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ผลิติภัณัฑ์น์ี้้�ใช้บ้ันัี้ทึกึวิดิีโ้อในี้ขณะขบััข้�ยานี้พาหนี้ะ ผลิติภัณัฑ์น์ี้้�ใช้เ้พื�อเป็นี้หลิกัฐานี้อา้งองิในี้การสืบืัสืวินี้เหตกุารณห์รอื
อบุัตัเิหตบุันี้ทึอ้งถูนี้นี้เทึา่นัี้�นี้ ไมรั่บัประกนัี้วิา่ผลิติภัณัฑ์น์ี้้�จะบันัี้ทึกึแลิะใหบ้ัรกิารคำลิาวิดีส์ืำาหรับัเหตกุารณท์ึั �งหมดี อปุกรณ์
นี้้�อาจไมไ่ดีบ้ันัี้ทึกึอบุัตัเิหตทุึ้�มอ้มิแพคำเพย้งเล็ิกนี้อ้ยทึ้�ไมท่ึำาใหเ้ซ็น็ี้เซ็อรต์รวิจจับัอมิแพคำทึำางานี้ หรอือบุัตัเิหตทุึ้�มอ้มิแพคำ
รนุี้แรงจนี้ทึำาใหค้ำา่แรงดีนัี้แบัตเตอร้�ของยานี้พาหนี้ะเบั้�ยงเบันี้ไป

การบันัี้ทึกึวิดิีโ้อจะไมเ่ริ�มขึ�นี้จนี้กวิา่การเปิดีใช้ง้านี้ผลิติภัณัฑ์ ์(บัต่อพั) จะเสืร็จสืมบัร่ณ ์หลิงัจากเปิดีเคำรื�อง ใหร้อจนี้กวิา่ผ
ลิติภัณัฑ์บ์ัต่อพัเสืร็จสืมบัร่ณแ์ลิว้ิจงึขบััข้�ยานี้พาหนี้ะ เพื�อใหแ้น่ี้ใจวิา่ทึกุเหตกุารณท์ึ้�เกดิีขึ�นี้กบััยานี้พาหนี้ะจะไดีรั้บัการบันัี้
ทึกึ

THINKWARE จะไมรั่บัผดิีช้อบัตอ่คำวิามสืญ่เสืย้ใดีๆ ทึ้�เกดิีขึ�นี้จากอบุัตัเิหต ุแลิะจะไมรั่บัผดิีช้อบัใหก้ารช้ว่ิยเหลิอืใดีๆ ในี้สืิ�
งทึ้�เป็นี้ผลิจากอบุัตัเิหตทุึ้�เกดิีขึ�นี้

การปรับัตั �งคำา่ยานี้พาหนี้ะหรอืเงื�อนี้ไขการดีำาเนี้นิี้การ เช้น่ี้ การตดิีตั �งอปุกรณล็์ิอคำประตร่ถูระยะไกลิ การตั �งคำา่ ECU 
หรอืการตั �งคำา่ TPMS อาจไมส่ืนัี้บัสืนุี้นี้คำณุสืมบัตับิัางอยา่งของผลิติภัณัฑ์ ์แลิะเฟิิรม์แวิรท์ึ้�ตา่งรุน่ี้กนัี้อาจสืง่ผลิตอ่การทึำาง
านี้หรอืคำณุสืมบัตัขิองผลิติภัณัฑ์์

เก่่�ยวก่บัคู่่ม่ือืผ่ใ้ช้้

ขอ้มล่ิทึ้�ใหใ้นี้คำ่ม่อืฉบับัันี้้�อาจเปลิ้�ยนี้แปลิงไปเมื�อผ่ผ้ลิติเปลิ้�ยนี้แปลิงนี้โยบัายการบัรกิาร

คำ่ม่อืฉบับัันี้้�ใช้ก้บััรุน่ี้ THINKWARE F200 PRO เทึา่นัี้�นี้ แลิะอาจจะมค้ำวิามผดิีพลิาดีทึางเทึคำนี้คิำ 
คำวิามผดิีพลิาดีทึางการเขย้นี้ หรอืขอ้มล่ิทึ้�ยงัไมส่ืมบัร่ณ์

ลิขิสิทิธิ์ิ�

THINKWARE ขอสืงวินี้สืทิึธิ์ิ�การใช้ง้านี้เนี้ื�อหาแลิะแผนี้ภัาพทึั �งหมดีในี้คำ่ม่อืฉบับัันี้้�ภัายใตก้ารคำุม้คำรองของกฏิหมายลิขิสืทิึ
ธิ์ิ� การทึำาซ็ำ�า แกไ้ข ดีดัีแปลิง หรอืเผยแพรค่ำ่ม่อืฉบับัันี้้�โดียไมไ่ดีรั้บัอนุี้ญาตเป็นี้ลิายลิกัษณอ์กัษรจาก THINKWARE ถูอืเ
ป็นี้การกระทึำาตอ้งหา้มแลิะจะตอ้งถูก่ดีำาเนี้นิี้คำดีต้ามกฏิหมาย

เคู่รื่ื�องหมืายก่ารื่คู่า้ท่�ได้ร้ื่บัก่ารื่จด้ทะเบย่น

THINKWARE F200 PRO เป็นี้เคำรื�องหมายการคำา้ทึ้�ไดีรั้บัการจดีทึะเบัย้นี้ของ THINKWARE

โลิโกผ้ลิติภัณัฑ์แ์ลิะช้ื�อผ่ใ้หบ้ัรกิารอื�นี้ๆ ในี้คำ่ม่อืฉบับัันี้้�เป็นี้เคำรื�องหมายการคำา้ของบัรษัิทึทึ้�เป็นี้เจา้ของ

ปรื่ะก่าศอตุสิาหก่รื่รื่มืแคู่นาด้าเก่่�ยวก่บัก่ารื่รื่บัรื่งัสิ ่
อปุกรณน์ี้้�เป็นี้ไปตามขอ้จำากดัีการรับัรังสื ้IC ในี้สืภัาพแวิดีลิอ้มทึ้�คำวิบัคำมุไมไ่ดี ้อปุกรณน์ี้้�คำวิรไดีรั้บัการตดิีตั �งแลิะใช้ง้านี้ดีว้ิ
ยระยะหา่งอยา่งนี้อ้ย 20 ซ็ม. ระหวิา่งเคำรื�องปลิอ่ยรังสืก้บััรา่งกายของคำณุ 



ปรื่ะก่าศ FCC
อปุกรณน์ี้้�เป็นี้ไปตามสืว่ินี้ทึ้� 15 ของขอ้บังัคำบัั FCC การใช้ง้านี้เป็นี้ไปตามเงื�อนี้ไขสืองประการตอ่ไปนี้้�: (1) อปุกรณ์
นี้้�ตอ้งไมก่อ่ใหเ้กดิีคำลิื�นี้รบักวินี้ทึ้�เป็นี้อนัี้ตราย แลิะ (2) อปุกรณน์ี้้�ตอ้งรองรับัคำลิื�นี้รบักวินี้ใดีๆ กต็าม รวิมทึั �งคำลิื�นี้รบักวิ
นี้ทึ้�อาจกอ่ใหเ้กดิีการทึำางานี้ทึ้�ไมพ่งึประสืงคำ์

อปุกรณน์ี้้�ไดีรั้บัการทึดีสือบัแลิะพบัวิา่เป็นี้ไปตามขอ้จำากดัีสืำาหรับัอปุกรณด์ีจิติอลิคำลิาสื B ตามสืว่ินี้ทึ้� 15 
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เวิณทึ้�อย่อ่าศัยัตามสืมคำวิร อปุกรณน์ี้้�ผลิติ ใช้แ้ลิะสืามารถูแผพ่ลิงังานี้คำลิื�นี้คำวิามถู้�วิทิึยไุดี ้ซ็ึ�งอาจกอ่ใหเ้กดิีคำลิื�นี้รบัก
วินี้ทึ้�เป็นี้อนัี้ตรายตอ่การสืื�อสืารทึางคำลิื�นี้วิทิึยหุากไมไ่ดีต้ดิีตั �งแลิะใช้ง้านี้ตามคำำาแนี้ะนี้ำา อยา่งไรกต็าม การตดิีตั �งอปุ
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• ปรับัทึศิัทึางหรอืปรับัตำาแหน่ี้งเสืาอากาศัใหม่

• นี้ำาอปุกรณอ์อกหา่งจากเคำรื�องรับัสืญัญาณ

• เช้ื�อมตอ่อปุกรณก์บััช้อ่งจา่ยไฟิอื�นี้ๆ บันี้วิงจรทึ้�ไมใ่ช้ช่้อ่งทึ้�เคำรื�องรับัสืญัญาณเช้ื�อมตอ่อย่่

• ปรกึษาผ่ข้ายสืนิี้คำา้หรอืตดิีตอ่ขอคำวิามช้ว่ิยเหลิอืจากเจา้หนี้า้ทึ้�เทึคำนี้คิำดีา้นี้วิทิึยหุรอืโทึรทึศัันี้์

• อปุกรณน์ี้้�แลิะเสืาอากาศัตอ้งไมต่ั �งอย่ด่ีว้ิยกนัี้หรอืตั �งอย่ร่วิมกบััเสืาอากาศัหรอืเคำรื�องสืง่สืญัญาณอื�นี้ๆ

• ตอ้งรักษาระยะหา่งขั �นี้ตำ�า 20 ซ็ม. ระหวิา่งเสืาอากาศัแลิะตวัิบัคุำคำลิเพื�อใหเ้ป็นี้ไปตามขอ้กำาหนี้ดีการรับัรังสื ้RF

ขอ้คู่วรื่รื่ะวงั FCC: การเปลิ้�ยนี้แปลิงหรอืแกไ้ขอปุกรณท์ึ้�ไมไ่ดีรั้บัการยนิี้ยอมจากผ่ม้ห้นี้า้ทึ้�รับัผดิีช้อบั อาจทึำาใหอ้ำา
นี้าจการใช้ง้านี้อปุกรณข์องคำณุเป็นี้โมฆะ
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โปรดีระวิงัวิา่การเปลิ้�ยนี้แปลิงหรอืแกไ้ขอปุกรณท์ึ้�ไมไ่ดีรั้บัการยนิี้ยอมจากผ่ม้ห้นี้า้ทึ้�รับัผดิีช้อบั อาจทึำาใหอ้ำานี้าจกา
รใช้ง้านี้อปุกรณข์องคำณุเป็นี้โมฆะ

ปรื่ะก่าศ: การใช้ง้านี้เป็นี้ไปตามเงื�อนี้ไขสืองประการตอ่ไปนี้้� (1) อปุกรณน์ี้้�อาจไมก่อ่ใหเ้กดิีคำลิื�นี้รบักวินี้ แลิะ (2) อุ
ปกรณน์ี้้�ตอ้งยอมรับัคำลิื�นี้รบักวินี้ใดีๆ กต็าม รวิมทึั �งคำลิื�นี้รบักวินี้ทึ้�อาจกอ่ใหเ้กดิีการทึำางานี้ทึ้�ไมพ่งึประสืงคำข์องอปุกร
ณ์

อปุกรณด์ีจิติอลิคำลิาสื B นี้้�เป็นี้ไปตาม ICES-003 ของประเทึศัแคำนี้าดีา

IC: 12594A-F200PRO
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ขอ้มืล่ิด้า้นคู่วามืปลิอด้ภัยั
อา่นี้ขอ้มล่ิดีา้นี้คำวิามปลิอดีภัยัตอ่ไปนี้้�เพื�อใหส้ืามารถูใช้ง้านี้อปุกรณไ์ดีอ้ยา่งถูก่ตอ้ง

สิญัลิกั่ษณด์้า้นคู่วามืปลิอด้ภัยัในคู่่ม่ือืน่�

“คำำาเตอืนี้” - บัง่บัอกวิา่อาจมอ้นัี้ตรายเกดิีขึ�นี้ถูงึขั �นี้บัาดีเจ็บัรา้ยแรงหรอืเสืย้ช้ว้ิติหากกระทึำาการดีงักลิา่วิ

“ขอ้คำวิรระวิงั” - บัง่บัอกวิา่อาจมอ้นัี้ตรายเกดิีขึ�นี้ถูงึขั �นี้บัาดีเจ็บัเล็ิกนี้อ้ยหรอือาจมค้ำวิามเสืย้หายตอ่ทึรัพยส์ืนิี้หากกระทึำากา
รดีงักลิา่วิ

“ขอ้คำวิรจำา” - ใหข้อ้มล่ิทึ้�เป็นี้ประโยช้นี้ท์ึ้�จะช้ว่ิยเหลิอืผ่ใ้ช้ใ้หใ้ช้ง้านี้คำณุสืมบัตัติา่งๆ ของผลิติภัณัฑ์ไ์ดีด้ีข้ ึ�นี้

ขอ้มืล่ิด้า้นคู่วามืปลิอด้ภัยัเพื�อก่ารื่ใช้ง้านอยา่งถก่่ตอ้ง

ก่ารื่ขบัข่�แลิะก่ารื่ใช้ง้านผลิติภัณัฑ์์

• อยา่ใช้ง้านผลิติภัณัฑ์ข์ณะขบัข่�ยานพาหนะ การเสืย้สืมาธิ์ขิณะขบััข้�อาจทึำาใหเ้กดิีอบุัตัเิหตทุึ้�สืง่ผลิใหบ้ัาดีเจ็บัหรอืเ
สืย้ช้ว้ิติไดี ้

• ตดิ้ต ั�งผลิติภัณัฑ์ใ์นท่�ท ่�ไมืบ่ด้บงัทศันวสิิยัของผ่ข้บัข่� สืิ�งบัดีบังัทึศัันี้วิสิืยัของผ่ข้บััข้�อาจทึำาใหเ้กดิีอบุัตัเิหตทุึ้�สืง่ผลิใ
หบ้ัาดีเจ็บัหรอืเสืย้ช้ว้ิติไดี ้ตรวิจสือบักฏิหมายแลิะขอ้บังัคำบััในี้พื�นี้ทึ้�ทึ้�คำณุอาศัยัอย่ก่อ่นี้ตดิีผลิติภัณัฑ์ก์บัักระจกหนี้า้รถู
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แหลิง่จา่ยพลิงังาน

• อยา่ใช้ง้านหรื่อืจบัสิายไฟในขณะมือืเป่ยก่ การทึำาเช้น่ี้นัี้�นี้อาจทึำาใหเ้สืย้ช้ว้ิติเนี้ื�องจากกระแสืไฟิฟ้ิาช้อ็ต
• อยา่ใช้ส้ิายไฟท่�อย่ใ่นสิภัาพไมืส่ิมืบร่ื่ณ ์การทึำาเช้น่ี้นัี้�นี้อาจทึำาใหเ้กดิีไฟิไหมห้รอืเสืย้ช้ว้ิติเนี้ื�องจากกระแสืไฟิฟ้ิาช้อ็ต
• เก็่บสิายไฟใหห้า่งจาก่แหลิง่คู่วามืรื่อ้นทกุ่ปรื่ะเภัท หากไมท่ึำาเช้น่ี้นัี้�นี้จะทึำาใหฉ้นี้วินี้หุม้สืายไฟิลิะลิาย แลิะอาจทึำาใ
หเ้กดิีไฟิไหมห้รอืเสืย้ช้ว้ิติเนี้ื�องจากกระแสืไฟิฟ้ิาช้อ็ต

• ใช้ส้ิายไฟก่บัตวัเช้ื�อมืตอ่ถก่่ปรื่ะเภัท แลิะตรื่วจสิอบใหแ้นใ่จวา่สิายไฟเช้ื�อมืตอ่อยา่งมื ั�นคู่งแลิะแนน่หนาพอ หา
กไมท่ึำาเช้น่ี้นัี้�นี้อาจทึำาใหเ้กดิีไฟิไหมห้รอืเสืย้ช้ว้ิติเนี้ื�องจากกระแสืไฟิฟ้ิาช้อ็ต

• อยา่ด้ดั้แปลิงหรื่อืตดั้สิายไฟ แลิะอยา่ทึบััสืายไฟิดีว้ิยวิตัถูทุึ้�มน้ี้ำ�าหนัี้กมาก หรอืดีงึ สือดี ดีดัีสืายไฟิแรงเกนิี้ไป การทึำาเ
ช้น่ี้นัี้�นี้อาจทึำาใหเ้กดิีไฟิไหมห้รอืเสืย้ช้ว้ิติเนี้ื�องจากกระแสืไฟิฟ้ิาช้อ็ต

• ใช้เ้พย่งอปุก่รื่ณเ์สิรื่มิืของแทจ้าก่ THINKWARE หรื่อืผ่คู้่า้ท่�ได้ร้ื่บัอญุาตจาก่ THINKWARE เทา่น ั�น 
THINKWARE ไมรั่บัประกนัี้วิา่อปุกรณเ์สืรมิทึ้�ผลิติโดียผ่ผ้ลิติภัายนี้อกจะเขา้กนัี้ไดีแ้ลิะสืามารถูใช้ง้านี้ไดีอ้ยา่งปกติ

• เมืื�อตอ่สิายไฟเขา้ก่บัผลิติภัณัฑ์ ์ตรื่วจสิอบใหแ้นใ่จวา่ก่ารื่เช้ื�อมืตอ่รื่ะหวา่งหวัเสิย่บแลิะตวัเช้ื�อมืตอ่สิายไ
ฟของผลิติภัณัฑ์ม์ืคู่่วามืมื ั�นคู่ง หากการเช้ื�อมตอ่หลิวิม สืายไฟิอาจจะหลิดุีออกเนี้ื�องจากแรงสืั�นี้ของยานี้พาหนี้ะ 
หากไมม่ก้ารเช้ื�อมตอ่กระแสืไฟิฟ้ิา จะไมส่ืามารถูบันัี้ทึกึวิดิีโ้อไดี ้

เด็้ก่แลิะสิตัวเ์ลิ่�ยง

วางผลิติภัณัฑ์ใ์หห้า่งจาก่เด็้ก่แลิะสิตัวเ์ลิ่�ยง หากผลิติภัณัฑ์เ์สืย้หาย อาจกอ่ใหเ้กดิีอนัี้ตรายถูงึช้ว้ิติไดี ้
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ขอ้มืล่ิอื�นๆ เก่่�ยวก่บัผลิติภัณัฑ์์

ก่ารื่ใช้ง้านแลิะก่ารื่จดั้ก่ารื่ผลิติภัณัฑ์์

• อยา่ใหผ้ลิติภัณัฑ์โ์ด้นแสิงแด้ด้หรื่อืแสิงจา้โด้ยตรื่ง ไมเ่ช้น่ี้นัี้�นี้เลินี้สืห์รอืวิงจรภัายในี้อาจเกดิีคำวิามเสืย้หายไดี ้
• ใช้ง้านผลิติภัณัฑ์ใ์นสิถานท่�ท ่�มือ่ณุหภัม่ืริื่ะหวา่ง 14 °F แลิะ 140 °F (-10 °C ถงึ 60 °C) แลิะเก็่บผลิติภัณัฑ์ใ์
นสิถานท่�ท ่�มือ่ณุหภัม่ืริื่ะหวา่ง -4 °F แลิะ 158 °F (-20 °C ถงึ 70 °C) ผลิติภัณัฑ์อ์าจจะไมท่ึำางานี้อยา่งทึ้�ถูก่ออก
แบับัมา แลิะคำวิามเสืย้หายทึางกายภัาพทึ้�ถูาวิรบัางอยา่งอาจสืง่ผลิตอ่การทึำางานี้หรอืเก็บัขอ้มล่ิในี้ช้ว่ิงอณุหภัม่ทิึ้�ระบั ุกา
รรับัประกนัี้ไมไ่ดีค้ำรอบัคำลิมุคำวิามเสืย้หายดีงักลิา่วิ

• หมื ั�นตรื่วจสิอบวา่ผลิติภัณัฑ์ไ์ด้ร้ื่บัก่ารื่ตดิ้ต ั�งอย่ใ่นตำาแหนง่ท่�เหมืาะสิมื อมิแพคำอยา่งรนุี้แรงทึ้�เกดิีจากสืภัาพถูนี้นี้อ
าจเปลิ้�ยนี้แปลิงตำาแหน่ี้งการตดิีตั �ง ตรวิจสือบัใหแ้น่ี้ใจวิา่ผลิติภัณัฑ์อ์ย่ใ่นี้ตำาแหน่ี้งทึ้�แนี้ะนี้ำาในี้คำ่ม่อื

• อยา่ออก่แรื่งก่ด้ปุ่ มืมืาก่เก่นิไป ปุ่ มอาจเกดิีคำวิามเสืย้หายไดี ้
• อยา่ทำาคู่วามืสิะอาด้ผลิติภัณัฑ์ด์้ว้ยสิารื่เคู่มืท่ำาคู่วามืสิะอาด้หรื่อืตวัทำาลิะลิาย การทึำาเช้น่ี้นัี้�นี้อาจทึำาใหส้ืว่ินี้ประกอ
บัของผลิติภัณัฑ์ท์ึ้�เป็นี้พลิาสืตกิเสืย้หายไดี ้ทึำาคำวิามสืะอาดีผลิติภัณัฑ์โ์ดียใช้ผ้า้ทึ้�สืะอาดี นุ่ี้ม แลิะแหง้

• อยา่ถอด้แยก่ช้ิ�นสิว่นผลิติภัณัฑ์ห์รื่อืทำาใหผ้ลิติภัณัฑ์เ์ก่ดิ้อมิืแพคู่ การทึำาเช้น่ี้นัี้�นี้อาจทึำาใหผ้ลิติภัณัฑ์เ์สืย้หายไดี ้
การถูอดีแยกช้ิ�นี้สืว่ินี้ผลิติภัณัฑ์โ์ดียไมไ่ดีรั้บัอนุี้ญาตทึำาใหก้ารรับัประกนัี้เป็นี้โมฆะ

• ถอือยา่งรื่ะมืดั้รื่ะวงั หากคำณุทึำาผลิติภัณัฑ์ต์ก ทึำาหลิดุีมอื หรอืทึำาใหไ้ดีรั้บัการกระทึบักระเทึอืนี้จากภัายนี้อก 
อาจกอ่ใหเ้กดิีคำวิามเสืย้หายแลิะ/หรอืทึำาใหผ้ลิติภัณัฑ์ใ์ช้ง้านี้ไมไ่ดี ้

• อยา่พยายามืนำาวตัถแุปลิก่ปลิอมืเขา้ไปในอปุก่รื่ณ์
• หลิก่่เลิ่�ยงคู่วามืช้ื�นมืาก่เก่นิไปแลิะรื่ะวงัอยา่ใหน้ำ �าเขา้ไปในผลิติภัณัฑ์ ์สืว่ินี้ประกอบัทึ้�เป็นี้วิงจรอเิล็ิกทึรอนี้กิสืภ์ัายใ
นี้ผลิติภัณัฑ์อ์าจเสืย้หายหากโดีนี้คำวิามช้ื�นี้หรอืนี้ำ�า

• อาจยงัมก้ารจา่ยพลิงังานี้ไปทึ้� dash cam แมว้ิา่จะดีบััเคำรื�องยนี้ตแ์ลิว้ิ ทึั �งนี้้�ข ึ�นี้อย่ก่บััย้�หอ้แลิะรุน่ี้รถูยนี้ตข์องคำณุ การตดิีตั �
งอปุกรณไ์ปยงัช้อ่งจา่ยไฟิฟ้ิา 12V อยา่งตอ่เนี้ื�อง จะทึำาใหแ้บัตเตอร้�ยานี้พาหนี้ะลิดีลิง

• อปุกรณน์ี้้�ถูก่ออกแบับัมาเพื�อบันัี้ทึกึวิดิีโ้อขณะกำาลิงัขบััข้�ยานี้พาหนี้ะ คำณุภัาพของวิดิีโ้ออาจขึ�นี้อย่ก่บััสืภัาพอาก
าศัแลิะสืภัาพแวิดีลิอ้มบันี้ทึอ้งถูนี้นี้ เช้น่ี้ เวิลิากลิางวินัี้หรอืกลิางคำนืี้ จำานี้วินี้ไฟิถูนี้นี้ การเขา้/การออกจากอโุมงคำ ์
แลิะอณุหภัม่ริอบัขา้ง

• THINKWARE จะไมรั่บัผดิีช้อบัตอ่คำวิามเสืย้หายของวิดิีโ้อทึ้�บันัี้ทึกึขณะขบััข้�ยานี้พาหนี้ะ
• แมว้ิา่อปุกรณน์ี้้�จะออกแบับัมาใหท้ึนี้ทึานี้ตอ่การอมิแพคำอยา่งรนุี้แรงทึ้�เกดิีจากรถูช้นี้ แต ่THINKWARE จะไมรั่บัประกนัี้ก
ารบันัี้ทึกึอบุัตัเิหตทุึ้�อปุกรณไ์ดีรั้บัคำวิามเสืย้หายจากอบุัตัเิหตนัุี้�นี้ๆ

• รักษาคำวิามสืะอาดีของกระจกหนี้า้รถูแลิะเลินี้สืก์ลิอ้งเพื�อใหไ้ดีว้ิดิีโ้อทึ้�มค้ำณุภัาพน่ี้าพอใจ ฝุ่ นี้ผงแลิะสืสืารบัทึเลินี้สืก์ลิอ้ง
แลิะกระจกหนี้า้รถูอาจลิดีคำณุภัาพของวิดิีโ้อทึ้�บันัี้ทึกึ

• อปุกรณน์ี้้�สืำาหรับัใช้ภ้ัายในี้ยานี้พาหนี้ะเทึา่นัี้�นี้
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1. ภัาพรื่วมืผลิติภัณัฑ์์

1.1 อปุก่รื่ณท์่�บรื่รื่จมุืาด้ว้ย
ตรวิจสือบัใหแ้น่ี้ใจวิา่มอ้ปุกรณบ์ัรรจมุาคำรบัทึกุอยา่งเมื�อคำณุเปิดีกลิอ่งผลิติภัณัฑ์์

1.1.1 อปุก่รื่ณม์ืาตรื่ฐาน

กลิอ้งหนี้า้ (อปุกรณห์ลิกั) แผน่ี้ตดิีตั �ง ทึ้�ช้ารจ์สืำาหรับัใช้ใ้นี้ยานี้พาหนี้ะ

ทึ้�ยดึีสืายไฟิแบับัมก้าวิ
การด์ีคำวิามจำา MicroSD 

พรอ้มตวัิแปลิง 
(ทึ้�ใช้แ้ลิว้ิหมดีไป)

คำ่ม่อืสืำาหรับัเริ�มใช้ง้านี้อยา่งรวิดีเร็วิแลิะใบัรั
บัประกนัี้ / ขอ้มล่ิ CS / คำ่ม่อืผ่ใ้ช้ ้

(บัรรจอุย่ใ่นี้การด์ี microSD)

อาจมก้ารเปลิ้�ยนี้แปลิงอปุกรณม์าตรฐานี้โดียไมต่อ้งแจง้ใหท้ึราบัลิว่ิงหนี้า้

1.1.2 อปุก่รื่ณเ์สิรื่มิื (ขายแยก่ตา่งหาก่)

A
C
C

B
A
T
T
E
R
YGN

D

สืายไฟิแบับัแข็ง เคำรื�องรับัสืญัญาณจพ้เ้อสืจากภัายนี้อก กลิอ้งหลิงั

• การรับัสืญัญาณจพ้เ้อสือาจไดีรั้บัการรบักวินี้จากกระจกหนี้า้ของยานี้พาหนี้ะ โดียเฉพาะกระจกทึ้�เคำลิอืบัสืารกนัี้รังสืย้ว่ิห้รื
อกระจกทึ้�ตดิีตั �งอปุกรณล์ิะลิายนี้ำ�าแข็ง แนี้ะนี้ำาใหใ้ช้ ้เคำรื�องรับัสืญัญาณจพ้เ้อสืจากภัายนี้อกเมื�อสืญัญาณจพ้เ้อสืออ่นี้หรื
อไมไ่ดีรั้บัสืญัญาณจพ้เ้อสื

• หากตอ้งการเช้ื�อมเคำรื�องรับัสืญัญาณจพ้เ้อสืจากภัายนี้อกเขา้กบัักลิอ้งหนี้า้ ใหถู้อดีทึ้�ปิดีช้อ่งจพ้เ้อสืของกลิอ้งหนี้า้ออกอ
ยา่งระมดัีระวิงัดีว้ิยอปุกรณงั์ดีหรอืไขคำวิงหวัิเล็ิกแบันี้เพื�อเขา้สื่ช่้อ่งดีงักลิา่วิ
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1.2 รื่ายช้ื�อสิว่นปรื่ะก่อบ

1.2.1 ก่ลิอ้งหนา้ (อปุก่รื่ณห์ลิกั่) - มืมุืมืองด้า้นหนา้

พอรื่ต์รื่บัไฟ DC-IN 
ใช้ส้ืำาหรับัตอ่สืายไฟิ

พอรื่ต์จพ่เ่อสิ 
ใช้ส้ืำาหรับัตอ่เคำรื�องรับัสืั
ญญาณจพ้เ้อสืจากภัายนี้
อก (ไมจ่ำาเป็นี้)

พอรื่ต์ขาเขา้ V-IN 
ใช้ส้ืำาหรับัตอ่กลิอ้งหลิงั 
(ไมจ่ำาเป็นี้) 

ลิำาโพง 
สืง่เสืย้งแนี้ะนี้ำาแลิะเสืย้งออดี 
เพื�อแสืดีงสืถูานี้ะของผลิติภัณัฑ์์

เลินสิก์่ลิอ้งหนา้ 
บันัี้ทึกึภัาพจากมมุมองดีา้นี้หนี้า้

ช้อ่งตอ่แผน่ตดิ้ต ั�ง 
ใช้ส้ืำาหรับัตอ่แผน่ี้ตดิีตั �ง 

1.2.2 ก่ลิอ้งหนา้ (อปุก่รื่ณห์ลิกั่) - มืมุืมืองด้า้นหลิงั

LED แสิด้งสิถานะ 
แสืดีงสืถูานี้ะการบันัี้ทึกึ

LEDWi-Fi 
แสืดีงสืถูานี้ะการเช้ื�อมตอ่ 

Wi-Fi

ช้อ่งใสิก่่ารื่ด์้คู่วามืจำา 
ใสืก่ารด์ีคำวิามจำาเพื�อจัดีเก็บัการบันัี้ทึกึ

ไมืโคู่รื่โฟน
ใช้ส้ืำาหรับับันัี้ทึกึเสืย้ง

ปุ่ มืบนัทกึ่
• กดีธิ์รรมดีา: เริ�มการบันัี้ทึกึดีว้ิยตนี้เอง
• กดีคำา้งไวิ ้3 วินิี้าทึ:้ เปิดี/ปิดีการบันัี้ทึกึเสืย้ง 
• กดีคำา้งไวิ ้5 วินิี้าทึ:้ ฟิอรแ์มตการด์ีหน่ี้วิยคำวิามจำา

ปุ่ มื Wi-Fi 
กดีเพื�อเช้ื�อมตอ่ผลิติภัณัฑ์ก์บััสืมารท์ึโฟินี้ผา่นี้
เคำรอืขา่ย Wi-Fi
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1.2.3 ก่ลิอ้งหลิงั (อปุก่รื่ณเ์สิรื่มิื)
ด้า้นก่าวของแผน่ตดิ้ต ั�ง 
ใช้ส้ืำาหรับัตดิีกลิอ้งหลิงัในี้ยานี้พาหนี้ะ

เลินสิก์่ลิอ้งหลิงั 
บันัี้ทึกึภัาพจากมมุมองดีา้นี้หลิงั

LED คู่วามืปลิอด้ภัยั 
แสืดีงวิา่กำาลิงับันัี้ทึกึวิดิีโ้ออย่่

พอรื่ต์เช้ื�อมืตอ่ 
ใช้ส้ืำาหรับัเช้ื�อมตอ่กลิอ้งหลิงักบัักลิ ้
องหนี้า้โดียใช้ส้ืายไฟิกลิอ้งหลิงั

1.3 ก่ารื่ถอด้แลิะก่ารื่ใสิก่่ารื่ด์้คู่วามืจำา
ปฏิบิัตัติามคำำาแนี้ะนี้ำาในี้การถูอดีการด์ีคำวิามจำาออกจากผลิติภัณัฑ์แ์ลิะใสืก่ารด์ีคำวิามจำาเขา้ไปในี้ผลิติภัณัฑ์์

โปรดีปิดีเคำรื�องกอ่นี้ถูอดีการด์ีคำวิามจำา คำอ่ยๆ ใช้เ้ล็ิบักดีสื่
วินี้ทึา้ยของการด์ีคำวิามจำาเพื�อปลิดีแลิว้ิถูอดีการด์ีออกจา
กเคำรื�อง 

หากตอ้งการใสืก่ารด์ีคำวิามจำาในี้ช้อ่งการด์ีคำวิามจำา ใหต้รวิ
จสือบัวิา่หนัี้ดีา้นี้ทึ้�มโ้ลิหะบันี้การด์ีเขา้หาปุ่ มบันี้เคำรื�อง จา
กนัี้�นี้ใสืก่ารด์ีคำวิามจำาเขา้ไปในี้ช้อ่งจนี้กระทึั�งคำณุไดีย้นิี้เสื้
ยงคำลิกิ

• ตรวิจสือบัใหแ้น่ี้ใจวิา่ผลิติภัณัฑ์ปิ์ดีอย่ก่อ่นี้ทึ้�จะนี้ำาการด์ีคำวิามจำาออก ไฟิลิว์ิดิีโ้อทึ้�บันัี้ทึกึไวิอ้าจจะเสืย้หายหรอืสืญ่หายห
ากคำณุนี้ำาการด์ีคำวิามจำาออกขณะทึ้�ผลิติภัณัฑ์ย์งัเปิดีอย่่

• ตรวิจสือบัใหแ้น่ี้ใจวิา่การด์ีคำวิามจำาอย่ใ่นี้ทึศิัทึางทึ้�ถูก่ตอ้งกอ่นี้ใสืเ่ขา้ไปในี้ผลิติภัณัฑ์ ์ช้อ่งใสืก่ารด์ีคำวิามจำาหรอืการด์ีคำวิา
มจำาอาจไดีรั้บัคำวิามเสืย้หายหากใสืไ่มถู่ก่ตอ้ง

• ใช้ก้ารด์ีคำวิามจำาของแทึจ้าก THINKWARE เทึา่นัี้�นี้ THINKWARE ไมรั่บัประกนัี้วิา่การด์ีคำวิามจำาทึ้�ผลิติโดียผ่ผ้ลิติภัายนี้
อกจะสืามารถูเขา้กนัี้ไดีก้บััผลิติภัณัฑ์แ์ลิะใช้ง้านี้ไดีอ้ยา่งปกติ

สืำารองไฟิลิว์ิดิีโ้อไวิใ้นี้อปุกรณเ์ก็บัขอ้มล่ิอื�นี้เป็นี้ระยะๆ เพื�อป้องกนัี้การสืญ่หายของไฟิลิว์ิดิีโ้อทึ้�บันัี้ทึกึไวิ ้
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2. ก่ารื่ตดิ้ต ั�งผลิติภัณัฑ์์

2.1 ก่ารื่ตดิ้ต ั�งก่ลิอ้งหนา้ (อปุก่รื่ณห์ลิกั่)
ปฏิบิัตัติามคำำาแนี้ะนี้ำาเพื�อใหก้ารตดิีตั �งผลิติภัณัฑ์เ์ป็นี้ไปอยา่งถูก่ตอ้ง

2.1.1 ก่ารื่เลิอืก่ตำาแหนง่ตดิ้ต ั�ง

เลิอืกตำาแหน่ี้งตดิีตั �งทึ้�สืามารถูบันัี้ทึกึภัาพในี้มมุมองดีา้นี้หนี้ ้
าของยานี้พาหนี้ะไดีท้ึั �งหมดีโดียทึ้�ไมบ่ัดีบังัทึศัันี้วิสิืยัของผ่ ้
ขบััข้�ยานี้พาหนี้ะ ตรงสือบัใหแ้น่ี้ใจวิา่เลินี้สืข์องกลิอ้งหนี้า้ติ
ดีตั �งอย่ต่รงกลิางของกระจกหนี้า้รถู

20 cm

หากมก้ารตดิีตั �งอปุกรณน์ี้ำาทึางจพ้เ้อสืบันี้แผงหนี้า้ปัดี 
การรับัสืญัญาณ จพ้เ้อสือาจขึ�นี้อย่ก่บััตำาแหน่ี้งการตดิีตั �งกลิอ้ง
บันี้แผงหนี้า้ปัดี
ปรับัตำาแหน่ี้งการตดิีตั �งอปุกรณน์ี้ำาทึางจพ้เ้อสืจนี้แน่ี้ใจวิา่อปุก
รณท์ึั �งสืองเคำรื�องอย่ห่า่งกนัี้อยา่งนี้อ้ย 20 ซ็ม. (หรอืประมาณ 
8 นี้ิ�วิ)

2.1.2 ก่ารื่ตดิ้ผลิติภัณัฑ์์
ปฏิบิัตัติามคำำาแนี้ะนี้ำาเพื�อตดิีผลิติภัณัฑ์ใ์นี้ตำาแหน่ี้งตดิีตั �ง

1 

2

1➊➊

➋➋

จัดีแผน่ี้ตดิีตั �งใหต้รงกบััรางใสืแ่ผน่ี้ตดิีตั �งบันี้ผลิติภัณัฑ์ ์แลิ ้
วิเลิื�อนี้จนี้กระทึั�งคำณุไดีย้นิี้เสืย้งคำลิกิ (➊) จากนัี้�นี้ คำอ่ยๆ 
นี้ำาฟิิลิม์กนัี้รอยออก (➋) 

2 หลิงัจากกำาหนี้ดีตำาแหน่ี้งตดิีตั �งไดีแ้ลิว้ิ เช้ด็ีตำาแหน่ี้งทึ้�จะตดิีตั �งบันี้กระจกหนี้า้รถูดีว้ิยผา้แหง้
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3 

1
2

➊➊
➋➋

นี้ำาฟิิลิม์กนัี้รอยออกจากดีา้นี้กาวิของแผน่ี้ตดิีตั �ง จากนัี้�นี้กดี
แผน่ี้ตดิีตั �งลิงบัรเิวิณตำาแหน่ี้งตดิีตั �ง

4 

2

1➊➊
➋➋

นี้ำาผลิติภัณัฑ์อ์อกจากแผน่ี้ตดิีตั �งแลิะกดีแผน่ี้ตดิีตั �งเขา้กบัั
กระจกหนี้า้รถูเพื�อใหแ้น่ี้ใจวิา่แผน่ี้ตดิีตั �งตดิีอย่อ่ยา่งมั�นี้คำง

5 จัดีผลิติภัณัฑ์ใ์หต้รงกบััแผน่ี้ตดิีตั �ง จากนัี้�นี้เลิื�อนี้ผลิติภัณัฑ์์
เขา้ในี้ตำาแหน่ี้งล็ิอคำจนี้กระทึั�งคำณุไดีย้นิี้เสืย้งคำลิกิ 

• ผลิติภัณัฑ์อ์าจหลิน่ี้ลิงแลิะไดีรั้บัคำวิามเสืย้หายในี้ขณะขบััข้�ยานี้พาหนี้ะหากแผน่ี้ตดิีตั �งไมไ่ดีต้ดิีอย่อ่ยา่งมั�นี้คำง
• หากคำณุตอ้งการถูอดีแผน่ี้ตดิีตั �งออกจากกระจกหนี้า้รถูเพื�อเปลิ้�ยนี้ตำาแหน่ี้งตดิีตั �ง ใหร้ะวิงัฟิิลิม์ตดิีกระจกหนี้า้รถูจะ
เสืย้หาย

6 ตั �งมมุแนี้วิตั �งของกลิอ้งใหเ้หมาะสืมแลิะขนัี้สืกรข่องแผน่ี้ตดิี
ตั �งใหแ้น่ี้นี้โดียใช้ไ้ขคำวิงหวัิแบันี้หรอืเหรย้ญ

บันัี้ทึกึวิดิีโ้อหลิงัการตดิีตั �งแลิะลิองตรวิจสือบัวิดิีโ้อโดียใช้โ้ปรแกรมดีว่ิดิีโ้อในี้โทึรศัพัทึม์อืถูอืหรอืในี้คำอมพวิิเตอร ์
ปรับัมมุกลิอ้งอก้คำรั �งถูา้จำาเป็นี้ สืำาหรับัขอ้มล่ิเพิ�มเตมิเก้�ยวิกบััโปรแกรมดีว่ิดิีโ้อในี้โทึรศัพัทึม์อืถูอืหรอืในี้คำอมพวิิเตอร ์
โปรดีดีท่ึ้� “4. การใช้ง้านี้แอพดีว่ิดิีโ้อบันี้โทึรศัพัทึม์อืถูอื” ในี้หนี้า้ 20 หรอื “5. การใช้ง้านี้โปรแกรมดีว่ิดิีโ้อบันี้คำอมพวิิ
เตอร”์ ในี้หนี้า้ 2  
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2.1.3 ก่ารื่ตอ่สิายไฟ
ตอ่ทึ้�ช้ารจ์สืำาหรับัใช้ใ้นี้ยานี้พาหนี้ะเมื�อดีบััเคำรื�องยนี้ตแ์ลิะปิดีการทึำางานี้ของอปุกรณจ์า่ยกระแสืไฟิฟ้ิาแลิว้ิ

2

➊➊

➋➋

ตอ่สืายไฟิของช้อ่งสืำาหรับัจดุีบัหุร้�เขา้กบััช้อ่งตอ่ไฟิฟ้ิา DC-IN 
ของผลิติภัณัฑ์แ์ลิะใสืห่วัิตอ่สืำาหรับัจดุีบัหุร้�เขา้กบััช้อ่งจา่ยไฟิขอ
งยานี้พาหนี้ะ

• การตดิีตั �งสืายไฟิแบับัแข็ง (อปุกรณเ์สืรมิ) ในี้ยานี้พาหนี้ะ
ตอ้งทึำาโดียช้า่งผ่เ้ช้้�ยวิช้าญทึ้�ไดีรั้บัการฝึกมา 

• ตำาแหน่ี้งแลิะรายลิะเอย้ดีของช้อ่งจา่ยไฟิฟ้ิาอาจแตกตา่ง
กนัี้ตามย้�หอ้แลิะรุน่ี้ของยานี้พาหนี้ะ

• ใช้ส้ืายไฟิของช้อ่งสืำาหรับัจดุีบัหุร้� THINKWARE ของแทึ ้(อปุกรณท์ึางเลิอืก) ถูา้คำณุใช้ส้ืายไฟิของผ่ผ้ลิติรายอื�นี้ 
อาจทึำาใหผ้ลิติภัณัฑ์เ์สืย้หาย หรอือาจเกดิีไฟิฟ้ิาลิดัีวิงจร หรอืไฟิดีด่ีอนัี้เนี้ื�องมาจากแรงดีนัี้ไฟิฟ้ิาทึ้�ตา่งกนัี้

• อยา่ตดัีหรอืดีดัีแปลิงสืายไฟิดีว้ิยตนี้เอง การทึำาเช้น่ี้นัี้�นี้อาจทึำาใหผ้ลิติภัณัฑ์ห์รอืยานี้พาหนี้ะเสืย้หายไดี ้
• เพื�อคำวิามปลิอดีภัยัในี้การขบััข้� คำวิรจัดีระเบัย้บัสืายไฟิไมใ่หบ้ัดีบังัหรอืรบักวินี้ทึศัันี้วิสิืยัของผ่ข้บััข้� 

2.2 ก่ารื่ตดิ้ต ั�งก่ลิอ้งหลิงั (อปุก่รื่ณเ์สิรื่มิื)
ดีท่ึ้�คำำาแนี้ะนี้ำาตอ่ไปนี้้�สืำาหรับัวิธิิ์ก้ารตดิีตั �งกลิอ้งหลิงัอยา่งถูก่ตอ้ง

2.2.1 ก่ารื่เลิอืก่ตำาแหนง่ตดิ้ต ั�ง

เลิอืกตำาแหน่ี้งบันี้กระจกหลิงัทึ้�ไมม่เ้สืน้ี้ลิะลิายนี้ำ�าแข็งแลิะเ
ป็นี้ตำาแหน่ี้งทึ้�กลิอ้งจะสืามารถูบันัี้ทึกึภัาพในี้มมุมองดีา้นี้หลิั
งไดีท้ึั �งหมดี

• หากเป็นี้ยานี้พาหนี้ะทึ้�ตดิีแผน่ี้กนัี้แดีดีทึ้�กระจกหลิงั โปรดีเลิอืกตำาแหน่ี้งทึ้�แผน่ี้กนัี้แดีดีจะไมร่บักวินี้การทึำางานี้ของกลิอ้ง
• สืว่ินี้กาวิของกลิอ้งหลิงัตอ้งไมส่ืมัผัสืกบััเสืน้ี้ลิะลิายนี้ำ�าแข็ง 
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2.2.2 ก่ารื่ตดิ้ก่ลิอ้งหลิงั
ดีท่ึ้�คำำาแนี้ะนี้ำาตอ่ไปนี้้�สืำาหรับัการตดิีผลิติภัณัฑ์ใ์นี้ตำาแหน่ี้งตดิีตั �ง

1 หลิงัจากกำาหนี้ดีตำาแหน่ี้งตดิีตั �งไดีแ้ลิว้ิ เช้ด็ีพื�นี้ผวิิของกระจกทึ้�จะตดิีตั �งดีว้ิยผา้แหง้

ตรวิจสือบัตำาแหน่ี้งตดิีตั �งกอ่นี้ทึ้�คำณุจะตดิีกลิอ้งหลิงัเขา้กบัักระจกหลิงัรถู หลิงัจากตดิีกลิอ้งหลิงัเขา้กบัักระจกรถูแลิว้ิ 
การถูอดีกลิอ้งออกหรอืเปลิ้�ยนี้ตำาแหน่ี้งตดิีตั �งจะทึำาไดีย้ากเนี้ื�องจากคำวิามเหนี้ย้วิของกาวิ 

2 
1

2

➊➊

➋➋

นี้ำาฟิิลิม์กนัี้รอยออกจากดีา้นี้กาวิของแผน่ี้ตดิีตั �งแลิะเลินี้สืก์
ลิอ้ง

3 

THINKWARE

ตดิีผลิติภัณัฑ์โ์ดียหนัี้โลิโก ้THINKWARE เขา้ดีา้นี้ในี้รถู 
แลิะกดีเทึปกาวิใหแ้น่ี้นี้ เพื�อใหก้ลิอ้งทึ้�ตดิีมค้ำวิามมั�นี้คำง

หากตดิีผลิติภัณัฑ์ก์ลิบััดีา้นี้ ภัาพมมุมองดีา้นี้หลิงัทึ้�บัั
นี้ทึกึไดีจ้ะกลิบััหวัิ

4 

THINKWARE

ตั �งมมุแนี้วิตั �งของกลิอ้ง
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2.2.3 ก่ารื่ตอ่สิายไฟก่ลิอ้งหลิงั
ปิดีการทึำางานี้ของผลิติภัณัฑ์แ์ลิะตอ่สืายไฟิกลิอ้งหลิงัเขา้กบัักลิอ้งหนี้า้ (อปุกรณห์ลิกั)

1 ตอ่ปลิายสืายไฟิกลิอ้งหลิงัดีา้นี้หนี้ึ�งเขา้กบััพอรต์ V-IN 
ของกลิอ้งหนี้า้

2 

THINKWARE

ตอ่ปลิายสืายไฟิกลิอ้งหลิงัอก้ดีา้นี้หนี้ึ�งเขา้กบััพอรต์สืำาหรับั
เช้ื�อมตอ่ของกลิอ้งหลิงั

เพื�อคำวิามปลิอดีภัยัในี้การขบััข้� คำวิรจัดีระเบัย้บัสืายไฟิ
ไมใ่หบ้ัดีบังัหรอืรบักวินี้ทึศัันี้วิสิืยัของผ่ข้บััข้� 

3 เปิดีโหมดี ACC หรอืตดิีเคำรื�องยนี้ตเ์พื�อตรวิจสือบัวิา่ผลิติภัณัฑ์ส์ืามารถูเปิดีทึำางานี้ไดีห้รอืไม ่
หลิงัจากเปิดีการทึำางานี้ของผลิติภัณัฑ์ ์LED แสืดีงสืถูานี้ะแลิะเสืย้งแนี้ะนี้ำาจะเปิดีขึ�นี้

ผลิติภัณัฑ์จ์ะเปิดีการทึำางานี้เมื�อเปิดีโหมดี ACC หรอืเมื�อตดิีเคำรื�องยนี้ต์
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3. ก่ารื่ใช้ง้านคู่ณุสิมืบตักิ่ารื่บนัทกึ่

3.1 ก่ารื่เปิด้หรื่อืปิด้อปุก่รื่ณ์
ผลิติภัณัฑ์จ์ะเปิดีอตัโนี้มตัแิลิะเริ�มการบันัี้ทึกึตอ่เนี้ื�องเมื�อคำณุเปิดีโหมดี ACC หรอืตดิีเคำรื�องยนี้ต์

หลิงัจากเปิดีเคำรื�อง ใหร้อจนี้กวิา่ผลิติภัณัฑ์บ์ัต่อพัเสืร็จสืมบัร่ณจ์ากนัี้�นี้จงึขบััข้�ยานี้พาหนี้ะ การบันัี้ทึกึวิดิีโ้อจะไมเ่ริ�มขึ�นี้จนี้
กวิา่การเปิดีใช้ง้านี้ผลิติภัณัฑ์ ์(บัต่อพั) จะเสืร็จสืมบัร่ณ์

3.2 ก่ารื่เรื่ย่นรื่่เ้ก่ ่�ยวก่บัตำาแหนง่ของพื�นท่�จดั้เก็่บไฟลิ์
วิดิีโ้อจะถูก่จัดีเก็บัตามประเภัทึของการบันัี้ทึกึในี้โฟิลิเดีอรต์อ่ไปนี้้�

ในแอพด้ว่ดิ้โ่อบนโทรื่ศพัทม์ือืถอื ตอ่เนี้ื�อง เหตกุารณต์อ่เนี้ื�อง การบันัี้ทึกึดีว้ิยตนี้เอง ตรวิจจับัการเคำลิื�อนี้ไหวิ เหตกุารณก์ารจอดีรถู

ในก่ารื่ด์้คู่วามืจำา cont_rec evt_rec manual_rec motion_timelapse_rec parking_rec

เลิน่ี้วิดิีโ้อในี้คำอมพวิิเตอรท์ึ้�มร้ะบับัปฏิบิัตักิาร Window/Mac หรอืใช้แ้อพ Thinkware ในี้โทึรศัพัทึม์อืถูอื หากคำณุเลิน่ี้วิดิีโ้
อโดียใสืก่ารด์ีคำวิามจำาเขา้ไปในี้อปุกรณอ์ยา่งสืมารท์ึโฟินี้หรอืแท็ึบัเล็ิตพซ้็ ้ไฟิลิว์ิดิีโ้ออาจสืญ่หายไดี ้

ช้ื�อไฟิลิจ์ะตั �งตามวินัี้แลิะเวิลิาทึ้�บันัี้ทึกึแลิะตวัิเลิอืกการบันัี้ทึกึ

REC_2020_08_01_10_25_30_F.MP4

REC_2020_08_01_10_25_30_R.MP4

REC_2020_08_01_10_25_30_GS.MP4

เง ื�อนไขก่ารื่บนัทกึ่
• F: กลิอ้งหนี้า้
• R:  กลิอ้งหลิงั (เมื�อมก้ารตดิีตั �งกลิอ้งห

ลิงัซ็ึ�งเป็นี้อปุกรณเ์สืรมิ)
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3.3 ก่ารื่ใช้คู้่ณุสิมืบตักิ่ารื่บนัทกึ่ตอ่เนื�อง
เช้ื�อมตอ่สืายไฟิกบััพอรต์ DC-IN ของผลิติภัณัฑ์ ์จากนัี้�นี้เปิดีการทึำางานี้ของอปุกรณจ์า่ยกระแสืไฟิฟ้ิาในี้ยานี้พาหนี้ะหรอื
ตดิีเคำรื�องยนี้ต ์LED แสืดีงสืถูานี้ะแลิะเสืย้งแนี้ะนี้ำาจะเปิดีขึ�นี้แลิะเริ�มการบันัี้ทึกึตอ่เนี้ื�อง

ระหวิา่งการบันัี้ทึกึตอ่เนี้ื�อง ผลิติภัณัฑ์จ์ะดีำาเนี้นิี้การดีงัตอ่ไปนี้้�

โหมืด้ คู่ำาอธิ์บิายก่ารื่ด้ำาเนนิก่ารื่ LED แสิด้งสิถานะ

การบันัี้ทึกึตอ่เนี้ื�อง 
ในี้ขณะขบััข้� วิดิีโ้อทึ้�บันัี้ทึกึจะเป็นี้ช้ว่ิงลิะ 1 
นี้าทึแ้ลิะจัดีเก็บัอย่ใ่นี้โฟิลิเดีอร ์“cont_rec”

  
(ไฟิสืวิา่ง)

การบันัี้ทึกึเหตกุารณต์อ่เนี้ื�อง*

เมื�อมก้ารตรวิจพบัอมิแพคำทึ้�เกดิีขึ�นี้กบััยานี้พาห
นี้ะ วิดิีโ้อทึ้�บันัี้ทึกึจะเป็นี้เวิลิา 20 วินิี้าทึ ้จาก 10 
วินิี้าทึก้อ่นี้การตรวิจพบัไปจนี้ถูงึ 10 วินิี้าทึห้ลิงัการตรวิจพบั 
แลิะจัดีเก็บัอย่ใ่นี้โฟิลิเดีอร ์“evt_rec”

  
(กระพรบิั)

*  เมื�อมก้ารตรวิจพบัอมิแพคำทึ้�เกดิีกบััยานี้พาหนี้ะในี้ขณะทึ้�กำาลิงับันัี้ทึกึตอ่เนี้ื�อง โหมดีบันัี้ทึกึเหตกุารณต์อ่เนี้ื�องจะเริ�มทึำางานี้พรอ้มกบัั
เสืย้งออดี

• หลิงัจากเปิดีเคำรื�อง ใหร้อจนี้กวิา่ผลิติภัณัฑ์บ์ัต่อพัเสืร็จสืมบัร่ณจ์ากนัี้�นี้จงึขบััข้�ยานี้พาหนี้ะ การบันัี้ทึกึวิดิีโ้อจะไมเ่ริ�มขึ�นี้จ
นี้กวิา่การเปิดีใช้ง้านี้ผลิติภัณัฑ์ ์(บัต่อพั) จะเสืร็จสืมบัร่ณ์

• เมื�อเริ�มการบันัี้ทึกึเหตกุารณต์อ่เนี้ื�อง เสืย้งออดีจะดีงัขึ�นี้เป็นี้เสืย้งแจง้เตอืนี้
• โปรดีใสืก่ารด์ีคำวิามจำาเขา้ในี้ผลิติภัณัฑ์ห์ากตอ้งการบันัี้ทึกึวิดิีโ้อ

3.4 ก่ารื่บนัทกึ่ด้ว้ยตนเอง
คำณุสืามารถูบันัี้ทึกึภัาพเหตกุารณท์ึ้�คำณุตอ้งการเก็บัไวิใ้นี้ขณะขบััข้�แลิะจัดีเก็บัแยกไวิต้า่งหากไดี ้

กดีปุ่ มบนัทกึ่เพื�อเริ�มการบันัี้ทึกึดีว้ิยตนี้เอง จากนัี้�นี้โหมดีการบันัี้ทึกึดีว้ิยตนี้เองจะเริ�มทึำางานี้พรอ้มเสืย้งแนี้ะนี้ำา 
ระหวิา่งการบันัี้ทึกึดีว้ิยตนี้เอง ผลิติภัณัฑ์จ์ะดีำาเนี้นิี้การดีงัตอ่ไปนี้้�

โหมืด้ คู่ำาอธิ์บิายก่ารื่ด้ำาเนนิก่ารื่ LED แสิด้งสิถานะ

การบันัี้ทึกึดีว้ิยตนี้เอง
เมื�อคำณุกดีปุ่ ม REC วิดิีโ้อจะเริ�มบันัี้ทึกึเป็นี้เวิลิา 1 นี้าทึ ้
โดียเริ�มจาก 10 วินิี้าทึก้อ่นี้กดีปุ่ มไปจนี้ถูงึ 50 วินิี้าทึห้ลิงักดีปุ่ ม 
แลิะจัดีเก็บัอย่ใ่นี้โฟิลิเดีอร ์“manual_rec” 

  
(กระพรบิั)

3.5 ก่ารื่ใช้ง้านโหมืด้ก่ารื่จอด้รื่ถ
เมื�อผลิติภัณัฑ์เ์ช้ื�อมตอ่กบััยานี้พาหนี้ะดีว้ิยสืายไฟิแบับัแข็ง (อปุกรณเ์สืรมิ) โหมดีการทึำางานี้จะเปลิ้�ยนี้ไปเป็นี้โหมดีการจ
อดีรถูพรอ้มกบััเสืย้งแนี้ะนี้ำาหลิงัจากดีบััเคำรื�องยนี้ตห์รอืปิดีการทึำางานี้ของอปุกรณจ์า่ยกระแสืไฟิฟ้ิา
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• โหมดีการจอดีรถูจะทึำางานี้เมื�อเช้ื�อมตอ่กบััสืายไฟิแบับัแข็งเทึา่นัี้�นี้ การตดิีตั �งสืายไฟิแบับัแข็ง (อปุกรณเ์สืรมิ) ในี้ยานี้พา
หนี้ะตอ้งทึำาโดียช้า่งผ่เ้ช้้�ยวิช้าญทึ้�ไดีรั้บัการฝึกมา

• โปรดีใสืก่ารด์ีคำวิามจำาเขา้ในี้ผลิติภัณัฑ์เ์พื�อใหส้ืามารถูบันัี้ทึกึวิดิีโ้อไดีใ้นี้ทึกุโหมดี
• ระยะเวิลิาของโหมดีการจอดีรถูอาจแตกตา่งกนัี้ ขึ�นี้อย่ก่บััสืถูานี้ะการประจแุบัตเตอร้�ของยานี้พาหนี้ะ ตรวิจสือบัระดีบััแบั
ตเตอร้�เพื�อป้องกนัี้แบัตเตอร้�หมดี หากคำณุตอ้งการใช้ง้านี้โหมดีการจอดีรถูเป็นี้ระยะเวิลิานี้านี้

หากคำณุไมต่อ้งการใช้ง้านี้โหมดีการจอดีรถูหรอืคำณุตอ้งการเปลิ้�ยนี้การตั �งคำา่โหมดี เขา้ไปในี้แอพดีว่ิดิีโ้อบันี้โทึรศัพัทึม์อื
ถูอื แลิว้ิแตะทึ้� ก่ารื่ต ั�งคู่า่ DASHCAM > ต ั�งคู่า่บนัทกึ่

ดีท่ึ้�ตารางตอ่ไปนี้้�เพื�อตั �งคำา่ตวัิเลิอืกในี้ โหมืด้ก่ารื่จอด้รื่ถ

ตวัเลิอืก่ คู่ำาอธิ์บิายก่ารื่ด้ำาเนนิก่ารื่ LED แสิด้งสิถานะ

ตรวิจจับัการเคำลิื�อนี้ไหวิ

ไมพ่บัการเคำลิื�อนี้ไหวิหรอือมิแพคำ
เฝ้าสืงัเกตการเคำลิื�อนี้ไหวิในี้พื�นี้ทึ้�หรอือมิแพคำทึ้�เกดิี
ขึ�นี้กบััยานี้พาหนี้ะ จะมก้ารบันัี้ทึกึวิดิีโ้อเมื�อตรวิจพบั
การเคำลิื�อนี้ไหวิหรอือมิแพคำเทึา่นัี้�นี้ (กระพรบิัช้า้ๆ)

ตรวิจพบัการเคำลิื�อนี้ไหวิ

เมื�อตรวิจพบัวิตัถูเุคำลิื�อนี้ไหวิในี้ขณะจอดีรถู 
วิดิีโ้อจะบันัี้ทึกึเป็นี้เวิลิา 20 วินิี้าทึ ้โดียเริ�มจาก 
10 วินิี้าทึก้อ่นี้การตรวิจพบัไปจนี้ถูงึ 10 
วินิี้าทึห้ลิงัการตรวิจพบั แลิะจัดีเก็บัอย่ใ่นี้โฟิลิเดีอร ์
“motion_rec”

  
(กระพรบิั)

ตรวิจพบัอมิแพคำ

เมื�อตรวิจพบัอมิแพคำในี้ขณะจอดีรถู 
วิดิีโ้อจะบันัี้ทึกึเป็นี้เวิลิา 20 วินิี้าทึ ้จากช้ว่ิง 
10 วินิี้าทึก้อ่นี้การตรวิจพบัไปจนี้ถูงึ 10 
วินิี้าทึห้ลิงัการตรวิจพบั แลิะจัดีเก็บัอย่ใ่นี้โฟิลิเดีอร ์
“parking_rec”

  
(กระพรบิั)

ไทึมแ์ลิปสื์

ไมพ่บัอมิแพคำ

วิดิีโ้อจะบันัี้ทึกึดีว้ิยอตัรา 2 fps ตอ่ 10 
นี้าทึ ้บับ้ัอดัีใหเ้ป็นี้ไฟิลิค์ำวิามยาวิ 2 นี้าทึ ้
แลิะจัดีเก็บัในี้โฟิลิเดีอร ์“motion_timelapse_
rec” เนี้ื�องจากไฟิลิว์ิดิีโ้อทึ้�บันัี้ทึกึดีว้ิยตวัิเลิอืกนี้้�มข้นี้
าดีเล็ิก คำณุจงึสืามารถูบันัี้ทึกึวิดิีโ้อไดีน้ี้านี้

ปิดี

ตรวิจพบัอมิแพคำ

เมื�อตรวิจพบัอมิแพคำในี้ขณะจอดีรถู 
วิดิีโ้อจะบันัี้ทึกึเป็นี้เวิลิา 100 วินิี้าทึท้ึ้�อตัรา 2 fps 
(โดียเริ�มจากช้ว่ิง 50 วินิี้าทึก้อ่นี้การตรวิจพบัไปจนี้ถูงึ 
50 วินิี้าทึห้ลิงัการตรวิจพบั) 
แลิะจัดีเก็บัอย่ใ่นี้โฟิลิเดีอร ์“parking_rec” 
หลิงัจากบับ้ัอดัีเป็นี้ไฟิลิค์ำวิามยาวิ 20 วินิี้าทึ ้
(เสืย้งออดีจะดีงัขึ�นี้)

  
(กระพรบิั)
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ตวัเลิอืก่ คู่ำาอธิ์บิายก่ารื่ด้ำาเนนิก่ารื่ LED แสิด้งสิถานะ

ประหยดัีพลิงังานี้

ไมพ่บัอมิแพคำ
เฝ้าสืงัเกตอมิแพคำทึ้�เกดิีขึ�นี้กบััยานี้พาหนี้ะ จะมก้ารบัั
นี้ทึกึวิดิีโ้อเมื�อตรวิจพบัอมิแพคำเทึา่นัี้�นี้

ปิดี

ตรวิจพบัอมิแพคำ

เมื�อตรวิจพบัอมิแพคำในี้ขณะจอดีรถู 
วิดิีโ้อจะบันัี้ทึกึเป็นี้เวิลิา 20 วินิี้าทึ ้เริ�มภัายในี้ 1 
วินิี้าทึห้ลิงัการตรวิจพบั แลิะจัดีเก็บัอย่ใ่นี้โฟิลิเดีอร ์
“parking_rec”

  
(กระพรบิั)

ปิดีใช้ ้ ผลิติภัณัฑ์จ์ะปิดีการทึำางานี้เมื�อปิดีอปุกรณจ์า่ยกระแ
สืไฟิฟ้ิาแลิะดีบััเคำรื�องยนี้ต์

ปิดี

หากมก้ารเปลิ้�ยนี้แปลิงการตั �งคำา่โหมดีการจอดีรถู วิดิีโ้อทึ้�บันัี้ทึกึไวิด้ีว้ิยการตั �งคำา่แบับัเดีมิจะถูก่ลิบั ทึำาการสืำารองวิดิีโ้อในี้
โหมดีการจอดีรถูทึั �งหมดีกอ่นี้เปลิ้�ยนี้แปลิงการตั �งคำา่โหมดีจอดีรถู เพื�อป้องกนัี้ขอ้มล่ิสืญ่หาย

3.6 ก่ารื่ใช้ซู่้เปอรื่ไ์นทว์ช่้ ั�น
ดีว้ิยคำณุสืมบัตัซิ็เ่ปอรไ์นี้ทึว์ิช้้ั�นี้คำณุสืามารถูบันัี้ทึกึวิดิีโ้อซ็ึ�งมค้ำวิามสืวิา่งมากกวิา่วิดิีโ้อทึ้�บันัี้ทึกึโดียไมใ่ช้ค้ำณุสืมบัตันิี้้� คำณุสื
มบัตันิี้้�เปิดีใช้ง้านี้ดีว้ิยการประมวิลิผลิสืญัญาณภัาพ (ISP) แลิะการประมวิลิผลิสืญัญาณภัาพตามเวิลิาจรงิ เพื�อเสืรมิคำวิาม
สืวิา่งของวิดิีโ้อทึ้�บันัี้ทึกึขณะจอดีตอนี้กลิางคำนืี้

3.7 ก่ารื่ใช้คู้่ณุสิมืบตัคิู่วามืปลิอด้ภัยัทางถนน
คำณุสืมบัตัคิำวิามปลิอดีภัยับันี้ถูนี้นี้ประกอบัดีว้ิยระบับัแจง้เตอืนี้กลิอ้งคำวิามปลิอดีภัยั ระบับัเตอืนี้ออกนี้อกช้อ่งเดีนิี้รถู 
(LDWS) ระบับัเตอืนี้ภัยัการปะทึะรถูคำนัี้หนี้า้ (FCWS) ระบับัเตอืนี้ภัยัการปะทึะรถูคำนัี้หนี้า้ขณะคำวิามเร็วิตำ�า (FCWS 
คำวิามเร็วิตำ�า) แลิะการเตอืนี้รถูคำนัี้หนี้า้ออกนี้อกช้อ่ง (FVDW)

คู่ณุสิมืบตัคิู่วามืปลิอด้ภัยั คู่ำาอธิ์บิาย
LDWS  

(การเตอืนี้ออกนี้อกช้อ่งเดีนิี้รถู
ตรวิจจับัการออกนี้อกช้อ่งเดีนิี้รถูผา่นี้วิดิีโ้อตามเวิลิาจรงิแลิะเตอืนี้ผ่ข้บััข้�

FCWS 
(การเตอืนี้ภัยัการปะทึะรถูคำนัี้หนี้า้)

ตรวิจจับัภัยัการปะทึะรถูคำนัี้หนี้า้ผา่นี้วิดิีโ้อตามเวิลิาจรงิแลิะเตอืนี้ผ่ข้บััข้�เมื�อรถูเคำลิื�อนี้ทึ้�ดี ้
วิยคำวิามเร็วิ 40 กม./ช้ม. ขึ�นี้ไป

FCWS คำวิามเร็วิตำ�า
ตรวิจจับัภัยัการปะทึะรถูคำนัี้หนี้า้ผา่นี้วิดิีโ้อตามเวิลิาจรงิแลิะเตอืนี้ผ่ข้บััข้�เมื�อรถูเคำลิื�อนี้ทึ้�ดี ้
วิยคำวิามเร็วิ 10–40 กม./ช้ม.

FVDW 
(เตอืนี้รถูคำนัี้หนี้า้ออกนี้อกช้อ่ง)

ตรวิจจับัการออกตวัิของรถูคำนัี้อื�นี้ทึ้�เคำยอย่ใ่นี้ตำาแหน่ี้งดีา้นี้หนี้า้รถูแลิะแจง้ผ่ข้บััข้�หลิงัผา่
นี้ไปสื้�วินิี้าทึ ้(เสืย้งเตอืนี้)

คำณุสืมบัตัคิำวิามปลิอดีภัยัทึางถูนี้นี้จะทึำางานี้แตกตา่งกนัี้ไปโดียขึ�นี้อย่ก่บััคำวิามเร็วิแลิะคำวิามไวิทึ้�กำาหนี้ดีไวิใ้หค้ำณุสืมบัตันิี้้�
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4. ก่ารื่ใช้ง้านแอพด้ว่ดิ้โ่อบนโทรื่ศพัทม์ือืถอื
คำณุสืามารถูดีแ่ลิะจัดีการวิดิีโ้อทึ้�บันัี้ทึกึไวิแ้ลิะปรับัแตง่คำณุสืมบัตัติา่งๆ ของผลิติภัณัฑ์ไ์ดีบ้ันี้สืมารท์ึโฟินี้ของคำณุ

• สืิ�งแวิดีลิอ้มตอ่ไปนี้้�เป็นี้สืิ�งทึ้�จำาเป็นี้ในี้การใช้ง้านี้แอพ THINKWARE DASH CAM LINK:
- ระบับัปฏิบิัตักิาร Android 7.0 (Nougat) ขึ�นี้ไป
- ระบับัปฏิบิัตักิาร iOS 11.4 ขึ�นี้ไป

• คำณุจำาเป็นี้ตอ้งใสืร่หสัื Wi-Fi ในี้การเช้ื�อมตอ่ผลิติภัณัฑ์ก์บััสืมารโ์ฟินี้คำรั�งแรก ป้อนี้ “123456789” ลิงในี้ช้อ่งใสืร่หสัืผา่นี้ 

4.1 เช้ื�อมืตอ่ผลิติภัณัฑ์ก์่บัสิมืารื่ท์โฟน

1 เปิดี Google Play Store หรอื Apple App Store บันี้สืมารท์ึโฟินี้ของคำณุ 
จากนัี้�นี้ดีาวินี้โ์หลิดีแลิะตดิีตั �ง THINKWARE DASH CAM LINK

   

2 เปิดี THINKWARE DASH CAM LINK

3 แตะทึ้� จำาเป็นตอ้งมืก่่ารื่เช้ื�อมืตอ่ Dash cam ทึ้�ดีา้นี้ลิา่งของหนี้า้จอแลิะปฏิบิัตัติามคำำาแนี้ะนี้ำาเพื�อเช้ื�อมตอ่กบััผลิิ
ตภัณัฑ์บ์ันี้สืมารท์ึโฟินี้

4.2 ด้แ่ผนผงัหนา้จอของแอพด้ว่ดิ้โ่อบนโทรื่ศพัทม์ือืถอื
ดีา้นี้ลิา่งนี้้�เป็นี้การใหข้อ้มล่ิอยา่งยอ่เก้�ยวิกบััแผนี้ผังหนี้า้จอของแอพดีว่ิดิีโ้อบันี้โทึรศัพัทึม์อืถูอื

ปรับัการตั �งคำา่ Dash Cam

ดีห่รอืเช้ื�อมตอ่เคำรอืขา่ย Wi-Fi 
หรอืเพิ�มเคำรอืขา่ยใหม่

แสืดีงสืถูานี้ะการเช้ื�อมตอ่ของผลิติภัั
ณฑ์์

ดีข่อ้มล่ิแอพแลิะขอ้กำาหนี้ดีในี้การใช้ง้านี้

เปลิ้�ยนี้ไปทึ้�หนี้า้จอมมุมองแบับัสืดี

ดีห่รอืเลิน่ี้วิดิีโ้อทึ้�บันัี้ทึกึไวิ ้

เลิื�อนี้ไปทึ้�เมน่ี้หลิกั

ดีข่อ้มล่ิผลิติภัณัฑ์์
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5. ก่ารื่ใช้ง้านโปรื่แก่รื่มืด้ว่ดิ้โ่อบนคู่อมืพวิเตอรื่์
คำณุสืามารถูดีแ่ลิะจัดีการวิดิีโ้อทึ้�บันัี้ทึกึไวิแ้ลิะปรับัแตง่คำณุสืมบัตัติา่งๆ ของผลิติภัณัฑ์บ์ันี้คำอมพวิิเตอรข์องคำณุไดี ้

5.1 รื่ะบบท่�จำาเป็น
ดีา้นี้ลิา่งนี้้�คำอืระบับัทึ้�จำาเป็นี้ในี้การใช้ง้านี้โปรแกรมดีว่ิดิีโ้อบันี้คำอมพวิิเตอร์
• หน่ี้วิยประมวิลิผลิ: Intel Core i5 ขึ�นี้ไป
• หน่ี้วิยคำวิามจำา: 4 GB ขึ�นี้ไป
• ระบับัปฏิบิัตักิาร: Windows 7 ขึ�นี้ไป (แนี้ะนี้ำาใหใ้ช้แ้บับั 64 บัทิึ) หรอื macOS X10.8 Mountain Lion ขึ�นี้ไป

• อื�นี้ๆ: DirectX 9.0 ขึ�นี้ไป / Microsoft Explorer เวิอรช์้ั�นี้ 7.0 ขึ�นี้ไป

โปรแกรมดีว่ิดิีโ้อบันี้คำอมพวิิเตอรอ์าจทึำางานี้ไดีไ้มเ่หมาะสืมบันี้คำอมพวิิเตอรท์ึ้�ใช้ร้ะบับัปฏิบิัตักิารอื�นี้ๆ 
นี้อกเหนี้อืจากทึ้�กลิา่วิมาขา้งตน้ี้ 

5.2 โปรื่แก่รื่มืด้ว่ดิ้โ่อบนคู่อมืพวิเตอรื่ส์ิำาหรื่บั Windows

5.2.1 ก่ารื่ตดิ้ต ั�งโปรื่แก่รื่มืด้ว่ดิ้โ่อบนคู่อมืพวิเตอรื่ ์(สิำาหรื่บั Windows)

คำณุสืามารถูดีาวินี้โ์หลิดีซ็อฟิตแ์วิรโ์ปรแกรมดีว่ิดิีโ้อบันี้คำอมพวิิเตอรร์ุน่ี้ลิา่สืดุีไดีจ้ากเว็ิบัไซ็ตข์อง THINKWARE (http://
www.thinkware.com/Support/Download)

ไฟิลิส์ืำาหรับัตดิีตั �งโปรแกรมดีว่ิดิีโ้อบันี้คำอมพวิิเตอร ์(setup.exe) จะเก็บัอย่โ่ฟิลิเดีอรน์ี้อกสืดุีของการด์ีคำวิามจำาทึ้�ไดีม้าพร ้
อมกบััผลิติภัณัฑ์ ์ปฏิบิัตัติามคำำาแนี้ะนี้ำาเพื�อตดิีตั �งโปรแกรมดีว่ิดิีโ้อบันี้คำอมพวิิเตอรบ์ันี้คำอมพวิิเตอรข์องคำณุ

1 เสืย้บัการด์ีคำวิามจำาเขา้ในี้เคำรื�องอา่นี้การด์ีคำวิามจำาทึ้�เช้ื�อมตอ่อย่ก่บััคำอมพวิิเตอรข์องคำณุ

2 เปิดีไฟิลิส์ืำาหรับัตดิีตั �ง ทึำาการตดิีตั �งใหเ้สืร็จสืมบัร่ณต์ามคำำาแนี้ะนี้ำาในี้ตวัิช้ว่ิยการตดิีตั �ง 
กลิงัจากตดิีตั �งเสืร็จสืมบัร่ณแ์ลิว้ิ จะปรากฏิไอคำอนี้ทึางลิดัีเขา้สื่ ่THINKWARE Dashcam Viewer 
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5.2.2 แผนผงัหนา้จอโปรื่แก่รื่มืด้ว่ดิ้โ่อบนคู่อมืพวิเตอรื่ ์(สิำาหรื่บั Windows)
ดีา้นี้ลิา่งนี้้�เป็นี้การใหข้อ้มล่ิอยา่งยอ่เก้�ยวิกบััแผนี้ผังหนี้า้จอของโปรแกรมดีว่ิดิีโ้อบันี้คำอมพวิิเตอร์

➏

➐

➑

➒

�

➊

�

�

�

�

➓

�

➍ ➎➋ ➌

ตวัเลิข คู่ำาอธิ์บิาย

➊ เปิดีไฟิลิห์รอืบันัี้ทึกึวิดิีโ้อเป็นี้ช้ื�ออื�นี้

➋ ดีห่รอืปรับัการตั �งคำา่ Dash Cam แลิะตั �งคำา่ภัาษาในี้โปรแกรมดีว่ิดิีโ้อบันี้คำอมพวิิเตอร์

➌ แสืดีงวิดิีโ้อทึ้�กำาลิงัเลิน่ี้อย่แ่บับัเต็มจอ แตะทึ้�ปุ่ มกลิบัั ( ) เพื�อยอ้นี้กลิบััไปยงัหนี้า้จอกอ่นี้หนี้า้

➍ สืลิบััระหวิา่งวิดิีโ้อกลิอ้งหนี้า้แลิะกลิอ้งหลิงั

➎ ยอ่ ขยาย หรอืปิดีซ็อฟิตแ์วิร์

➏ แสืดีงช้ื�อไฟิลิว์ิดิีโ้อของกลิอ้งหลิงั  

➐ แสืดีงวิดิีโ้อทึ้�บันัี้ทึกึจากกลิอ้งหลิงั

➑ แสืดีงหนี้า้จอแผนี้ทึ้�

➒ แสืดีงรายการวิดิีโ้อ

➓ แสืดีงคำา่เซ็น็ี้เซ็อร ์G ในี้ขณะทึ้�บันัี้ทึกึวิดิีโ้อ

� แสืดีงคำวิามเร็วิของการขบััข้�ยานี้พาหนี้ะในี้ขณะทึ้�บันัี้ทึกึ

� แสืดีงเวิลิาทึ้�กำาลิงัเลิน่ี้แลิะเวิลิาทึั �งหมดีทึ้�ไดีเ้ปิดีเลิน่ี้วิดิีโ้อปัจจบุันัี้ไป 

� แสืดีงคำวิามคำบืัหนี้า้ของการเลิน่ี้วิดิีโ้อ 

� เลิน่ี้หรอืคำวิบัคำมุวิดิีโ้อ

� แสืดีงวิดิีโ้อทึ้�บันัี้ทึกึจากกลิอ้งหนี้า้ 

� แสืดีงช้ื�อไฟิลิว์ิดิีโ้อของกลิอ้งหนี้า้  
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5.2.3 ก่ารื่เลิน่วดิ้โ่อท่�บนัทกึ่ไวใ้นโปรื่แก่รื่มืด้ว่ดิ้โ่อบนคู่อมืพวิเตอรื่ ์(สิำาหรื่บั 
Windows)

ปฏิบิัตัติามคำำาแนี้ะนี้ำาเพื�อเลิน่ี้วิดิีโ้อทึ้�บันัี้ทึกึไวิ ้

1 ปิดีการทึำางานี้ของผลิติภัณัฑ์แ์ลิะถูอดีการด์ีคำวิามจำาออก

2 เสืย้บัการด์ีคำวิามจำาเขา้ในี้เคำรื�องอา่นี้การด์ีคำวิามจำาทึ้�เช้ื�อมตอ่อย่ก่บััคำอมพวิิเตอรข์องคำณุ

3 ดีบััเบัลิิคำลิกิทึ้�ทึางลิดัีไปยงัโปรแกรมดีว่ิดิีโ้อบันี้คำอมพวิิเตอร ์( ) เพื�อเปิดีโปรแกรม ไฟิลิว์ิดิีโ้อในี้การด์ีคำวิามจำาจะเ
พิ�มเขา้มาในี้รายการวิดิีโ้อดีา้นี้ขวิาลิา่งของหนี้า้จอโปรแกรมดีว่ิดิีโ้อบันี้คำอมพวิิเตอรโ์ดียอตัโนี้มตั ิหนี้า้ตาของสืว่ินี้รา
ยการวิดิีโ้อเป็นี้ดีงัรป่ตอ่ไปนี้้�

เลิอืกโฟิลิเดีอร์

แสืดีงรายช้ื�อวิดิีโ้อในี้โฟิลิเ
ดีอรท์ึ้�เลิอืก

4 ดีบััเบัลิิคำลิกิทึ้�ไฟิลิว์ิดิีโ้อหลิงัจากเลิอืกโฟิลิเดีอรว์ิดิีโ้อ หรอืคำลิกิทึ้�ปุ่ มเลิน่ี้ () หลิงัจากเลิอืกไฟิลิว์ิดิีโ้อ 
ไฟิลิว์ิดิีโ้อทึ้�เลิอืกจะเลิน่ี้ขึ�นี้มา

หากไฟิลิว์ิดิีโ้อในี้การด์ีคำวิามจำาไมเ่พิ�มเขา้มาในี้รายการวิดิีโ้อโดียอตัโนี้มตัเิมื�อคำณุเปิดีโปรแกรมดีว่ิดิีโ้อบันี้คำอมพวิิเตอร ์
คำลิกิทึ้� ไฟลิ▼์ > เปิด้เลิอืกอปุกรณเ์ก็บัขอ้มล่ิทึ้�ถูอดีออกไดีส้ืำาหรับัการด์ีคำวิามจำา จากนัี้�นี้คำลิกิ ยนืยนั
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5.2.4 แผนผงัหนา้จอโปรื่แก่รื่มืด้ว่ดิ้โ่อบนคู่อมืพวิเตอรื่ ์(สิำาหรื่บั Mac)
ดีา้นี้ลิา่งนี้้�เป็นี้การใหข้อ้มล่ิอยา่งยอ่เก้�ยวิกบััแผนี้ผังหนี้า้จอของโปรแกรมดีว่ิดิีโ้อบันี้คำอมพวิิเตอร์

➋ ➌

�

�

➍➊
➎

�

�

�

��

➒

➏

➓

➐

➑

ตวัเลิข คู่ำาอธิ์บิาย

➊ ตั �งคำา่ภัาษาสืำาหรับัโปรแกรมดีว่ิดิีโ้อบันี้คำอมพวิิเตอร์

➋ ตั �งคำา่หน่ี้วิยคำวิามเร็วิ

➌ สืลิบััระหวิา่งวิดิีโ้อกลิอ้งหนี้า้แลิะกลิอ้งหลิงั

➍ ดีห่รอืปรับัการตั �งคำา่ Dash Cam

➎ บันัี้ทึกึฉากปัจจบุันัี้ 

➏ พมิพฉ์ากปัจจบุันัี้ 

➐ แสืดีงวิดิีโ้อจากกลิอ้งหลิงัในี้ปัจจบุันัี้

➑ แสืดีงหนี้า้จอแผนี้ทึ้�

➒ เปิดีไฟิลิห์รอืบันัี้ทึกึวิดิีโ้อเป็นี้ช้ื�ออื�นี้ 

➓ แสืดีงรายการวิดิีโ้อ

� แสืดีงขอ้มล่ิจพ้เ้อสืในี้ขณะทึ้�บันัี้ทึกึวิดิีโ้อ

� แสืดีงคำวิามเร็วิของการขบััข้�ยานี้พาหนี้ะในี้ขณะทึ้�บันัี้ทึกึ

� แสืดีงคำา่เซ็น็ี้เซ็อร ์G ในี้ขณะทึ้�บันัี้ทึกึวิดิีโ้อ

� แสืดีงเวิลิาทึ้�กำาลิงัเลิน่ี้แลิะเวิลิาทึั �งหมดีทึ้�ไดีเ้ปิดีเลิน่ี้วิดิีโ้อปัจจบุันัี้ไป 

� เลิน่ี้หรอืคำวิบัคำมุวิดิีโ้อ

� แสืดีงคำวิามคำบืัหนี้า้ของการเลิน่ี้วิดิีโ้อ 

� แสืดีงวิดิีโ้อจากกลิอ้งหนี้า้ในี้ปัจจบุันัี้ คำลิกิขวิาทึ้�ช้อ่งนี้้�เพื�อแสืดีงวิดิีโ้อปัจจบุันัี้แบับัเต็มจอ
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5.2.5 ก่ารื่เลิน่วดิ้โ่อท่�บนัทกึ่ไวใ้นโปรื่แก่รื่มืด้ว่ดิ้โ่อบนคู่อมืพวิเตอรื่ ์(สิำาหรื่บั Mac)
ปฏิบิัตัติามคำำาแนี้ะนี้ำาเพื�อเลิน่ี้วิดิีโ้อทึ้�บันัี้ทึกึไวิ ้

1 ปิดีการทึำางานี้ของผลิติภัณัฑ์แ์ลิะถูอดีการด์ีคำวิามจำาออก

2 ใสืก่ารด์ีคำวิามจำาเขา้ไปในี้ Mac ของคำณุโดียใช้อ้ปุกรณอ์า่นี้การด์ี SD หรอือปุกรณแ์ปลิงการด์ี SD ทึ้�มใ้ห ้

3 เปิดีโปรแกรมดีว่ิดิีโ้อบันี้คำอมพวิิเตอร์

4 คำลิกิ    แลิว้ิคำน้ี้หาตำาแหน่ี้งการด์ีคำวิามจำา

ไฟิลิว์ิดิีโ้อในี้การด์ีคำวิามจำาจะเพิ�มเขา้มาในี้รายการวิดิีโ้อดีา้นี้ขวิาลิา่งของหนี้า้จอโปรแกรมดีว่ิดิีโ้อบันี้คำอมพวิิเตอรโ์
ดียอตัโนี้มตั ิหนี้า้ตาของสืว่ินี้รายการวิดิีโ้อเป็นี้ดีงัรป่ตอ่ไปนี้้�

เลิอืกโฟิลิเดีอร์

แสืดีงรายช้ื�อวิดิีโ้อในี้โฟิลิเ
ดีอรท์ึ้�เลิอืก

5 ดีบััเบัลิิคำลิกิทึ้�ไฟิลิว์ิดิีโ้อหลิงัจากเลิอืกโฟิลิเดีอรว์ิดิีโ้อ หรอืคำลิกิทึ้�ปุ่ มเลิน่ี้ () หลิงัจากเลิอืกไฟิลิว์ิดิีโ้อ 
ไฟิลิว์ิดิีโ้อทึ้�เลิอืกจะเลิน่ี้ขึ�นี้มา
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6. ก่ารื่ต ั�งคู่า่
คำณุสืามารถูตั �งคำา่คำณุสืมบัตัผิลิติภัณัฑ์ต์ามคำวิามตอ้งการแลิะคำวิามพงึพอใจโดียใช้แ้อพดีว่ิดิีโ้อบันี้โทึรศัพัทึม์อืถูอืหรอืบันี้
คำอมพวิิเตอรก์ไ็ดี ้ขั �นี้ตอนี้ตอ่ไปนี้้�จะยดึีตามแอพดีว่ิดิีโ้อบันี้โทึรศัพัทึม์อืถูอืเป็นี้หลิกั

ผลิติภัณัฑ์จ์ะหยดุีการบันัี้ทึกึในี้ขณะทึ้�มก้ารปรับัตั �งคำา่ในี้แอพดีว่ิดิีโ้อบันี้โทึรศัพัทึม์อืถูอื

6.1 ก่ารื่จดั้ก่ารื่ก่ารื่ด์้คู่วามืจำา
จากแอพดีว่ิดิีโ้อบันี้โทึรศัพัทึม์อืถูอื แตะทึ้�ก่ารื่ต ั�งคู่า่ DASHCAM > ต ั�งคู่า่ก่ารื่ด์้คู่วามืจำา

ตวัเลิอืก่ คู่ำาอธิ์บิาย

พารื่ต์ชิ้ ั�นคู่วามืจำา
เลิอืกจากลิำาด้บัสิำาคู่ญัตอ่เนื�อง/ลิำาด้บัสิำาคู่ญัเหตกุ่ารื่ณ/์ลิำาด้บัสิำาคู่ญัจอด้รื่ถ/
ลิำาด้บัสิำาคู่ญัด้ำาเนนิก่ารื่ด้ว้ยตนเอง/ก่ารื่บนัทกึ่ก่ารื่ขบัข่�เทา่น ั�นเพื�อกำาหนี้ดีประเภัทึพาร์
ตชิ้ั�นี้หน่ี้วิยคำวิามจำา

ก่ำาลิงัฟอแมืตก่ารื่ด์้คู่วามืจำา ในี้สืว่ินี้ก่ำาลิงัฟอแมืตก่ารื่ด์้คู่วามืจำา ใหแ้ตะฟอแมืต > ตก่ลิงเพื�อฟิอรแ์มตการด์ีคำวิามจำา

บนัทกึ่วด่้โ่อซูำ �า เลิอืกโหมดีทึ้�ตอ้งการใหม้ก้ารบันัี้ทึกึวิดิีโ้อซ็ำ�า

6.2 ก่ารื่ต ั�งคู่า่ก่ลิอ้ง
จากแอพดีว่ิดิีโ้อบันี้โทึรศัพัทึม์อืถูอื แตะทึ้�ก่ารื่ต ั�งคู่า่ DASHCAM > ก่ารื่ต ั�งคู่า่ก่ลิอ้งเพื�อปรับัการตั �งคำา่กลิอ้ง

ตวัเลิอืก่ คู่ำาอธิ์บิาย

คู่วามืสิวา่ง-ด้า้นหนา้ เลิอืกจากมืดื้/ปานก่ลิาง/สิวา่งเพื�อกำาหนี้ดีคำวิามสืวิา่งของกลิอ้งหนี้า้

คู่วามืสิวา่ง-ด้า้นหลิงั เลิอืกจากมืดื้/ปานก่ลิาง/สิวา่งเพื�อกำาหนี้ดีคำวิามสืวิา่งของกลิอ้งหลิงั 

6.3 ก่ารื่ต ั�งคู่า่คู่ณุสิมืบตักิ่ารื่บนัทกึ่
จากแอพดีว่ิดิีโ้อบันี้โทึรศัพัทึม์อืถูอื แตะทึ้�ก่ารื่ต ั�งคู่า่ DASHCAM > ต ั�งคู่า่บนัทกึ่เพื�อจัดีการการตั �งคำา่สืำาหรับัคำณุสืมบัั
ตกิารบันัี้ทึกึ

ตวัเลิอืก่ คู่ำาอธิ์บิาย

คู่วามืไวก่ารื่บนัทกึ่เหตกุ่ารื่ณโ์ห
มืด้ถา่ยตอ่เนื�อง

เลิอืกจากปิด้ใช้/้ตำ�าสิดุ้/ตำ�า/ปานก่ลิาง/สิง่สืำาหรับัคำวิามไวิ

ซู่เปอรื่ไ์นทว์ช่้ ั�น เลิอืกจากปิด้ใช้/้โหมืด้ก่ารื่จอด้รื่ถสืำาหรับัโหมดีซ็เ่ปอรไ์นี้ทึว์ิช้้ั�นี้

โหมืด้ก่ารื่จอด้รื่ถ
เลิอืกจากปิด้ใช้/้ตรื่วจจบัก่ารื่เคู่ลิื�อนไหว/ไทมืแ์ลิปสิ/์ปรื่ะหยดั้พลิงังานสืำาหรับัโหมดีก
ารจอดีรถู

คู่วามืไวอมิืแพคู่ในโหมืด้ก่ารื่จอด้รื่ถ เลิอืกจากตำ�าสิดุ้/ตำ�า/ปานก่ลิาง/สิง่/สิง่สิดุ้สืำาหรับัคำวิามไวิในี้โหมดีการจอดีรถู

คู่วามืไวตรื่วจจบัก่ารื่เคู่ลิื�อนไหว เลิอืกจากตำ�าสิดุ้/ตำ�า/ปานก่ลิาง/สิง่/สิง่สิดุ้สืำาหรับัคำวิามไวิในี้โหมดีตรวิจจับัการเคำลิื�อนี้ไหวิ
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ตวัเลิอืก่ คู่ำาอธิ์บิาย

ต ั�งเวลิาเซูฟ เลิอืกจากปิด้ใช้/้3ช้มื./6ช้มื./12ช้มื./24ช้มื./48ช้มื./72ช้มื. สืำาหรับัเวิลิาทึ้�จะบันัี้ทึกึ   

ปิด้ไฟฟ้าแรื่งด้นัตำ�า เลิอืกจากเปิด้ใช้/้ปิด้ใช้ส้ืำาหรับัปิดีไฟิฟ้ิาแรงดีนัี้ตำ�า

แรื่งด้นัไฟฟ้าตำ�าสิดุ้ เลิอืกจาก 12V (11.6–12.3)/24V (23.2–24.6) สืำาหรับัแรงดีนัี้ไฟิฟ้ิาตำ�าสืดุี

แรื่งด้นัไฟฟ้าตำ�าสิดุ้ฤด้ห่นาว เลิอืกเดีอืนี้ทึ้�ตอ้งการใช้ง้านี้คำณุสืมบัตัปิิดีไฟิฟ้ิาแรงดีนัี้ตำ�า

• คำณุตอ้งตดิีตั �งสืายไฟิแบับัแข็งเพื�อใช้ง้านี้โหมดีการจอดีรถู หากผลิติภัณัฑ์ไ์มไ่ดีรั้บัการจา่ยไฟิฟ้ิาตอ่เนี้ื�อง ผลิติภัณัฑ์จ์ะ
หยดุีการบันัี้ทึกึเมื�อดีบััเคำรื�องยนี้ต์

• แบัตเตอร้�ของยานี้พาหนี้ะจะไมไ่ดีรั้บัการช้ารจ์ในี้ขณะทึ้�ยานี้พาหนี้ะจอดีอย่ ่หากคำณุบันัี้ทึกึวิดิีโ้อขณะอย่ใ่นี้โหมดีการจอ
ดีรถูเป็นี้ระยะเวิลิานี้านี้ แบัตเตอร้�ยานี้พาหนี้ะของคำณุอาจจะหมดีแลิะคำณุอาจจะไมส่ืามารถูตดิีเคำรื�องยนี้ตไ์ดี ้

• โปรดีดีข่อ้มล่ิเพิ�มเตมิเก้�ยวิกบััโหมดีการจอดีรถูทึ้� “3.5 การใช้ง้านี้โหมดีการจอดีรถู” ในี้หนี้า้ 17
• แรงดีนัี้ไฟิฟ้ิาตำ�าสืดุีสืามารถูกำาหนี้ดีไดีต้อ่เมื�อการตั �งคำา่ปิด้ไฟฟ้าแรื่งด้นัตำ�าตั �งไวิเ้ป็นี้เปิด้ใช้้
• เมื�อคำา่ปิดีแรงดีนัี้ไฟิฟ้ิาตำ�าเกนิี้ไป ผลิติภัณัฑ์อ์าจจะใช้แ้บัตเตอร้�จนี้หมดี ทึั �งนี้้�ข ึ�นี้อย่ก่บััเงื�อนี้ไขอยา่งประเภัทึของยานี้พา
หนี้ะหรอือณุหภัม่ิ

6.4 ก่ารื่ต ั�งคู่า่คู่ณุสิมืบตัคิู่วามืปลิอด้ภัยับนงถนน
จากแอพดีว่ิดิีโ้อบันี้โทึรศัพัทึม์อืถูอื แตะทึ้�ก่ารื่ต ั�งคู่า่ DASHCAM > ต ั�งคู่า่ปลิอด้ภัยัถนนเพื�อจัดีการการตั �งคำา่สืำาหรับัคำุ
ณสืมบัตัคิำวิามปลิอดีภัยัทึางถูนี้นี้

ตวัเลิอืก่ คู่ำาอธิ์บิาย

ก่ลิอ้งคู่วามืปลิอด้ภัยั เลิอืกจากเปิด้ใช้/้ปิด้ใช้ส้ืำาหรับักลิอ้งคำวิามปลิอดีภัยั

แจง้เตอืนเขตมือืถอื เลิอืกจากเปิด้ใช้/้ปิด้ใช้ส้ืำาหรับัแจง้เตอืนี้เขตมอืถูอื

ปรื่ะเภัทยานพาหนะ เลิอืกประเภัทึยานี้พาหนี้ะจากซูด่้าน/เอสิยว่/่รื่ถบรื่รื่ทกุ่ (บสัิ)

เรื่ ิ�มืตน้ ADAS ในี้สืว่ินี้เรื่ ิ�มืตน้ ADAS ใหแ้ตะเรื่ ิ�มืตน้ > ตก่ลิงเพื�อเริ�มตน้ี้

LDWS (ก่ารื่เตอืนก่ารื่ออก่นอก่
ช้อ่งทางเด้นิรื่ถ)

เลิอืกจากปิด้ใช้/้ตำ�า/ปานก่ลิาง/สิง่สืำาหรับัคำวิามไวิ LDWS

คู่วามืเร็ื่ว LDWS
เลิอืกจาก 50km/h / 60km/h / 80km/h / 100km/h สืำาหรับัคำวิามเร็วิตรวิจจับั 
LDWS

FCWS (เตอืนภัยัปะทะรื่ถคู่นัหนา้) เลิอืกจากปิด้ใช้/้ตำ�า/ปานก่ลิาง/สิง่สืำาหรับัคำวิามไวิ

คู่วามืเร็ื่วตำ�า FCWS เลิอืกจากปิด้ใช้/้ตำ�า/ปานก่ลิาง/สิง่สืำาหรับัคำวิามไวิ

FVDW 
(เตอืนรื่ถคู่นัหนา้ออก่นอก่ช้อ่ง)

เลิอืกจากเปิด้ใช้/้ปิด้ใช้ส้ืำาหรับัคำณุสืมบัตั ิFVDW
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6.5 ก่ารื่ก่ำาหนด้ก่ารื่ต ั�งคู่า่รื่ะบบ
จากแอพดีว่ิดิีโ้อบันี้โทึรศัพัทึม์อืถูอื แตะทึ้�ก่ารื่ต ั�งคู่า่ DASHCAM > ก่ารื่ต ั�งคู่า่รื่ะบบเพื�อกำาหนี้ดีการตั �งคำา่ระบับัฮารด์ีแ
วิร์

ตวัเลิอืก่ คู่ำาอธิ์บิาย

ภัาษา เลิอืกภัาษาทึ้�ตอ้งการ

เสิย่ง เลิอืกระดีบััเสืย้งทึ้�ตอ้งการสืำาหรับัแตล่ิะคำณุสืมบัตั ิ(ก่ลิอ้งคู่วามืปลิอด้ภัยั/ADAS/รื่ะบบ)

เขตเวลิา เลิอืกเขตเวิลิาทึ้�ตอ้งการ

วนั / เวลิา
เลิอืกวินัี้ทึ้�แลิะเวิลิา หากตอ้งการใช้ว้ินัี้ทึ้�แลิะเวิลิาปัจจบุันัี้ในี้โทึรศัพัทึส์ืมารท์ึโฟินี้กบัั Dash Cam 
ใหแ้ตะใช้เ้วลิาปจัจบุนั

เวลิาออมืแสิง เลิอืกจากเปิด้ใช้/้ปิด้ใช้ส้ืำาหรับัเวิลิาออมแสืง

คู่วามืเร็ื่ว เลิอืกจากก่มื./ช้มื./มื./ช้มื. สืำาหรับัหน่ี้วิยคำวิามเร็วิ

แสิตมืคู่วามืเร็ื่ว เลิอืกจากเปิด้ใช้/้ปิด้ใช้ส้ืำาหรับัแสืตมป์คำวิามเร็วิ

หากเลิอืกระดีบััเสืย้งเป็นี้ 0 เสืย้งนี้ำาทึางจะปิดีใช้ง้านี้
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7. ก่ารื่เขา้ถงึขอ้มืล่ิผลิติภัณัฑ์์
ผ่ใ้ช้ใ้หมจ่ะไดีป้ระโยช้นี้จ์ากขอ้มล่ิพื�นี้ฐานี้ของผลิติภัณัฑ์ท์ึ้�สืามารถูเขา้ถูงึไดีจ้ากหนี้า้จอเมน่ี้

7.1 ก่ารื่เขา้ด้ข่อ้มืล่ิผลิติภัณัฑ์์
จากแอพดีว่ิดิีโ้อบันี้โทึรศัพัทึม์อืถูอื แตะทึ้� ขอ้มืล่ิ DASHCAM เพื�อเขา้ช้มขอ้มล่ิผลิติภัณัฑ์ ์ขอ้มล่ิผลิติภัณัฑ์ต์อ่ไปนี้้�จะแ
สืดีงบันี้หนี้า้จอ

• ช้ื�อรุน่ี้
• ขนี้าดีหน่ี้วิยคำวิามจำา

• รุน่ี้เฟิิรม์แวิร์
• รหสัืพื�นี้ทึ้�

• รุน่ี้กลิอ้งคำวิามปลิอดีภัยั
• ขอ้มล่ิจพ้เ้อสื

7.2 ก่ารื่เขา้ถงึแลิะก่ารื่ปรื่บัแตง่ขอ้มืล่ิจพ่เ่อสิ
สืว่ินี้จพ้เ้อสืมไ้วิส้ืำาหรับัใสืข่อ้มล่ิพื�นี้ทึ้�ลิงในี้วิดิีโ้อทึ้�บันัี้ทึกึ จากแอพดีว่ิดิีโ้อบันี้โทึรศัพัทึม์อืถูอื แตะทึ้� ขอ้มืล่ิ 
DASHCAM > ขอ้มืล่ิจพ่เ่อสิ เพื�อเขา้ช้มคำณุสืมบัตัจิพ้เ้อสื สืถูานี้ะการเช้ื�อมตอ่ คำวิามแรงของสืญัญาณ เวิลิา 
(UTC) คำวิามเร็วิยานี้พาหนี้ะ ระดีบััคำวิามสืง่ปัจจบุันัี้ คำวิามไมแ่น่ี้นี้อนี้ในี้องคำป์ระกอบัดีา้นี้ตำาแหน่ี้งแนี้วิราบั (HDOP) 
จะแสืดีงบันี้หนี้า้จอ

แตะ  เพื�อเริ�มใช้ง้านี้จพ้เ้อสืแลิะอนุี้ญาตใหจ้พ้เ้อสืระบัตุำาแหน่ี้งทึ้�ตั �งปัจจบุันัี้

คู่วามืไมืแ่นน่อนในองคู่ป์รื่ะก่อบด้า้นตำาแหนง่แนวรื่าบ (HDOP)
HDOP เป็นี้คำา่ทึ้�แสืดีงถูงึคำวิามคำลิาดีเคำลิื�อนี้ของจพ้เ้อสืทึ้�เป็นี้ผลิมาจากตำาแหน่ี้งของดีาวิเทึย้ม 
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8. ก่ารื่อพัเก่รื่ด้เฟิรื่ม์ืแวรื่ ์
การอพัเกรดีเฟิิรม์แวิรจ์ะช้ว่ิยเพิ�มคำณุสืมบัตัขิองผลิติภัณัฑ์ ์รวิมถูงึประสืทิึธิ์ภิัาพหรอืเสืถูย้รภัาพในี้การทึำางานี้ หมั�นี้ตรวิจสื
อบัใหเ้ฟิิรม์แวิรม์ค้ำวิามทึนัี้สืมยัอย่เ่สืมอ เพื�อใหก้ารทึำางานี้ของผลิติภัณัฑ์เ์ป็นี้ทึ้�น่ี้าพอใจ

ปฏิบิัตัติามคำำาแนี้ะนี้ำาเพื�ออพัเกรดีเฟิิรม์แวิร์

1 ในี้คำอมพวิิเตอร ์เปิดีเว็ิบัเบัราวิเ์ซ็อรแ์ลิว้ิไปทึ้� http://www.thinkware.com/Support/Download

2 เลิอืกผลิติภัณัฑ์แ์ลิะดีาวินี้โ์หลิดีไฟิลิป์รับัปรงุเฟิิรม์แวิรล์ิา่สืดุี

3 แตกไฟิลิท์ึ้�ดีาวินี้โ์หลิดีมา

4 ถูอดีสืายไฟิของผลิติภัณัฑ์แ์ลิะถูอดีการด์ีคำวิามจำาออก

5 เปิดีการด์ีคำวิามจำาในี้คำอมพวิิเตอรแ์ลิว้ิคำดัีลิอกไฟิลิส์ืำาหรับัอพัเกรดีเฟิิรม์แวิรไ์ปยงัโฟิลิเดีอรน์ี้อกสืดุีในี้การด์ีคำวิามจำา

6 ใสืก่ารด์ีคำวิามจำาเขา้ไปในี้ช้อ่งใสืก่ารด์ีคำวิามจำาของผลิติภัณัฑ์ ์ในี้ขณะยงัถูอดีสืายไฟิอย่่

7 ตอ่สืายไฟิของผลิติภัณัฑ์ ์จากนัี้�นี้เปิดีการทึำางานี้ (ACC ON) หรอืตดิีเคำรื�องรถูเพื�อเปิดีการทึำางานี้ของผลิติภัณัฑ์ ์กา
รอพัเกรดีเฟิิรม์แวิรจ์ะเริ�มขึ�นี้โดียอตัโนี้มตั ิระบับัจะรส้ืตารท์ึหนี้ึ�งคำรั �งหลิงัการอพัเกรดีเฟิิรม์แวิรเ์สืร็จสืมบัร่ณ์

อยา่ถูอดีสืายไฟิหรอืนี้ำาการด์ีคำวิามจำาออกจากผลิติภัณัฑ์ใ์นี้ขณะทึำาการอพัเกรดี หากทึำาเช้น่ี้นัี้�นี้อาจกอ่ใหเ้กดิีคำวิามเ
สืย้หายแกผ่ลิติภัณัฑ์ห์รอืขอ้มล่ิทึ้�จัดีเก็บัอย่ใ่นี้หน่ี้วิยคำวิามจำาไดี ้

คำณุสืามารถูอพัเกรดีเฟิิรม์แวิรจ์ากแอพดีว่ิดิีโ้อบันี้โทึรศัพัทึม์อืถูอืหรอืโปรแกรมดีว่ิดิีโ้อบันี้คำอมพวิิเตอรไ์ดีเ้ช้น่ี้กนัี้
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9. ก่ารื่แก่ไ้ขปญัหา
ตารางดีา้นี้ลิา่งนี้้�แสืดีงปัญหาทึ้�ผ่ใ้ช้ง้านี้อาจพบัในี้ขณะใช้ง้านี้ผลิติภัณัฑ์แ์ลิะวิธิิ์ก้ารแกไ้ขปัญหา หากแกปั้ญหาตามวิธิิ์ก้า
รในี้ตารางแลิว้ิแลิะยงัคำงมปั้ญหาอย่ ่โปรดีตดิีตอ่ศัน่ี้ยบ์ัรกิารลิก่คำา้

ปญัหา วธิิ์แ่ก่ไ้ข

ไมส่ืามารถูเปิดีการทึำางานี้ของผลิิ
ตภัณัฑ์ไ์ดี ้

• ตรวิจสือบัใหแ้น่ี้ใจวิา่สืายไฟิ (ทึ้�ช้ารจ์สืำาหรับัใช้ใ้นี้รถูยนี้ตแ์ลิะสืายไฟิแบับัแข็ง) เช้ื�อมตอ่กบัั
ยานี้พาหนี้ะแลิะผลิติภัณัฑ์อ์ยา่งถูก่ตอ้ง

• ตรวิจสือบัระดีบััแบัตเตอร้�ของยานี้พาหนี้ะ

เสืย้งแนี้ะนี้ำาแลิะ/
หรอืเสืย้งออดีไมด่ีงั 

ตรวิจสือบัวิา่ระดีบััเสืย้งไดีต้ั �งอย่ใ่นี้ระดีบััตำ�าทึ้�สืดุีหรอืไม ่ดีท่ึ้� 
“6.5 การกำาหนี้ดีการตั �งคำา่ระบับั” ในี้หนี้า้ 28 สืำาหรับัขอ้มล่ิเพิ�มเตมิเก้�ยวิกบััการปรับัระดีบััเสืย้ง

วิดิีโ้อไมช่้ดัีหรอืมองเห็นี้ไดีย้าก

• ตรวิจสือบัใหแ้น่ี้ใจวิา่ไดีแ้กะฟิิลิม์กนัี้รอยบันี้เลินี้สืก์ลิอ้งออกแลิว้ิ วิดิีโ้ออาจไมช่้ดัีเจนี้หากฟิิลิ์
มกนัี้รอยยงัตดิีอย่บ่ันี้เลินี้สืก์ลิอ้ง

• ตรวิจสือบัตำาแหน่ี้งทึ้�ตดิีตั �งกลิอ้งหนี้า้หรอืกลิอ้งหลิงั เปิดีการทึำางานี้ของผลิติภัณัฑ์ ์
จากนัี้�นี้ปรับัองศัามมุมองของกลิอ้ง 

ไมพ่บัการด์ีคำวิามจำา

• ตรวิจสือบัใหแ้น่ี้ใจวิา่ใสืก่ารด์ีคำวิามจำาในี้ทึศิัทึางทึ้�ถูก่ตอ้ง กอ่นี้ใสืก่ารด์ีคำวิามจำา ตรวิจสือบัใ
หแ้น่ี้ใจวิา่ผวิิโลิหะบันี้การด์ีคำวิามจำาหนัี้เขา้หาเลินี้สืข์องผลิติภัณัฑ์์

• ปิดีการทึำางานี้ ถูอดีการด์ีคำวิามจำาออก จากนัี้�นี้ตรวิจสือบัใหแ้น่ี้ใจวิา่สืว่ินี้สืมัผัสืในี้ช้อ่งใสืก่าร์
ดีคำวิามจำาไมไ่ดีรั้บัคำวิามเสืย้หาย

• ตรวิจสือบัใหแ้น่ี้ใจวิา่การด์ีคำวิามจำาเป็นี้ผลิติภัณัฑ์ข์องแทึท้ึ้�จัดีจำาหน่ี้ายโดีย THINKWARE 
THINKWARE ไมรั่บัประกนัี้วิา่การด์ีคำวิามจำาทึ้�ผลิติโดียผ่ผ้ลิติภัายนี้อกจะสืามารถูเขา้กนัี้ไดีก้ั
บัผลิติภัณัฑ์แ์ลิะใช้ง้านี้ไดีอ้ยา่งปกติ

ไมส่ืามารถูเลิน่ี้วิดิีโ้อทึ้�บันัี้ทึกึบันี้คำ
อมพวิิเตอรไ์ดี ้

วิดิีโ้อทึ้�บันัี้ทึกึจะจัดีเกบ็ัเป็นี้ไฟิลิว์ิดิีโ้อ MP4 ตรวิจสือบัใหแ้น่ี้ใจวิา่โปรแกรมเลิน่ี้วิดิีโ้อทึ้�ตดิีตั �ง
บันี้คำอมพวิิเตอรข์องคำณุสืนัี้บัสืนุี้นี้การเลิน่ี้ไฟิลิว์ิดิีโ้อ MP4

ไมส่ืามารถูรับัสืญัญาณจพ้เ้อสืไดีแ้
มว้ิา่จะตดิีตั �งเคำรื�องรับัสืญัญาณจพ้้
เอสืจากภัายนี้อกแลิว้ิ

หากอย่น่ี้อกพื�นี้ทึ้�ใช้บ้ัรกิารหรอือย่ร่ะหวิา่งตกึสืง่ อาจทึำาใหรั้บัสืญัญาณจพ้เ้อสืไมไ่ดี ้เมื�
อเกดิีพายหุรอืฝนี้ตกหนัี้กกอ็าจรับัสืญัญาณจพ้เ้อสืไมไ่ดีเ้ช้น่ี้กนัี้ ลิองใช้ง้านี้อก้คำรั �งเมื�
ออากาศัปลิอดีโปรง่ ในี้พื�นี้ทึ้�ทึ้�มก้ารรับัสืญัญาณจพ้เ้อสืดี ้อาจตอ้งใช้เ้วิลิาถูงึ 5 นี้าทึ ้
จงึจะสืามารถูรับัสืญัญาณจพ้เ้อสืไดี ้

ก่อ่นตดิ้ตอ่ศน่ยใ์หบ้รื่กิ่ารื่

กรณุาสืำารองขอ้มล่ิสืำาคำญัทึั �งหมดีทึ้�มอ้ย่ใ่นี้การด์ีคำวิามจำา ขอ้มล่ิในี้การด์ีคำวิามจำาทึั �งหมดีอาจถูก่ลิบัระหวิา่งการซ็อ่ม ทึางเ
ราจะถูอืวิา่ผลิติภัณัฑ์ท์ึกุช้ิ�นี้ทึ้�มก้ารรอ้งขอใหซ้็อ่มแซ็มไดีม้ก้ารสืำารองขอ้มล่ิไวิเ้รย้บัรอ้ยแลิว้ิ ศัน่ี้ยบ์ัรกิารลิก่คำา้จะไมส่ืำารอ
งขอ้มล่ิใหค้ำณุ THINKWARE จะไมรั่บัผดิีช้อบัตอ่การสืญ่เสืย้ใดีๆ เช้น่ี้ การสืญ่หายของขอ้มล่ิ
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10. ขอ้มืล่ิจำาเพาะ
ดีท่ึ้�ตารางตอ่ไปนี้้�สืำาหรับัขอ้มล่ิจำาเพาะของผลิติภัณัฑ์์

รื่ายก่ารื่ ขอ้มืล่ิจำาเพาะ หมืายเหตุ

ช้ื�อรุน่ี้ F200 PRO

ขนี้าดี / นี้ำ�าหนัี้ก 98.5 x 34 x 22 มม. / 54 g

หน่ี้วิยคำวิามจำา การด์ีคำวิามจำา microSD - UHS-1: 16 GB, 32 GB, 64 GB, 128 GB
- คำลิาสื 10: 8 GB

โหมดีการบันัี้ทึกึ

การบันัี้ทึกึตอ่เนี้ื�อง
บันัี้ทึกึวิดิีโ้อในี้ 1 ช้ว่ิงนี้าทึ ้
(รองรับัการบันัี้ทึกึมมุมองดีา้นี้หนี้า้แลิะดีา้นี้หลิงั
แบับัสืองช้อ่งทึาง) 

การบันัี้ทึกึเหตกุารณ์ บันัี้ทึกึ 10 วินิี้าทึก้อ่นี้แลิะหลิงัเหตกุารณ ์
(รวิมทึั �งหมดี 20 วินิี้าทึ)้ 

การบันัี้ทึกึดีว้ิยตนี้เอง
เริ�มบันัี้ทึกึ 10 วินิี้าทึก้อ่นี้หนี้า้แลิะ 50 วินิี้าทึห้ลิงั
จากเริ�มการบันัี้ทึกึดีว้ิยตนี้เอง 
(รวิมทึั �งหมดี 1 นี้าทึ)้ 

การบันัี้ทึกึการจอดีรถู (โหมดีการจอดีรถู) ตอ้งใช้ก้ารตดิีตั �งสืายไฟิแบับัแข็ง

เซ็น็ี้เซ็อรก์ลิอ้ง 2.0 เมกะพกิเซ็ลิ

คำวิามกวิา้งของมมุมอง (เลินี้สื)์ ประมาณ 140° (ตามแนี้วิทึแยง)

วิดิีโ้อ ไฟิลิ ์FHD (1920 X 1080 @ 30 fps) / 
H.264 / : MP4

เสืย้ง AAC ไมโคำรโฟินี้ในี้ตวัิ   

เซ็น็ี้เซ็อรเ์รง่คำวิามเร็วิ เซ็น็ี้เซ็อรเ์รง่คำวิามเร็วิ 3-axis (3D, ±3G) สืามารถูปรับัแตง่คำวิามไวิไดี ้5 ระดีบัั 

กลิอ้งหลิงั (อปุกรณเ์สืรมิ) พอรต์ V-IN อปุกรณเ์สืรมิทึ้�ตอ้งซ็ื�อแยกตา่งหาก

GPS (ไมจ่ำาเป็นี้) จพ้เ้อสืภัายนี้อก สืนัี้บัสืนุี้นี้การแจง้เตอืนี้พื�นี้ทึ้�ขบััข้�ปลิอดีภัยั

Wi-Fi 2.4 GHz, 802.11 b/g/n ซ็งิเกลิิแบันี้ดี ์

คำณุสืมบัตัิ
Format Free 2.0, 
การปิดีเคำรื�องเมื�ออณุหภัม่สิืง่, 
การป้องกนัี้แบัตเตอร้�เสืื�อม, ช้ว่ิงคำวิามกวิา้ง

กำาลิงัไฟิฟ้ิาขาเขา้ สืนัี้บัสืนุี้นี้กำาลิงัไฟิฟ้ิา DC 12 / 24 V

การใช้ก้ระแสืไฟิฟ้ิา 2ch: 3.7 W / 1ch: 2.3 W (ม ้Wi-Fi) ไมร่วิมการช้ารจ์จนี้เต็มตวัิเก็บัประจยุิ�งยวิดี / 
GPS

อปุกรณจ์า่ยกระแสืไฟิฟ้ิา ตวัิเก็บัประจยุิ�งยวิดี

LED แสืดีงสืถูานี้ะ ดีา้นี้หลิงั: ไฟิสืถูานี้ะ LED, LED Wi-Fi

เสืย้งเตอืนี้ ลิำาโพงทึ้�ตดิีตั �งมาดีว้ิย เสืย้งแนี้ะนี้ำา (เสืย้งออดี) 

อณุหภัม่ทิึ้�เหมาะกบััการทึำางานี้ 14–140℉ / -10–60℃

อกุณหภัม่ทิึ้�เหมาะกบััการเก็บัรั
กษา -4–158℉ / -20–70℃

สืว่ินี้เช้ื�อมตอ่ 1 x พอรต์ V-IN, 1 x พอรต์จพ้เ้อสื  
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