห่างประมาน ��-�� ซม. ใหถื้อคา้งไวนิ้�งๆ

จนไดย้นิเสียงเตือนหรือเห็นสถานะไฟแจง้เตือน

▪ หลงัจากเชื�อมต่อกบั Wifi ของตวัเองตามที� interface แนะนาํแลว้ใหก้ลบัไปที�แอพ

▪ ตั�งชื�อและรหสัผา่นสาํหรับกลอ้ง จากนั�นสามารถเพิ�มลงในรายการกลอ้งได้

*หมายเหตุ จาํเป็นตอ้งมีการเชื�อมต่อ Wifi โดยตรงดว้ย เพราะการเชื�อมต่อ Wifi จากตวักลอ้ง จะทาํไดแ้ค่ดู

ตวัอยา่งของภาพวดีิโอจากกลอ้ง*



�.� โหมดการเชื�อมต่อกบั NVR ไร้สาย

▪ เมื�อเปิด WNVR (เครื�องบนัทึก ฮาร์ดดิสก ์และหนา้จอสมัผสั) ใหเ้ชื�อมต่อเครือข่าย WLAN (บางรุ่นรอง

รับการเชื�อมต่อแบบไร้สาย) กบัเราเตอร์ที�เชื�อมต่อกบัอินเทอร์เน็ตอยูแ่ลว้

▪ เปิดตวัแอพแลว้กดที� “+” ที�มุมขวาบน เพื�อเขา้ scan code interface

▪ สแกนรหสั QR บนตวั NVR ไร้สายหรือหนา้จอ และเพิ�มอุปกรณ์ตามการตั�งค่าง่ายๆ ที�แนะนาํโดยแอพ

กลอ้งที�จบัคู่กบั NVR ไร้สายจะแสดงในรายการอุปกรณ์โดยตรง

�.� การแจง้เตือน ดูภาพตวัอยา่ง และการเล่นยอ้นหลงั

▪ คลิกที�ปุ่ม “info” เพื�อดูขอ้มลูการแจง้เตือนของกลอ้ง

▪ คลิกที�ปุ่มเล่น เพื�อเขา้สู่หนา้แสดงตวัอยา่งวดีิโอ เพื�อดูภาพและฟังเสียงแบบเรียลไทม์

▪ คลิกที�ปุ่ม “play back” หรือ “cloud” เพื�อดูวดีิโอที�อยูใ่นอุปกรณ์หรือในระบบคลาวด์

▪ สามารถแชร์กลอ้งใหค้นอื�นดูไดโ้ดยกดที�ปุ่มไอคอนแชร์

▪ การแชร์กลอ้งใหค้นอื�นสามารถทาํไดไ้ม่เกิน � เครื�อง

*ขอ้ควรระวงั*

PIR มีความไวต่อสิ�งรบกวนจากความร้อนหรือความเยน็

▪ ใหห้ลีกเลี�ยงการติดตั�งกลอ้งในบริเวณที�มีการไหลเวยีนของอากาศ เช่น ช่องระบายอากาศของเครื�อง

ปรับอากาศ ความร้อนของช่องระบายอากาศของอุปกรณ์ ดา้นขา้งของพดัลม บริเวณใกลเ้คียงของม่าน

▪ กรุณาอยา่ติดกลอ้งไวห้นา้กระจกหรือกระจกเงา

▪ ความสูงของการติดตั�งกลอ้งควรอยูที่� �.� ม. ถึง � ม. ซึ� งเป็นระยะที�ดีที�สุดของ Trigger PIR

▪ หา้มติดตั�งกลอ้งกลบัหวั

�.� คาํแนะนาํการชาร์จ (Lithium battery 2 กอ้น ����� )

▪ ระหวา่งการใชง้านหากพบวา่ APP มีขอ้ความเตือนวา่แบตเตอรี� เหลือนอ้ยหรือไฟเตือนวา่แบตเตอรี�ต ํ�า

ตอ้งทาํการชาร์จกลอ้งตามรูปในคู่มือ

▪ ระหวา่งการชาร์จ สถานะของไฟที�มุมขวาบนจะขึ�นไฟ “สีเขียว” ติดตลอดเวลา และไฟจะดบัลงเมื�อ

ชาร์จเสร็จแลว้

*หมายเหตุ*

▪ กรุณาใชแ้บตเตอรี� เดิม และใชก้ลอ้งหรือที�ชาร์จเดิมในการชาร์จแบตเตอรี�

▪ การใชแ้บตเตอรี� อื�นจะทาํใหก้ารแสดงพลงังานไม่ถกูตอ้งและอาจทาํใหก้ลอ้งเสียหายได้

▪ กรุณาชาร์จแบตเตอรี�ที�อุณหภมิูหอ้ง หากอุณหภมิูสูงหรือตํ�าเกินไป เวลาในการชาร์จจะนานขึ�น

แบตเตอรี�จะเสียหายและอายกุารใชง้านอาจจะนอ้ยลงได้



�.� การจบัคู่กลอ้งกบั NVR ไร้สาย

*กลอ้งแบตเตอรี�ที�มาพร้อมกบัชุดอุปกรณ์ไดถ้กูจบัคู่กบั NVR ไร้สายแลว้ ไม่จาํเป็นตอ้งจบัคู่รหสั แต่

หลงัจากขอ้มลูการจบัคู่ของกลอ้งและ NVR ไร้สายถกูลา้ง จะตอ้งทาํการจบัคู่รหสัอีกครั� ง*

▪ ใหว้างกลอ้งแบตเตอรี�หรือกลอ้งไร้สาย/Wireless ระบบทชัสกรีน ตวัรับสญัญาณระยะ ��-��� ม.

▪ ในขณะที�กลอ้งแบตเตอรี� เปิดอยู ่ใหก้ดปุ่ม “RESET” คา้งไว ้� วนิาที

▪ เมื�อไฟแสดงสถานะของกลอ้งเป็นไฟ “สีแดง” กะพริบเร็วแสดงวา่เขา้สู่โหมดจบัคู่รหสั

▪ เปิดฟังกช์ั�นของรหสัการจบัคู่ของ WNVR เพื�อเพิ�มกลอ้ง

“WNVR”

▪ ใหค้ลิกขวาที�เมาส์และเลือก “Wireless Add” เพื�อตรวจสอบวา่มีการเพิ�มลงในอุปกรณ์หรือไม่ ถา้ใช่คลิก

เพื�อออก ถา้ไม่ใหท้าํซํ� าขั�นตอนการรีเซตใหม่อีกครั� ง

“Tablet”

▪ คลิกที�หนา้จอในไอคอน “home” และคลิก “Match Code”

▪  คลิก “Match Code” หลงัจากเพิ�มสาํเร็จแลว้ใหค้ลิกปุ่ม “Stop”

“Base station”

▪ กดปุ่ม “SYNC” เป็นเวลา � วนิาที และไดย้นิเสียงแจง้วา่ “start matching code” นั�นคือกาํลงัจบัคู่รหสัที�

ตรงกนั เมื�ออุปกรณ์แจง้วา่ “match code successfully” แสดงวา่จบัคู่รหสัที�ตรงกนัเสร็จสมบูรณ์ หากมีการแจง้วา่

“The new device is not found” ใหท้าํการรีเซตใหม่ตามขั�นตอนก่อนหนา้นี�

Service การใชง้าน

***การใชง้าน ถา้ชาร์จเตม็แลว้อยูใ่นโหมด Stanby และถกูปลุกใชง้านแค่ � นาที/วนั จะใชไ้ดน้านถึง � เดือน***

▪ Battery โรงงานการันตีการใชง้าน � ปี ใส่ � กอ้น (Lithium Battery 18650 ความจุ ���� mAH)

▪ รองรับเฉพาะ Wifi 2.4 G = 100 Amp ไม่มี Wifi กลอ้งจะปรับเป็น AP Mode (Access Point Mode)

▪ ใชก้บั NVR Wifi ได ้แต่ตอ้งรุ่นเดียวกนั

▪ แชร์การเชื�อมต่อไดสู้งสุด � เครื�อง

▪ Adapter Approve ไดแ้ค่ DC 5 W

▪ กลอ้งจะปรับเป็นโหมด Sleep เมื�อไม่มีการเคลื�อนไหว เพื�อประหยดัพลงังาน มี � กรณี ดงันี�

�. แบตกลอ้งเหลือตํ�ากวา่ ��%

�. เราเป็นคนตั�งค่าเอง

▪ ไฟที�มุมขวาบน “แดงกะพริบ” คือ กลอ้งกาํลงัรอการเชื�อมต่อกบั Wifi

▪ ไฟที�มุมขวาบน “สีสม้” คือ เชื�อมต่อ Wifi แลว้มีคนกาํลงัดูภาพออนไลนอ์ยู่

▪ ไฟที�มุมขวาบน “สีเขียว” ไม่มีคนดูออนไลน์

▪ การใชง้านกลางคืนจะเปลืองไฟกวา่ เพราะใชร้ะบบ “อินฟาเรด”



การแกไ้ขปัญหาเบื�องตน้

�. ปัญหาการเชื�อมต่อเครือข่ายไม่เสาํเร็จ

▪ ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่กลอ้ง เราเตอร์ และโทรศพัท ์อยูใ่กลเ้พียงพอ

▪ กลอ้งไม่รองรับการเชื�อมต่อไปยงัเราเตอร์ �G

▪ ตรวจสอบวา่ชื�อและรหสัผา่นของเราเตอร์ถกูตอ้ง

▪ ตรวจสอบการตั�งค่าอินเทอร์เน็ตของ NVR ไร้สาย

�. หากอุปกรณ์ที�เชื�อมต่อ “ออฟไลน”์ อยู่

▪ ตรวจสอบการเชื�อมต่อเน็ตของเราเตอร์ ตรวจสอบการเชื�อมต่อระหวา่งกลอ้งกบัเราเตอร์ หากเปลี�ยน

รหสัเราเตอร์หรือรหสั Wifi ตอ้งทาํการ “RESET” กลอ้งและกาํหนดค่าเครือข่ายใหม่

▪ ตรวจสอบการเชื�อมต่อระหวา่ง NVR ไร้สาย หากเปลี�ยนรหสัเราเตอร์หรือรหสั Wifi ตอ้งกาํหนดค่า

เครือข่ายของ WNVR ใหม่

▪ ตรวจสอบวา่แบตเตอรี�ของกลอ้งหมดหรือไม่ สามารถลองเสียบปลั�กแลว้ลองอีกครั� ง

�. กรณีที�ไม่มีตวัอยา่งภาพ

▪ เซิร์ฟเวอร์อาจแออดั ใหล้อง “Restarting” แอพ

�. ไม่มีการแจง้เตือนแบบพชุ

▪ ตรวจสอบวา่แอพใหสิ้ทธิ� ในการแจง้เตือน และเชค็วา่เปิดสวติซ์แลว้

▪ กดขอ้ความเตือน ในการตั�งค่า “App personal center” เชค็วา่เปิดสวติซ์แลว้

�. กรณีไม่ไดเ้ปิดการบนัทึก

▪ สาํหรับการเชื�อมต่อโดยตรงกบัเราเตอร์ กรุณาใส่ SD card ก่อนทาํการ booting ตรวจสอบใหแ้น่ใจก่อน

วา่ สวติซ์ PIR (การตรวจสอบ) ของกลอ้งเป็นเปิด

▪ ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ สวติซ์การบนัทึกของกลอ้งเป็น “เปิด”

▪ ตรวจสอบการตั�งค่าการบนัทึกบน NVR ไร้สาย

▪ ตรวจสอบวา่สถานะ SD card เป็นปกติในแอพหรือไม่ หากไม่ปกติใหท้าํการ Format SD card

**การแกไ้ขปัญหาหากอุปกรณ์เกิดการรบกวนที�เป็นอนัตราย ซึ� งสามารถทาํไดโ้ดยการปิดและเปิดอุปกรณ์ ขอ

แนะนาํใหผู้ใ้ชล้องทาํการแกไ้ขในวธีิเบื�องตน้ ดงันี�

▪ ปรับทิศทางหรือยา้ยเสาอากาศรับสญัญาณ

▪ เพิ�มระยะระหวา่งอุปกรณ์และเครื�องรับ

▪ ต่ออุปกรณ์เขา้กบัเตา้รับบนวงจรที�แตกต่างจากที�ต่อกบัเครื�องรับ

▪ ปรึกษากบัตวัแทนจาํหน่ายหรือชางเทคนิคที�มีประสบการณ์เพื�อขอความช่วยเหลือ

▪ อุปกรณ์นี�สอดคลอ้งกบัขีดจาํกดัการสมัผสัรังสีคลื�นความถี�วทิย ุFCC ที�กาํหนดไว ้สาํหรับสภาพ

แวดลอ้มที�ไม่สามารถควบคุมได ้ควรติดตั�งอุปกณ์นี�  และดาํเนินการดว้ยระยะห่างขั�นตํ�า �� ซม.


