
   

 

คู่มือการใช้งาน  

กล้อง IP แบบ ไร้สาย                            
รุ่น X9 

บน แอพฯ  v380Pro 

       กล้องรุ่นนี ทํางานด้วยสญัญาณ WIFI เท่านั น  
โปรดตรวจสอบสญัญาณ ในพื นที#การใช้งานก่อนติดตั ง 
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      ขอขอบพระคุณเปนอยางสูงที่ทานเลือกใชผลิตภัณฑของ  
กลองไอพีเคร่ืองนี้ จะสามารถรับใชทานไดนานป  
กรุณาศึกษาคูมือการ ใชงานอยางละเอียด และโปรดเก็บรักษาไวอางองิในอนาคต 
 
ดูภาพเคล่ือนไหวพรอมฟงเสียง ไดจากทุกที่ทั่วโลก ตลอดเวลา ผานมือถอืของทาน 
ทําไดงาย ๆ เพียงโหลด apps บน smartphone ทัง้ระบบ IOS หรือ  
Android และเชื่อมตอตัวกลองเขากับเครือขาย ณ จุดที่ติดตั้งกลองดวยสัญญาณ
ไวไฟ   
 
ภาพชัดทั้งกลางวัน และกลางคืน ดวยหลอดไฟ อฟิราเล็ด ที่ติดตั้งอยูภายใน 
บันทึกวิดีโอ ลง SD card (แยกจําหนาย) ได 
  
ดูไดเกือบรอบทิศทาง แพนหนากลองได 355 องศา ปรับซายขวาและมุมกมเงย ได 
90 องศา 
ซูมภาพได ปรับมุมกลองไดรวดเร็ว 15-70 องศาตอวินาท ี
ติดตั้งไดทัง้แบบวางพื้นหรือแขวนเพดาน  
   
สามารถฟงเสียง พูดคุยโตตอบผานมือถือได มีไมคและลําโพงในตัว  
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การตดิตั 'งแอพพลิเคชั)น 
ดาวน์โหลดแอพ V380pro จาก Play store (Android) หรือ App store (ios) 
ลงทะเบียนแอพพลิเคชั)น 
หากทา่นยงัไมมี่บญัชีผู้ใช้ให้ทําการลงทะเบียนด้วยอีเมล์ของทา่น โดยการเปิดแอพ 
V380pro ขึ นมาแล้วเลือกเมน ูผู้ใช้ที)ลงทะเบียน เลือก ประเทศ/ภูมิภาค ใส่อีเมล์ของท่าน 
หลงัจากนั นกดปุ่ ม รหัสยืนยัน รหสัจะถกูสง่ไปยงัอีเมล์ของทา่น นํารหสัที#ได้มาใสใ่นช่อง 
ใส่รหัสยืนยัน แล้วกดปุ่ ม ขั 'นตอนต่อไป หลังจากนั นให้ตั งรห ัสผ่านของแอพ 
ยืนยนัรหสัผ่าน แล้วกดปุ่ ม ยื)นคําขอ 
การตดิตั 'งกล้อง 
ใส ่Micro sd card (อปุกรณ์แยกจําหน่าย) เข้ากบัตวักล้อง รองรับ card ความจไุมเ่กิน => 

Gb class 10 ขึ นไป (ช่องใส่การ์ดซ่อนอยูข้่างหลงัเลนซ์กล้อง หมนุหน้ากล้องให้เงยขึ น
ข้างบนอยา่งช้าๆ จะเห็นช่องใสก่าร์ด และปุ่ มรีเซ็ต) 
เสียบปลัKกไฟเข้ากบัตวักล้อง รอสกัครู่จะมีเสียงพดูจากกล้อง และปฏิบตัติามขั นตอนดงันี  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C. ตั งคา่ WiFi บนโทรศพัท์มือถือ ให้
เชื#อมตอ่กบั WiFI ของกล้องที#ชื#อ MV 
xxxxxx (xx คือหมายเลข ID ของกล้อง) 
เปิด GPS ระบตํุาแหนง่ของมือถือ  (ขณะ
เชื#อมตอ่ โทรศพัท์มือถือของทา่น อาจจะ
แจ้งวา่อินเตอร์เนตไมพ่ร้อมใช้งาน ไมต้่อง
สนใจ ให้ปฏิบตัิตามขั นตอนตอ่ไปได้เลย) 
*สําคญัมากก่อนเริ#มขั นตอนตอ่ไป กรุณา
ตรวจสอบให้แนใ่จวา่มือถือของทา่น
เชื#อมตอ่กบั WiFi ของกล้อง(WiFi ที#ขึ นต้น
ด้วย MV) สําเร็จเรียบร้อยแล้ว 

E. เปิดแอพ V380 pro แล้วกด + เพื)อเพิ)ม
กล้อง 
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G. เลือกเมน ูกล้องสมาร์ท >. เลือกเมน ูการเชื)อมต่อ AP hotspot 

L. เลือกชื)อกล้องของท่าน =. เลือก WiFi ที)บ้านท่าน (รองรับ E.>  
    GHz เท่านั'น) 
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S. ใส่รหัสผ่านของ WiFi ที)บ้านท่าน 8. สกัครู่จะมีเสียงตอบรับการตอ่ WiFi จาก

กล้อง  กดตั งชื#อกล้อง แล้วกดปุ่ ม เสร็จสิ น 

  

X. กดดกูล้องครั งแรกจะมีข้อความแจ้งให้ตั ง
รหสัผา่นของกล้อง ให้กดปุ่ ม ตั 'งรหัสผ่าน 

YZ. ตั 'งรหัสผ่านของกล้อง ยืนยัน

รหสัผา่น แล้วกด คอนเฟิร์ม จะสามารถกดดู
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การตดิตั 'งกล้องสาํหรับมือถือเครื)องต่อไป 
กล้องรุ่นนี สามารถตดิตั งเพื#อดรู่วมกนัในมือถือเครื#องอื#นได้ โดยมือถือเครื#องตอ่ไปจะต้อง
ตดิตั งแอพ V380pro และลงทะเบียนสมคัสมาชิกของแอพให้เรียบร้อย (อีเมล์ที#สมคัร
จะต้องไมซํ่ ากบัมือถือเครื#องแรก) 
ขั 'นตอนการตดิตั 'งกล้องสาํหรับมือถือเครื)องต่อไป 

Y.มือถือที#จะตดิตั งต้องสามารถเชื#อมตอ่
อินเตอร์เนตได้  เปิดแอพ V380 pro แล้วกด 
+ เพื#อเพิ#มกล้อง 

E.เลือกเมน ูกล้องสมาร์ท 
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G.เลือกเมน ูอุปกรณ์เครือข่าย ^.กดปุ่ ม สแกนคิวอาร์โค๊ด แล้วนํามือถือไป

สแกนคิวอาร์โค๊ดที#ใต้ตวักล้อง หรือ พิมพ์

เลข ID ของกล้องใสใ่นช่อง ID แล้วกด 

ขั นตอนตอ่ไป 

 

  

`.กดตั งชื#อกล้อง แล้วกดปุ่ ม เสร็จสิ 'น �.กดดกูล้องครั �งแรกจะมีข้อความแจ้งให้ใส่

รหสัผา่น นํารหัสผ่าน ของกล้องที�ตั �งใว้ตอน

ตดิตั �งกบัมือถือเครื�องแรก มาใสใ่นชอ่งรหสั 

แล้วกดปุ่ ม คอนเฟิร์ม จะสามารถดกูล้องได้ 
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การลบกล้อง 
หากเกิดปัญหาในการติดตั งกล้อง ไมส่ามารถดกูล้องได้ หรือต้องการติดตั งกล้องใหม่ ให้

ลบกล้องออกจากแอพโดยการกดเมน ูลบออก(รูปถังขยะ) ในหน้าจอพร้อมดกูล้อง จะมี

ข้อความให้ใสร่หสัผ่านการเข้าระบบของแอพ ใส่รหสัผา่น แล้วกดปุ่ ม คอนเฟิร์ม หลงัจาก

นั นให้กดปุ่ ม รีเซ็ต ที#ตวักล้องค้างไว้จนมีเสียงตอบรับ กล้องจะถกูลบและคืนคา่โรงงาน 

แล้วเริ#มติดตั งกล้องใหมอี่กครั ง 
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คาํอธิบายเมนูการใช้งานในหน้าขณะดูกล้อง 

การตั 'งค่าต่างๆของกล้อง 
กดปุ่ ม ตั 'งค่า(รูปฟันเฟือง)จะมีเมนกูารตั งคา่กล้องดงันี  
- ข้อมูลอุปกรณ์ แสดงเลข ID ของกล้อง เปลี#ยนชื#อกล้อง 
- เปลี)ยนอินเตอร์เน็ต ตั งค่าโหมดเครือข่าย เปลี#ยน wifi สําหรับดกูล้อง 
- รหัสผ่านอุปกรณ์ เมนูสาํหรับการเปลี#ยนรหัสผ่านของกล้อง 
- เวลา ตั งค่าเขตเวลา 

 

 

 

 

Y ปุ่ มหยดุชั#วคราว 
e ปุ่ มปิดเปิดเสียงจากตวักล้อง 
f ปุ่ มเลือกความละเอียดของวิดีโอ 
^ ปุ่ มดพูร้อมกนัหลายจอ(กรณีมีกล้อง
มากกวา่ Y ตวั) 
` ปุ่ มเลือกดกูล้อง(กรณีมีกล้องมากกว่า Y ตวั) 
g ปุ่ มขยายภาพเตม็หน้าจอ 
i ปุ่ มควบคมุทิศทางการหมนุของกล้อง 
j ปุ่ มจบัภาพหน้าจอ บนัทกึลงเครื#องโทรศพัท์ 
X ปุ่ มบนัทกึวิดีโอหน้าจอ บนัทกึลงโทรศพัท์ 
YZ ปุ่ มไมโครโฟน กดค้างเพื#อพดูไปออกที#
กล้อง 
YY ปุ่ มดวิูดีโอย้อนหลงั (ต้องใส ่micro sd)  
12 ปุ่ มเมนเูพิ#มเตมิ สําหรับตั งคา่การหมนุของ
ภาพ  
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- การตั 'งค่าการปลุก ปิดเปิดการแจ้งเตือนของกล้อง ตั งเวลาแจ้งเตือน 
- การตั 'งค่าวิดีโอ (ต้องใส่ micro sd card) ตั งคา่การบนัทกึวิดีโอ เลือกความละเอียดใน
การบนัทกึ 
 
การแก้ปัญหาเบื 'องต้น 
1. ตดิตั งกล้องไมไ่ด้ไมเ่จอกล้อง 

-ตรวจสอบให้แนใ่จวา่มือถือของทา่นเปิด WiFi และเชื#อมตอ่กบั WiFi ที#ชื#อ 
MVxxxxx เรียบร้อยแล้ว 
-ต้องเปิดระบบGPSระบตํุาแหนง่บนมือถือของทา่น 

2. ดกูล้องผา่นอินเตอร์เนตไมไ่ด้ 
-ตรวจสอบให้แนใ่จวา่กล้องได้เชื#อมตอ่กบั WiFi ที#บ้านของทา่นเรีบบร้อยแล้ว 
-หากกล้องใช้เวลานานในการเชื#อมตอ่ให้ออกจากแอพแล้วเข้ามาใหมอี่กครั ง
(ความเร็วอินเตอร์เน็ตมือถือของทา่นมีผล    ตอ่การดกูล้องแบบออนไลน์) 

3. กล้องไมทํ่างาน 
            -ตรวจสอบปลัKกไฟของกล้องหรือลองถอดปลัKกไฟออกแล้วเสียบใหมอี่กครั ง 
4. กล้องไมบ่นัทึกไมเ่จอ sd card 
          -เลือกใช้ sd card ที#มีคณุภาพหากเป็น sd card เก่าที#เคยใช้งานแล้วให้ฟอร์แมต
การ์ดก่อนการใช้งานและก่อน   เสียบการ์ดเข้ากบัตวักล้องต้องถอดปลัKกไฟของกล้องออก
ทกุครั ง (กล้องรองรับ micro sd card class 10 ขึ นไปเทา่นั น)    
5.หากไมส่ามารถตดิตั งกล้องได้ให้รีเซตกล้องโดยการกดปุ่ มรีเซตที#กล้องค้างไว้จนมีเสียง

ตอบรับจากตวักล้อง หลงัจากนั นให้เริ#มตดิตั งใหมอี่กครั ง 
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การรับประกัน (ใช้สติกเกอร์ใต้เครื#องแทนใบประกนั) 
     บริษัท ฯรับประกนัค่าอะไหล่ วงจรและค่าซอ่มฟรีหนึ#ง
ปี เต็ม  นบัจากวนัที#ซื อตาม  ที#ระบใุนใบเสร็จ หรือ สติก
เกอร์รับประกนัใต้เครื#อง  สําหรับสินค้าที#เสียตาม  สภาพ
การใช้งานปกติ    ทั งนี ไม่รวมถึงสายเกลียว ตวัถงั  ค่า
ขนส่ง ความเสียหายที#เกิดจาก การ ซอ่มแซมหรือ 
ดดัแปลงโดยช่างอื#น ที#ไม่ได้รับมอบหมายหรือแต่งตั ง  
จากบริษัทฯ หรือ เสียหายเนื#องจากโดนนํ า ความร้อน 
ฟ้าผ่า ภยัธรรมชาติ การตกหล่น และการใช้งาน ผิดวิธี   
หากมีข้อสงสยัเกี#ยวกบัการส่งเครื#องซอ่ม  หรือวิธีการใช้
โทรศพัท์ ติดต่อ (0) 2951 2020 ต่อ แผนกช่าง  
บริษัท  กลอบอล รีช จาํกัด                                                                                                 
55 ติวานนท์ 37 ท่าทราย  
อ.เมือง นนทบรีุ  11000 
โทร 0-2951 2020  
โทรสาร 0-2951 2868 
Email: info@globalreach.co.th 
URL: www.globalreach.co.th 


