
   

 

คู่มือการใช้งานบนแอพ Yi IoT 

กล้อง IP แบบ ไร้สาย                            
รุ่น X7 

       กล้องรุ่นนี �ทํางานด้วยสญัญาณ 
 WIFI 2.4GHzเท่านั �น  

โปรดตรวจสอบสญัญาณ ในพื �นที)การใช้งานก่อนติดตั �ง 
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      ขอขอบพระคุณเปนอยางสูงที่ทานเลือกใชผลิตภัณฑของ  
กลองไอพีเคร่ืองนี้ จะสามารถรับใชทานไดนานป  
กรุณาศึกษาคูมือการ ใชงานอยางละเอียด และโปรดเก็บรักษาไวอางองิในอนาคต
การลงแอพฯและตั $งค่าบนโทรศัพท์มือถือ 
,.เชื)อมต่อโทรศพัท์มือถือกบั Wi Fi 2.4GHz ที)บ้านของท่าน 
2.ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั)น โดยสแกน QR CODE ที)ข้างกล่อง หรือ เข้าPlay 

Store ในระบบแอนดรอยด์หรือ App Store ในระบบ IOS  

ค้นหาแอพ         YI IoT ติดตั �งและลงทะเบียนสมคัรให้เรียบร้อย 
7.เปิดระบบ GPS ระบตํุาแหน่งโทรศพัท์มือถือของท่าน 
8.ใส่ micro Sd Card (อปุกรณ์แยกจําหน่ายรองรับความจ ุ9-,29 GB high 

speed)  เสียบปลั;กไฟกบัตวักล้อง กล้องจะหมนุ รอจนหยดุและมีเสียงบี;บๆๆ 
?.เปิดแอพ  แล้วให้ปฏิบตัิดงันี � 

 

1.กดปุ่ ม + เพื)อเพิ)มกล้อง 
 

 

 

 
2.กดปุ่ ม WIFI connection  
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3.กดปุ่ ม I heard the sequence 
 
  

4.กดเลือก WIFI ที)จะเชื)อมตอ่กล้อง 
ใสร่หสั WIFI และ กด NEXT 

 
5.เมื)อ QRCODE ปรากฏบนหน้า  

จอโทรศพัท์มือถือ นําไปสอ่งหน้ากล้อง
โดยมีระยะหา่งประมาณ ,[-,? ซม.จะมี

เสียงพดูตอบรับจากกล้อง กด NEXT 
 

  

6.รอสกัครู่ ถ้าติดตั �งสําเร็จ จะปรากฏ
หน้าจอดงัรูป ให้กด FINISH 
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*หากสแกน  QR CODE หน้าจอไม่ได้ ไม่มีเสียงตอบรับ ให้ทดลองขยบัหน้าจอ
โทรศพัท์เข้าออกหรือปรับเพิ)มลดแสงหน้าจอแล้วกดปุ่ มรีเซตที)หลงักล้องแช่ไว้
จนมีเสียงตอบรับจากกล้อง หลงัจากนั �นให้ลองติดตั �งใหม่อีกครั �ง 

การตั $งค่าต่างๆของกล้อง ให้กดปุ่ม   จะมีเมนูสาํหรับตั $งค่าดังนี $ 
Smart camera On/Off ใช้สําหรับเปิดปิดกล้อง 
Smart camera name สําหรับตั �งชื)อ เปลี)ยนชื)อกล้อง 
Smart camera setting ตั �งค่าการหมนุของภาพ ค่าไมโครโฟน ค่าเขตเวลา 
Setting ตั �งค่าการแจ้งเตือนต่างๆ 
PIN Protection ตั �งหหสัเพื)อล็อคกล้อง 
Memory card recording method (เมื)อใส่ sd card) ตั �งค่าการบนัทกึ  

m.กด Skip 

 

 

 
 

9.กดบริเวณจอภาพเพื)อดกูล้อง 
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กดเปิดเพื)อบนัทกึเฉพาะเมื)อมีการเคลื)อนไหว กดปิดเพื)อบนัทกึตลอดเวลา 
Micro sd card เช็คสถานะของการ์ด ฟอร์แมตการ์ด 
Delete สําหรับลบกล้อง 

คาํอธิบายเมนูการใช้งานต่างๆขณะดูกล้อง 

การดูภาพย้อนหลัง (ต้องใส่ sd card) 
ขณะดกูล้องให้แตะที)หน้าจอจะปรากฏแถบเวลาขึ �นมา 
กดเลื)อนแถบเพื)อเลือกเวลาดยู้อนหลงัตามต้องการ 

  

 

  

  

, สําหรับตั �งค่าต่างๆของกล้อง 
2 ตั �งค่าความละเอียดของการดกูล้อง 
7 บนัทกึวิดีโอลงในโทรศพัท์ขณะด ู
8 บนัทกึภาพนิ)งหน้าจอขณะดกูล้อง 
? ไมโครโฟน กดค้างเพื)อพดูให้เสียง 
    ไปออกที)กล้อง 
r เปิดปิดการฟังเสียงจากกล้อง 
m ปุ่ มควบคมุทิศทางกล้อง 
9 ตั �งค่าให้กล้องตดิตามวตัถ ุ
   ที)กําลงัเคลื)อนไหว 
s รายการแจ้งเตือนต่างๆ 
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การแชร์อุปกรณ์และการลบกล้องออกจากแอพ 
กล้องรุ่นนี �สามารถแชร์ให้มือถือเครื)องอื)นสามารถดดู้วยกนัได้ โดยมือถือ
เครื)องนั �นตอังลงแอพ YI IoT และลงทะเบียนสมคัรสมาชิกให้เรียบร้อย 
(email ที)ใช้สมคัรต้องไม่ซํ �ากบัโทรศพัท์มือถือเครื)องหลกั)  

1.มือถือเครื)องหลกัให้กดปุ่ ม Profile 

 

 

 

 
 

2.กดเมน ูShare 

 

 

7.กดเลือกกล้องที)จะแชร์ 

 

 

 

 

 
 

8.กดปุ่ ม Share device with family 
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การลบกล้องออกจากแอพ 
กล้องรุ่นนี �จะไม่สามารถติดตั �งซํ �ากบัชื)อบญัชีอื)นได้ หากต้องการเปลี)ยนมือถือ
เครื)องหลกัที)จะติดตั �งกล้อง ให้ลบกล้องออกจากแอพ ก่อน ขั �นตอนการลบกล้อง 
ให้กดปุ่ ม settings (รูปฟันเฟือง) จะมีเมนตู่างขึ �นมา เลื)อนหน้าจอมาล่างสดุ 
แล้วกดปุ่ ม Delete กล้องจะถกูลบออกจากมือถือเครื)องหลกัรวมทั �งมือถือเครื)อง
อื)นที)ได้แชร์ใว้ทั �งหมด 
ปัญหาและการแก้ไขเบื $องต้น 
,. ติดตั �งกล้องไม่ได้ ไม่เจอกล้อง 
     -ตรวจสอบให้แน่ใจว่าโทรศพัท์ของท่านเชื)อมต่อกบั WiFi ความถี) 2.4GHz  

-เปิดระบบGPS เพื)อระบตํุาแหน่งบนมือถือ 

?.ป้อน email ของโทรศพัท์มือถือที)

ต้องการแชร์ จากนั �นกด OK คําเชิญจะ

ถกูสง่ไปที)มือถือ 

 

 

 

 

 

 
 

r.เปิดแอพ YI IoT บนเครื)องที)รับแชร์ เมื)อ

ปรากฏหน้าสําหรับดกูล้อง ใช้นิ �วปัดหน้าจอ

ลงหนึ)งครั �งจะมีข้อความคําเชิญปรากฏขึ �น 

ให้กดปุ่ ม Accept Invitation ก็จะดกูล้องได้ 
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การรับประกัน (ใช้สตกิเกอร์ใต้เครื)องแทนใบประกนั) 
     บริษัท ฯรับประกนัคา่อะไหล ่วงจรและคา่ซอ่มฟรีหนึ)งปี เต็ม  นบัจากวนัที)ซื �อตาม  ที)ระบใุน

ใบเสร็จ หรือ สติกเกอร์รับประกนัใต้เครื)อง  สาํหรับสนิค้าที)เสยีตาม  สภาพการใช้งานปกติ    ทั �งนี �ไม่
รวมถงึสายชาร์จ หม้อแปลง และแบตเตอรี (ถ้าม)ี    คา่ขนสง่ ความเสยีหายที)เกิดจาก การ ซอ่มแซม

หรือ ดดัแปลงโดยชา่งอื)น ที)ไมไ่ด้รับแตง่ตั �ง  จากบริษัทฯ หรือ เสยีหายเนื)องจากโดนนํ �า ความร้อน 
ฟ้าผา่ ภยัธรรมชาติ การตกหลน่ และการใช้งาน ผิดวิธี   

หากมีข้อสงสยัเกี)ยวกบัการสง่เครื)องซอ่ม  หรือวิธีการใช้งาน ติดตอ่ (0) 2951 2020 ตอ่ แผนกช่าง  
บริษัท  กลอบอล รีช จาํกัด     55 ติวานนท์ 37 ทา่ทราย อ.เมือง นนทบรีุ  11000 

โทร 0-2951 2020    โทรสาร 0-2951 2868 
Email: info@globalreach.co.th   URL: www.globalreach.co.th 

2. ดกูล้องผ่านอินเตอร์เน็ตไม่ได้ 
    -ตรวจสอบให้แน่ใจว่ากล้องได้เชื)อมต่อกบั WiFi ที)บ้านของท่าน 
    -หากกล้องใช้เวลานานในการเชื)อมต่อให้ออกจากแอพ แล้วเข้าใหม่อีกครั �ง

(ความเร็วอินเตอร์เน็ตมือถือของท่านมีผล  ต่อการดกูล้องแบบออนไลน์) 
7. กล้องไม่ทํางาน 
    -ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีไฟเข้าที)กล้อง ตรวจสาย USB และหม้อแปลง 
8. กล้องไม่บนัทกึไม่เจอ sd card 
    -เลือกใช้ sd card ที)มีคณุภาพ หากเป็น sd card เก่าที)เคยใช้งานแล้ว 

ให้ฟอร์แมตการ์ดก่อนการใช้งาน และ ควรถอดปลั;กไฟของกล้องก่อนเสีย
การ์ดเข้ากบัตวักล้อง 

?. การคืนค่าโรงงาน กดปุ่ มรีเซต็หลงักล้องค้างไว้จนมีเสียงตอบรับดงัขึ �น 


