
FIRES IP CAMERA : ON1 Wifi Mini Dome Camera

คู่มือผลิตภณัฑ์

อุปกรณ์ในกล่อง (Unbox)

▪ Wifi Mini Dome Camera 1

▪ RJ-45 กนันํ�าสาํหรับช่องเสียบ  DC Power 1

▪ Screw package แพค็เกจสกรู �

▪ Charging cable สายชาร์จกลอ้ง Type C 1

▪ Quick Start Guide คู่มือแนะนาํการใชง้าน �

▪ ใบตวัอยา่งสาํหรับเจาะยดึกลอ้ง �

วธีิการติดตั�ง

�. การติดตั�งกลอ้ง

▪ ตอ้งเชื�อมต่อกลอ้งกบัสญัญาณ Wifi และแอพพลิเคชั�นใหเ้สร็จก่อนนาํไปติดตั�ง

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

ตอกเขา้กบัปลั�กยาง

▪ ยดึฐานกลอ้งดว้ยสกรูที�แถมใหใ้นกล่อง

▪ ปรับมุมองศาของกลอ้งใหอ้ยูใ่นตาํแหน่งที�เหมาะสม และขนัสกรูยดึใหแ้น่น

�. การติดตั�งและใชง้านแอพ “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 *แอพรองรับการเขา้สู่ระบบของบุคคลที�สาม โดยการใหสิ้ทธิ� การเขา้สู่ระบบ

�.� การเพิ�มกลอ้งไปยงัแอพ

▪ สแกนรหสั QR บนตวักลอ้งโดยตรง วางโทรศพัทมื์อและกลอ้งใหอ้ยูใ่กล ้“เราเตอร์” ในระยะห่าง

��-��� เมตร

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

▪ scan code บนตวักลอ้ง

▪ เมื�อสแกนแลว้จะขึ�นรหสัโคด้ของตวักลอ้งที�หนา้จอแลว้กด “Add”



▪ รอใหไ้ฟแสดงสถานะ “สีเขียว” ที�กะพริบอยูที่�สาย Port LAN หยดุกระพริบและมีเสียงแจง้เตือนแลว้

ค่อยดาํเนินการขั�นต่อไป

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

ต่อกบักลอ้งในระยะใกล ้เลือกการเชื�อมต่อโดยตรง (AP Mode)

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

ของ Wifi แลว้คลิก “next step”

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

จนไดย้นิเสียงเตือนหรือเห็นสถานะไฟแจง้เตือนบนกลอ้งไม่กะพริบอีกต่อไป

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

▪ เมื�อทาํครบทุกขั�นตอนแลว้กส็ามารถดูออนไลนไ์ดเ้ลย

�.� 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 การเชื�อมต่อแบบในพื�นที�โดยตรง จาํเป็นตอ้งรักษาการเชื�อมต่อ Wifi กบักลอ้งเพื�อดูตวัอยา่งหนา้จอบ

นมือถือหรือจอมอนิเตอร์ได*้

*เมื�อไม่พบ QR code บนอุปกรณ์ที�สามารถเชื�อมต่อได ้หรือ สแกน QR code ไม่สาํเร็จ*

▪ ใหเ้ชื�อมต่อกบั IPCXXX ฮอตสปอตในการตั�งค่าโทรศพัทผ์า่นมือถือ รหสัผา่นจากโรงงาน คือ

11111111

▪ คลิก “Other way to add” สแกนโคด้ interface และเลือก “Stanalone camera”

▪ หากตอ้งการดูและใชง้านผา่น Wifi หรือเครือข่ายอื�น เลือก “Remote view” หากไม่มีเครือข่าย และหาก

ตอ้งการดูกลอ้งในระยะใกล ้เลือก “Direct Connection”

�.� การเพิ�มโหมดการดูระยะไกล (Remote view)

▪ เลือก “Remote view” เพื�อเพิ�มการเชื�อมต่ออุปกรณ์กบั Wifi เลือก Wifi ที�ตอ้งการใชง้านแลว้ทาํการ

เชื�อมต่อ ป้อนรหสัผา่น แลว้คลิก ถดัไป

▪ รอการเชื�อมต่อระหวา่งเครือข่ายกาํหนดค่าอุปกรณ์

▪ เพิ�มอุปกรณ์เสร็จแลว้ ทาํการตั�งชื�อ และสามารถดูภาพสดไดเ้ลย

�.� การเชื�อมต่อโดยตรง (AP Mode)

▪ เลือก “Direct Connection” เพื�อเพิ�มตั�งชื�อและรหสัผา่น สาํหรับอุปกรณ์ที�จะเพิ�มสาํเร็จ

*หมายเหตุ* การเชื�อมต่อโดยตรงจาํเป็นตอ้งเชื�อมต่อกบัฮอตสปอตของอุปกรณ์ เพื�อดูตวัอยา่งภาพตามปกติ



�.� การกาํหนดค่าเพิ�มแบบมีสาย

▪ เปิดอุปกรณ์เชื�อมต่อกบัเราเตอร์ดว้ยการเขา้ถึงอินเทอร์เน็ตดว้ยสายเคเบิลเครือข่าย

▪ สแกน QR code ของอุปกรณ์แลว้คลิก “Add”

▪ หลงัจากตั�งชื�ออุปกรณ์แลว้กส็ามารถเพิ�มไดส้าํเร็จ

�.� 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�นสามารถทาํไดไ้ม่จาํกดั แต่จะดูภาพออนไลนไ์ดพ้ร้อมกนัสูงสุด � เครื�อง

*คาํเตือน*

▪ ในกรณีที�เกิดไฟไหมห้รือฟ้าผา่ กรุณาอยา่วางผลิตภณัฑใ์นที�ชื�นและฝนตก ควรใชง้านและบาํรุงรักษา

ตามคู่มือผูใ้ช้

▪ ระวงัเมื�อเห็นสิ�งที�แนบมากบั Dangerous Voltage อาจทาํใหเ้กิดอุบติัเหตุเกี�ยวกบัไฟฟ้าอยา่งร้ายแรง

▪ กรุณาอ่านคู่มือผูใ้ชอ้ยา่งระมดัระวงัก่อนที�คุณจะใชผ้ลิตภณัฑ์

▪ กรุณาติดต่อมืออาชีพหากตอ้งการติดตั�งหรือซ่อมสินคา้

*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

*กรณีที�ตอ้งการใช ้PIR ไม่แนะนาํใหติ้ดกลบัหวั เพราะการทาํงานของเซ็นเซอร์อาจมีปัญหาได*้



Service การใชง้าน

▪ มีปุ่ม Reset 2 ทาง มีที�หลงักลอ้งและที�สายการเชื�อมต่อหลงักลอ้ง

▪ ไม่รองรับ POE ไม่มี Battery

▪ กลอ้งตั�งเวลาบนัทึกไดใ้นแอพ Eseecloud

▪ ในแอพสามารถหมุนกลบัภาพได ้��� องศา (ในกรณีที�กลอ้งกลบัหวั)

▪ โหมดไฟมี � โหมด คือ

�. โหมด Full Color Night Vision ภาพสี �� ชม.

�. โหมด IR  Night Vision ไฟ LED จะติดทนัที � ดวง เมื�อมืดสนิท และจะปรับเป็นภาพสี

อตัโนมติัเมื�อเชา้

�. โหมด Smart Night Vision ในตอนแรกจะเป็นโหมด IR ก่อนเมื�อตรวจเจอคนไฟเคลื�อนไหว

ผา่นหนา้กลอ้งไฟ Spotlight จะติดทนัทีและเปลี�ยนเป็นภาพสีอตัโนมติั

▪ มีฟังกช์ั�นหมุนตามคน “ติดตามมนุษย”์

▪ มีฟังกช์ั�นกรอบการตรวจจบัคน “ฮิวแมนนอยด”์

▪ มีฟังกช์ั�นการปิดบงัภาพเฉพาะจุด “Privacy Mark”

▪ สามารถเลือกพื�นที�ตั�งจุดบนัทึกภาพใหก้ลอ้งหมุนตามไดใ้นโหมด “การตรวจจบัการเคลื�อนไหว”

▪ สามารถตั�งจุดบนัทึกภาพในมุมที�เราตอ้งการดูบ่อยๆ ไดห้ลกัๆ � จุด (ตั�งไดสู้งสุด ��� จุด ในองศาของ

การหมุนของกลอ้ง แต่ตอ้งจาํรหสัของแต่ละจุดเอง)

▪ มีโหมดล่องเรือ คือ กลอ้งจะหมุนไปตามจุดที�เซตไวอ้ตัโนมติั

**กลอ้งกบั NVR ตอ้งอยูห่่างกนัไม่เกิน ��� เมตร**

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.


