
ผลติภณัฑน์ีใ้ชบ้นัทกึวดิโีอในขณะขบัขีย่านพาหนะ
อา่นและปฏบิตัติามค�าแนะน�าในคูม่อืนีเ้พือ่ใชง้านทีถ่กูตอ้งและยดือายกุารใชง้านผลติภณัฑ์

คูม่อืผูใ้ช ้
Q800 PRO



กอ่นใชง้านผลติภณัฑ์
เกีย่วกบัผลติภณัฑ์

ผลติภณัฑน์ีใ้ชบ้นัทกึวดิโีอในขณะขบัขีย่านพาหนะ ผลติภณัฑน์ีใ้ชเ้พือ่เป็นหลกัฐานอา้งองิในการสบืสวนเหตกุารณห์รอื
อบุตัเิหตบุนทอ้งถนนเทา่นัน้ ไมรั่บประกนัวา่ผลติภณัฑน์ีจ้ะบนัทกึหรอืประมวลผลขอ้มลูบนระบบคลาวดส์�าหรับเหตกุารณ์
ทัง้หมด อปุกรณน์ีอ้าจไมไ่ดบ้นัทกึอบุตัเิหตทุีม่อีมิแพคเพยีงเล็กนอ้ยทีไ่มท่�าใหเ้ซน็เซอรต์รวจจับอมิแพคท�างาน หรอื
อบุตัเิหตทุีม่อีมิแพครนุแรงจนท�าใหค้า่แรงดนัแบตเตอรีข่องยานพาหนะเบีย่งเบนไป

การบนัทกึวดิโีอจะไมเ่ริม่ขึน้จนกวา่การเปิดใชง้านผลติภณัฑ ์(บตูอพั) จะเสร็จสมบรูณ ์หลงัจากเปิดเครือ่ง ใหร้อจนกวา่
ผลติภณัฑบ์ตูอพัเสร็จสมบรูณแ์ลว้จงึขบัขีย่านพาหนะ เพือ่ใหแ้น่ใจวา่ทกุเหตกุารณท์ีเ่กดิขึน้กบัยานพาหนะจะไดรั้บการ
บนัทกึ

THINKWARE จะไมรั่บผดิชอบตอ่ความสญูเสยีใดๆ ทีเ่กดิขึน้จากอบุตัเิหต ุและจะไมรั่บผดิชอบใหก้ารชว่ยเหลอืใดๆ ใน
สิง่ทีเ่ป็นผลจากอบุตัเิหตทุีเ่กดิขึน้

การปรับตัง้คา่ยานพาหนะหรอืเงือ่นไขการด�าเนนิการ เชน่ การตดิตัง้อปุกรณล็์อคประตรูถระยะไกล การตัง้คา่ ECU หรอื
การตัง้คา่ TPMS อาจไมส่นับสนุนคณุสมบตับิางอยา่งของผลติภณัฑ ์และเฟิรม์แวรท์ีต่า่งรุน่กนัอาจสง่ผลตอ่การท�างาน
หรอืคณุสมบตัขิองผลติภณัฑ์

เกีย่วกบัคูม่อืผูใ้ช้

ขอ้มลูทีใ่หใ้นคูม่อืฉบบันีอ้าจเปลีย่นแปลงไปเมือ่ผูผ้ลติเปลีย่นแปลงนโยบายการบรกิาร

คูม่อืฉบบันีใ้ชก้บัรุน่ THINKWARE Q800 PRO เทา่นัน้ และอาจมคีวามผดิพลาดทางเทคนคิ ความผดิพลาดทางการ
เขยีน หรอืขอ้มลูทีย่งัไมส่มบรูณ์

ลขิสทิธิ์

THINKWARE ขอสงวนสทิธิก์ารใชง้านเนือ้หาและแผนภาพทัง้หมดในคูม่อืฉบบันีภ้ายใตก้ารคุม้ครองของกฏ
หมายลขิสทิธิ ์การท�าซ�้า แกไ้ข ดดัแปลง หรอืเผยแพรคู่ม่อืฉบบันีโ้ดยไมไ่ดรั้บอนุญาตเป็นลายลกัษณอ์กัษรจาก 
THINKWARE ถอืเป็นการกระท�าตอ้งหา้มและจะตอ้งถกูด�าเนนิคดตีามกฏหมาย

เครือ่งหมายการคา้ทีไ่ดร้บัการจดทะเบยีน

THINKWARE Q800 PRO เป็นเครือ่งหมายการคา้ทีไ่ดรั้บการจดทะเบยีนของ THINKWARE

โลโกผ้ลติภณัฑแ์ละชือ่ผูใ้หบ้รกิารอืน่ๆ ในคูม่อืฉบบันีเ้ป็นเครือ่งหมายการคา้ของบรษัิททีเ่ป็นเจา้ของ

ประกาศอตุสาหกรรมแคนาดาเกีย่วกบัการรบั
รงัส ี
อปุกรณน์ีเ้ป็นไปตามขอ้จ�ากดัการรับรังส ีIC ในสภาพแวดลอ้มทีค่วบคมุไมไ่ด ้อปุกรณน์ีค้วรไดรั้บการตดิตัง้และใชง้าน
ดว้ยระยะหา่งอยา่งนอ้ย 20 ซม. ระหวา่งเครือ่งปลอ่ยรังสกีบัรา่งกายของคณุ 



ประกาศ FCC
อปุกรณน์ีเ้ป็นไปตามสว่นที ่15 ของขอ้บงัคบั FCC การใชง้านเป็นไปตามเงือ่นไขสองประการตอ่ไปนี:้ (1) อปุกรณ์
นีต้อ้งไมก่อ่ใหเ้กดิคลืน่รบกวนทีเ่ป็นอนัตราย และ (2) อปุกรณน์ีต้อ้งรองรับคลืน่รบกวนใดๆ กต็าม รวมทัง้คลืน่
รบกวนทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิการท�างานทีไ่มพ่งึประสงค์

อปุกรณน์ีไ้ดรั้บการทดสอบและพบวา่เป็นไปตามขอ้จ�ากดัส�าหรับอปุกรณด์จิติอลคลาส B ตามสว่นที ่15 ของขอ้
บงัคบั FCC ขอ้จ�ากดันีถ้กูออกแบบเพือ่ใหม้กีารป้องกนัคลืน่รบกวนอนัเป็นอนัตรายทีเ่กดิจากการตดิตัง้ในบรเิวณที่
อยูอ่าศยัตามสมควร อปุกรณน์ีผ้ลติ ใชแ้ละสามารถแผพ่ลงังานคลืน่ความถีว่ทิยไุด ้ซึง่อาจกอ่ใหเ้กดิคลืน่รบกวนที่
เป็นอนัตรายตอ่การสือ่สารทางคลืน่วทิยหุากไมไ่ดต้ดิตัง้และใชง้านตามค�าแนะน�า อยา่งไรกต็าม การตดิตัง้อปุกรณ์
ตามคูม่อืไมไ่ดเ้ป็นเครือ่งรับประกนัวา่คลืน่รบกวนดงักลา่วจะไมเ่กดิขึน้ หากอปุกรณน์ีก้อ่ใหเ้กดิคลืน่รบกวนทีเ่ป็น
อนัตรายตอ่เครือ่งรับสญัญาณวทิยหุรอืโทรทศัน ์อาจยตุคิลืน่รบกวนไดโ้ดยการปิดและเปิดอปุกรณใ์หม ่ผูใ้ชอ้าจ
ลองแกไ้ขคลืน่รบกวนโดยวธิตีา่งๆ ตอ่ไปนี:้

• ปรับทศิทางหรอืปรับต�าแหน่งเสาอากาศใหม่

• น�าอปุกรณอ์อกหา่งจากเครือ่งรับสญัญาณ

• เชือ่มตอ่อปุกรณก์บัชอ่งจา่ยไฟอืน่ๆ บนวงจรทีไ่มใ่ชช่อ่งทีเ่ครือ่งรับสญัญาณเชือ่มตอ่อยู่

• ปรกึษาผูข้ายสนิคา้หรอืตดิตอ่ขอความชว่ยเหลอืจากเจา้หนา้ทีเ่ทคนคิดา้นวทิยหุรอืโทรทศัน์

• อปุกรณน์ีแ้ละเสาอากาศตอ้งไมต่ัง้อยูด่ว้ยกนัหรอืตัง้อยูร่วมกบัเสาอากาศหรอืเครือ่งสง่สญัญาณอืน่ๆ

• ตอ้งรักษาระยะหา่งขัน้ต�า่ 20 ซม. ระหวา่งเสาอากาศและตวับคุคลเพือ่ใหเ้ป็นไปตามขอ้ก�าหนดการรับรังส ีRF

ขอ้ควรระวงั FCC: การเปลีย่นแปลงหรอืแกไ้ขอปุกรณท์ีไ่มไ่ดรั้บการยนิยอมจากผูม้หีนา้ทีรั่บผดิชอบ อาจท�าให ้
อ�านาจการใชง้านอปุกรณข์องคณุเป็นโมฆะ

FCC ID: 2ADTG-Q800 PRO

ขอ้มลูส�าหรบัผูใ้ช:้ RSS-247
อปุกรณน์ีเ้ป็นไปตามมาตรฐาน Industry Canada’s licence-exempt RSSs

โปรดระวงัวา่การเปลีย่นแปลงหรอืแกไ้ขอปุกรณท์ีไ่มไ่ดรั้บการยนิยอมจากผูม้หีนา้ทีรั่บผดิชอบ อาจท�าใหอ้�านาจ
การใชง้านอปุกรณข์องคณุเป็นโมฆะ

ประกาศ: การใชง้านเป็นไปตามเงือ่นไขสองประการตอ่ไปนี ้(1) อปุกรณน์ีอ้าจไมก่อ่ใหเ้กดิคลืน่รบกวน และ (2) 
อปุกรณน์ีต้อ้งยอมรับคลืน่รบกวนใดๆ กต็าม รวมทัง้คลืน่รบกวนทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิการท�างานทีไ่มพ่งึประสงคข์อง
อปุกรณ์

อปุกรณด์จิติอลคลาส B นีเ้ป็นไปตาม ICES-003 ของประเทศแคนาดา

IC: 12594A-Q800 PRO
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ขอ้มลูดา้นความปลอดภยั
อา่นขอ้มลูดา้นความปลอดภยัตอ่ไปนีเ้พือ่ใหส้ามารถใชง้านอปุกรณไ์ดอ้ยา่งถกูตอ้ง

สญัลกัษณด์า้นความปลอดภยัในคูม่อืนี้

“ค�าเตอืน” - บง่บอกวา่อาจมอีนัตรายเกดิขึน้ถงึขัน้บาดเจ็บรา้ยแรงหรอืเสยีชวีติหากกระท�าการดงักลา่ว

“ขอ้ควรระวงั” - บง่บอกวา่อาจมอีนัตรายเกดิขึน้ถงึขัน้บาดเจ็บเล็กนอ้ยหรอือาจมคีวามเสยีหายตอ่ทรัพยส์นิหากกระท�า
การดงักลา่ว

“ขอ้ควรจ�า” - ใหข้อ้มลูทีเ่ป็นประโยชนท์ีจ่ะชว่ยเหลอืผูใ้ชใ้หใ้ชง้านคณุสมบตัติา่งๆ ของผลติภณัฑไ์ดด้ขี ึน้

ขอ้มลูดา้นความปลอดภยัเพือ่การใชง้านอยา่งถกูตอ้ง

การขบัขีแ่ละการใชง้านผลติภณัฑ์

• อยา่ใชง้านผลติภณัฑข์ณะขบัขีย่านพาหนะ การเสยีสมาธขิณะขบัขีอ่าจท�าใหเ้กดิอบุตัเิหตทุีส่ง่ผลใหบ้าดเจ็บหรอื
เสยีชวีติได ้

• ตดิต ัง้ผลติภณัฑใ์นทีท่ ีไ่มบ่ดบงัทศันวสิยัของผูข้บัขี ่สิง่บดบงัทศันวสิยัของผูข้บัขีอ่าจท�าใหเ้กดิอบุตัเิหตทุีส่ง่ผล
ใหบ้าดเจ็บหรอืเสยีชวีติได ้ตรวจสอบกฏหมายและขอ้บงัคบัในพืน้ทีท่ีค่ณุอาศยัอยูก่อ่นตดิผลติภณัฑก์บักระจกหนา้รถ
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แหลง่จา่ยพลงังาน

• อยา่ใชง้านหรอืจบัสายไฟในขณะมอืเปียก การท�าเชน่นัน้อาจท�าใหเ้สยีชวีติเนือ่งจากกระแสไฟฟ้าชอ็ต

• อยา่ใชส้ายไฟทีอ่ยูใ่นสภาพไมส่มบรูณ ์การท�าเชน่นัน้อาจท�าใหเ้กดิไฟไหมห้รอืเสยีชวีติเนือ่งจากกระแสไฟฟ้าชอ็ต

• เก็บสายไฟใหห้า่งจากแหลง่ความรอ้นทกุประเภท หากไมท่�าเชน่นัน้จะท�าใหฉ้นวนหุม้สายไฟละลาย และอาจท�าให ้
เกดิไฟไหมห้รอืเสยีชวีติเนือ่งจากกระแสไฟฟ้าชอ็ต

• ใชส้ายไฟกบัตวัเชือ่มตอ่ถกูประเภท และตรวจสอบใหแ้นใ่จวา่สายไฟเชือ่มตอ่อยา่งม ัน่คงและแนน่หนาพอ 
หากไมท่�าเชน่นัน้อาจท�าใหเ้กดิไฟไหมห้รอืเสยีชวีติเนือ่งจากกระแสไฟฟ้าชอ็ต

• อยา่ดดัแปลงหรอืตดัสายไฟ และอยา่ทบัสายไฟดว้ยวตัถทุีม่นี�้าหนักมาก หรอืดงึ สอด ดดัสายไฟแรงเกนิไป การท�า
เชน่นัน้อาจท�าใหเ้กดิไฟไหมห้รอืเสยีชวีติเนือ่งจากกระแสไฟฟ้าชอ็ต

• ใชเ้พยีงอปุกรณเ์สรมิของแทจ้าก THINKWARE หรอืผูค้า้ทีไ่ดร้บัอญุาตจาก THINKWARE เทา่น ัน้ 
THINKWARE ไมรั่บประกนัวา่อปุกรณเ์สรมิทีผ่ลติโดยผูผ้ลติภายนอกจะเขา้กนัไดแ้ละสามารถใชง้านไดอ้ยา่งปกติ

• เมือ่ตอ่สายไฟเขา้กบัผลติภณัฑ ์ตรวจสอบใหแ้นใ่จวา่การเชือ่มตอ่ระหวา่งหวัเสยีบและตวัเชือ่มตอ่สายไฟ
ของผลติภณัฑม์คีวามม ัน่คง หากการเชือ่มตอ่หลวม สายไฟอาจจะหลดุออกเนือ่งจากแรงสัน่ของยานพาหนะ หาก
ไมม่กีารเชือ่มตอ่กระแสไฟฟ้า จะไมส่ามารถบนัทกึวดิโีอได ้

เด็กและสตัวเ์ลีย้ง

วางผลติภณัฑใ์หห้า่งจากเด็กและสตัวเ์ลีย้ง หากผลติภณัฑเ์สยีหาย อาจกอ่ใหเ้กดิอนัตรายถงึชวีติได ้
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ขอ้มลูอืน่ๆ เกีย่วกบัผลติภณัฑ์

การใชง้านและการจดัการผลติภณัฑ์

• อยา่ใหผ้ลติภณัฑโ์ดนแสงแดดหรอืแสงจา้โดยตรง ไมเ่ชน่นัน้เลนสห์รอืวงจรภายในอาจเกดิความเสยีหายได ้

• ใชง้านผลติภณัฑใ์นสถานทีท่ ีม่อีณุหภมูริะหวา่ง 14 °F และ 140 °F (-10 °C ถงึ 60 °C) และเก็บผลติภณัฑ์
ในสถานทีท่ ีม่อีณุหภมูริะหวา่ง -4 °F และ 158 °F (-20 °C ถงึ 70 °C) ผลติภณัฑอ์าจจะไมท่�างานอยา่งทีถ่กู
ออกแบบมา และความเสยีหายทางกายภาพทีถ่าวรบางอยา่งอาจสง่ผลตอ่การท�างานหรอืเกบ็ขอ้มลูในชว่งอณุหภมูทิี่
ระบ ุการรับประกนัไมไ่ดค้รอบคลมุความเสยีหายดงักลา่ว

• หม ัน่ตรวจสอบวา่ผลติภณัฑไ์ดร้บัการตดิต ัง้อยูใ่นต�าแหนง่ทีเ่หมาะสม อมิแพคอยา่งรนุแรงทีเ่กดิจากสภาพถนน
อาจเปลีย่นแปลงต�าแหน่งการตดิตัง้ ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ผลติภณัฑอ์ยูใ่นต�าแหน่งทีแ่นะน�าในคูม่อื

• อยา่ออกแรงกดปุ่ มมากเกนิไป ปุ่ มอาจเกดิความเสยีหายได ้

• อยา่ท�าความสะอาดผลติภณัฑด์ว้ยสารเคมที�าความสะอาดหรอืตวัท�าละลาย การท�าเชน่นัน้อาจท�าใหส้ว่น
ประกอบของผลติภณัฑท์ีเ่ป็นพลาสตกิเสยีหายได ้ท�าความสะอาดผลติภณัฑโ์ดยใชผ้า้ทีส่ะอาด นุ่ม และแหง้

• อยา่ถอดแยกชิน้สว่นผลติภณัฑห์รอืท�าใหผ้ลติภณัฑเ์กดิอมิแพค การท�าเชน่นัน้อาจท�าใหผ้ลติภณัฑเ์สยีหายได ้
การถอดแยกชิน้สว่นผลติภณัฑโ์ดยไมไ่ดรั้บอนุญาตท�าใหก้ารรับประกนัเป็นโมฆะ

• ถอือยา่งระมดัระวงั หากคณุท�าผลติภณัฑต์ก ท�าหลดุมอื หรอืท�าใหไ้ดรั้บการกระทบกระเทอืนจากภายนอก อาจกอ่ให ้
เกดิความเสยีหายและ/หรอืท�าใหผ้ลติภณัฑใ์ชง้านไมไ่ด ้

• อยา่พยายามน�าวตัถแุปลกปลอมเขา้ไปในอปุกรณ์

• หลกีเลีย่งความชืน้มากเกนิไปและระวงัอยา่ใหน้�า้เขา้ไปในผลติภณัฑ ์สว่นประกอบทีเ่ป็นวงจรอเิล็กทรอนกิส์
ภายในผลติภณัฑอ์าจเสยีหายหากโดนความชืน้หรอืน�้า

• อาจยงัมกีารจา่ยพลงังานไปที ่dash cam แมว้า่จะดบัเครือ่งยนตแ์ลว้ ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัยีห่อ้และรุน่รถยนตข์อง
คณุ การตดิต ัง้อปุกรณไ์ปยงัชอ่งจา่ยไฟฟ้า 12V อยา่งตอ่เนือ่ง จะท�าใหแ้บตเตอรีย่านพาหนะลดลง

• อปุกรณน์ีถ้กูออกแบบมาเพือ่บนัทกึวดิโีอขณะก�าลงัขบัขีย่านพาหนะ คณุภาพของวดิโีออาจขึน้อยูก่บัสภาพอากาศและ
สภาพแวดลอ้มบนทอ้งถนน เชน่ เวลากลางวนัหรอืกลางคนื จ�านวนไฟถนน การเขา้/การออกจากอโุมงค ์และอณุหภมูิ
รอบขา้ง

• THINKWARE จะไมรั่บผดิชอบตอ่ความเสยีหายของวดิโีอทีบ่นัทกึขณะขบัขีย่านพาหนะ

• แมว้า่อปุกรณน์ีจ้ะออกแบบมาใหท้นทานตอ่การอมิแพคอยา่งรนุแรงทีเ่กดิจากรถชน แต ่THINKWARE จะไมรั่บประกนั
การบนัทกึอบุตัเิหตทุีอ่ปุกรณไ์ดรั้บความเสยีหายจากอบุตัเิหตนัุน้ๆ

• รักษาความสะอาดของกระจกหนา้รถและเลนสก์ลอ้งเพือ่ใหไ้ดว้ดิโีอทีม่คีณุภาพน่าพอใจ ฝุ่ นผงและสสารบทเลนสก์ลอ้ง
และกระจกหนา้รถอาจลดคณุภาพของวดิโีอทีบ่นัทกึ

• อปุกรณน์ีส้�าหรับใชภ้ายในยานพาหนะเทา่นัน้
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1. ภาพรวมผลติภณัฑ์

1.1 อปุกรณท์ีบ่รรจมุาดว้ย
ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่มอีปุกรณบ์รรจมุาครบทกุอยา่งเมือ่คณุเปิดกลอ่งผลติภณัฑ์

1.1.1 อปุกรณม์าตรฐาน

กลอ้งหนา้ (อปุกรณห์ลกั) แผน่ตดิตัง้ ทีช่ารจ์ส�าหรับใชใ้นรถยนต์ ทีย่ดึสายไฟแบบมกีาว

การด์ความจ�า MicroSD 
พรอ้มตวัแปลง 

(ทีใ่ชแ้ลว้หมดไป)

คูม่อืส�าหรับเริม่ใชง้านอยา่ง
รวดเร็วและใบรับประกนั 
/ ขอ้มลู CS / คูม่อืผูใ้ช ้

(บรรจอุยูใ่นการด์ microSD)

USB ส�าหรับอา่นการด์ 
MicroSD

อาจมกีารเปลีย่นแปลงอปุกรณม์าตรฐานโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้

1.1.2 อปุกรณเ์สรมิ (ขายแยกตา่งหาก)

GN
D A

C
C

B
A
T
T
E
R
Y

สายไฟแบบแข็ง เครือ่งรับสญัญาณจพีเีอสจาก
ภายนอก

กลอ้งหลงั

• การรับสญัญาณจพีเีอสอาจไดรั้บการรบกวนจากกระจกหนา้ของยานพาหนะ โดยเฉพาะกระจกทีเ่คลอืบสารกนัรังสยีวูี
หรอืกระจกทีต่ดิตัง้อปุกรณล์ะลายน�้าแข็ง แนะน�าใหใ้ช ้เครือ่งรับสญัญาณจพีเีอสจากภายนอกเมือ่สญัญาณจพีเีอสออ่น
หรอืไมไ่ดรั้บสญัญาณจพีเีอส

• หากตอ้งการเชือ่มเครือ่งรับสญัญาณจพีเีอสจากภายนอกเขา้กบักลอ้งหนา้ ใหถ้อดทีปิ่ดชอ่งจพีเีอสของกลอ้งหนา้ออก
อยา่งระมดัระวงัดว้ยอปุกรณงั์ดหรอืไขควงหวัเล็กแบนเพือ่เขา้สูช่อ่งดงักลา่ว
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1.2 รายชือ่สว่นประกอบ

1.2.1 กลอ้งหนา้ (อปุกรณห์ลกั) - มมุมองดา้นหนา้

พอรต์ DC-IN 
ใชส้�าหรับตอ่สายไฟ

พอรต์จพีเีอส 
ใชส้�าหรับตอ่เครือ่งรับ
สญัญาณจพีเีอสจาก
ภายนอก (อปุกรณท์าง
เลอืก)

พอรต์ขาเขา้ V-IN 
ใชส้�าหรับตอ่กลอ้งหลงั 
(อปุกรณท์างเลอืก) 

ล�าโพง 
สง่เสยีงแนะน�าและเสยีงออดเพือ่แสดงสถานะ

ของผลติภณัฑ์

LED จพีเีอส 
แสดงสถานะการ
เชือ่มตอ่จพีเีอส

ปุ่ มเปิด-ปิด 
กดคา้งไวเ้พือ่ปิดการท�างานของผลติภณัฑ ์

กดเพือ่เปิดผลติภณัฑ์

ปุ่ มฟอรแ์มต 
กดคา้งไวเ้พือ่ฟอรแ์มต
การด์ความจ�า

ปุ่ ม Wi-Fi  
กดเพือ่เชือ่มตอ่ผลติภณัฑ์
กบัสมารท์โฟนผา่นเครอืขา่ย 
Wi-Fi

ปุ่ มบนัทกึดว้ยตนเอง 
กดเพือ่เริม่การบนัทกึดว้ยตนเอง

ปุ่ มบนัทกึเสยีง 
กดเพือ่เปิดหรอืปิดการท�างานของ
การบนัทกึเสยีง

LED การบนัทกึ 
แสดงสถานะการ

บนัทกึ

LED Wi-Fi 
แสดงสถานะการเชือ่ม

ตอ่ Wi-Fi

หากตอ้งการรเีซต็ผลติภณัฑ ์กดปุ่ มการบนัทกึเสยีง ( ) และการบนัทกึดว้ยตนเอง ( ) คา้งไวพ้รอ้มกนัจนกวา่จะ
ไดย้นิเสยีงป๊ีบ
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1.2.2 กลอ้งหนา้ (อปุกรณห์ลกั) - มมุมองดา้นหลงั

LED ความปลอดภยั 
แสดงวา่ก�าลงับนัทกึ
วดิโีออยู่

ไมโครโฟน 
ใชส้�าหรับบนัทกึเสยีง

ชอ่งใสก่ารด์ความจ�า 
ใสก่ารด์ความจ�าเพือ่จัดเก็บการบนัทกึ

ชอ่งตอ่แผน่ตดิต ัง้ 
ใชส้�าหรับตอ่แผน่ตดิตัง้ 

เลนสก์ลอ้งหนา้ 
บนัทกึภาพจากมมุมองดา้นหนา้

ปุ่ มรเีซ็ต 
กดดว้ยวตัถทุีม่หีวัแหลมทีเ่พือ่รเีซต็
การท�างานของผลติภณัฑเ์มือ่เกดิขอ้
ผดิพลาด 

1.2.3 กลอ้งหลงั (อปุกรณเ์สรมิ)
ดา้นกาวของแผน่ตดิต ัง้ 
ใชส้�าหรับตดิกลอ้งหลงัในยานพาหนะ

เลนสก์ลอ้งหลงั 
บนัทกึภาพจากมมุมองดา้นหลงั

LED ความปลอดภยั 
แสดงวา่ก�าลงับนัทกึวดิโีออยู่

พอรต์เชือ่มตอ่ 
ใชส้�าหรับเชือ่มตอ่กลอ้งหลงักบั
กลอ้งหนา้โดยใชส้ายไฟกลอ้งหลงั
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1.3 การถอดและการใสก่ารด์ความจ�า
ปฏบิตัติามค�าแนะน�าในการถอดการด์ความจ�าออกจากผลติภณัฑแ์ละใสก่ารด์ความจ�าเขา้ไปในผลติภณัฑ์

การถอดการด์ความจ�า

ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ผลติภณัฑปิ์ดอยู ่จากนัน้กดทีด่า้นลา่งของ
การด์ความจ�าเบาๆ ดว้ยนิว้มอืของคณุ สว่นลา่งของการด์ความจ�าจะ
เปิดออก

น�าการด์ความจ�าออกจากผลติภณัฑ์

การใสก่ารด์ความจ�า

ใสก่ารด์ความจ�าในชอ่งการด์ความจ�า ตรวจสอบทศิทางของการด์
ความจ�าใหถ้กูตอ้ง จากนัน้กดการด์ความจ�าเขา้ไปในชอ่งจนกระทัง่
คณุไดย้นิเสยีงคลกิ

กอ่นใสก่ารด์ความจ�า ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ผวิโลหะบนการด์ความ
จ�าหนัเขา้หาปุ่ มของผลติภณัฑ์

• ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ผลติภณัฑปิ์ดอยูก่อ่นทีจ่ะน�าการด์ความจ�าออก ไฟลว์ดิโีอทีบ่นัทกึไวอ้าจจะเสยีหายหรอืสญูหาย
หากคณุน�าการด์ความจ�าออกขณะทีผ่ลติภณัฑย์งัเปิดอยู่

• ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่การด์ความจ�าอยูใ่นทศิทางทีถ่กูตอ้งกอ่นใสเ่ขา้ไปในผลติภณัฑ ์ชอ่งใสก่ารด์ความจ�าหรอืการด์
ความจ�าอาจไดรั้บความเสยีหายหากใสไ่มถ่กูตอ้ง

• ใชก้ารด์ความจ�าของแทจ้าก THINKWARE เทา่นัน้ THINKWARE ไมรั่บประกนัวา่การด์ความจ�าทีผ่ลติโดยผูผ้ลติ
ภายนอกจะสามารถเขา้กนัไดก้บัผลติภณัฑแ์ละใชง้านไดอ้ยา่งปกติ

ส�ารองไฟลว์ดิโีอไวใ้นอปุกรณเ์กบ็ขอ้มลูอืน่เป็นระยะๆ เพือ่ป้องกนัการสญูหายของไฟลว์ดิโีอทีบ่นัทกึไว ้
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2. การตดิต ัง้ผลติภณัฑ์

2.1 การตดิต ัง้กลอ้งหนา้ (อปุกรณห์ลกั)
ปฏบิตัติามค�าแนะน�าเพือ่ใหก้ารตดิตัง้ผลติภณัฑเ์ป็นไปอยา่งถกูตอ้ง

2.1.1 การเลอืกต�าแหนง่ตดิต ัง้

เลอืกต�าแหน่งตดิตัง้ทีส่ามารถบนัทกึภาพในมมุมองดา้น
หนา้ของยานพาหนะไดท้ัง้หมดโดยทีไ่มบ่ดบงัทศันวสิยั
ของผูข้บัขีย่านพาหนะ ตรงสอบใหแ้น่ใจวา่เลนสข์องกลอ้ง
หนา้ตดิตัง้อยูต่รงกลางของกระจกหนา้รถ

20 cm

หากมกีารตดิตัง้อปุกรณน์�าทางจพีเีอสบนแผงหนา้ปัด การรับ
สญัญาณ จพีเีอสอาจขึน้อยูก่บัต�าแหน่งการตดิตัง้กลอ้งบนแผง
หนา้ปัด
ปรับต�าแหน่งการตดิตัง้อปุกรณน์�าทางจพีเีอสจนแน่ใจวา่
อปุกรณท์ัง้สองเครือ่งอยูห่า่งกนัอยา่งนอ้ย 20 ซม. (หรอื
ประมาณ 8 นิว้)

2.1.2 การตดิผลติภณัฑ์

ปฏบิตัติามค�าแนะน�าเพือ่ตดิผลติภณัฑใ์นต�าแหน่งตดิตัง้

1 

2

1

จัดแผน่ตดิตัง้ใหต้รงกบัรางใสแ่ผน่ตดิตัง้บนผลติภณัฑ ์
แลว้เลือ่นจนกระทัง่คณุไดย้นิเสยีงคลกิ (➊) จากนัน้ 
คอ่ยๆ น�าฟิลม์กนัรอยออก (➋) 

2 หลงัจากก�าหนดต�าแหน่งตดิตัง้ไดแ้ลว้ เชด็ต�าแหน่งทีจ่ะตดิตัง้บนกระจกหนา้รถดว้ยผา้แหง้
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3 

2

1

น�าฟิลม์กนัรอยออกจากดา้นกาวของแผน่ตดิตัง้ จากนัน้
กดแผน่ตดิตัง้ลงบรเิวณต�าแหน่งตดิตัง้

4 
2

1

น�าผลติภณัฑอ์อกจากแผน่ตดิตัง้และกดแผน่ตดิตัง้เขา้กบั
กระจกหนา้รถเพือ่ใหแ้น่ใจวา่แผน่ตดิตัง้ตดิอยูอ่ยา่งมัน่คง

5 จัดผลติภณัฑใ์หต้รงกบัแผน่ตดิตัง้ จากนัน้เลือ่น
ผลติภณัฑเ์ขา้ในต�าแหน่งล็อคจนกระทัง่คณุไดย้นิเสยีง
คลกิ 

• ผลติภณัฑอ์าจหลน่ลงและไดรั้บความเสยีหายในขณะขบัขีย่านพาหนะหากแผน่ตดิตัง้ไมไ่ดต้ดิอยูอ่ยา่งมัน่คง

• หากคณุตอ้งการถอดแผน่ตดิตัง้ออกจากกระจกหนา้รถเพือ่เปลีย่นต�าแหน่งตดิตัง้ ใหร้ะวงัฟิลม์ตดิกระจกหนา้รถจะ
เสยีหาย

6 ตัง้มมุแนวตัง้ของกลอ้งใหเ้หมาะสม

บนัทกึวดิโีอหลงัการตดิตัง้และลองตรวจสอบวดิโีอโดยใชโ้ปรแกรมดวูดิโีอในโทรศพัทม์อืถอืหรอืในคอมพวิเตอร ์
ปรับมมุกลอ้งอกีครัง้ถา้จ�าเป็น
ส�าหรับขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัโปรแกรมดวูดิโีอในโทรศพัทม์อืถอืหรอืในคอมพวิเตอร ์โปรดดทูี ่"4. การใชง้านแอ
พดวูดิโีอบนโทรศพัทม์อืถอื" ในหนา้ 22 หรอื "5. การใชง้านโปรแกรมดวูดิโีอบนคอมพวิเตอร"์ ในหนา้ 33
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2.1.3 การตอ่สายไฟ

ตอ่ทีช่ารจ์ส�าหรับใชใ้นรถยนตเ์มือ่ดบัเครือ่งยนตแ์ละปิดการท�างานของอปุกรณจ์า่ยกระแสไฟฟ้าแลว้

การตดิตัง้สายไฟแบบแข็ง (อปุกรณเ์สรมิ) ในยานพาหนะตอ้งท�าโดยชา่งผูเ้ชีย่วชาญทีไ่ดรั้บการฝึกมา

2

1

ตอ่ทีช่ารจ์ส�าหรับใชใ้นรถยนตเ์ขา้กบัพอรต์ DC-IN ของ
ผลติภณัฑแ์ละใสห่วัตอ่ส�าหรับจดุบหุรีเ่ขา้กบัชอ่งจา่ยไฟฟ้า
ของยานพาหนะ

ต�าแหน่งและรายละเอยีดของชอ่งจา่ยไฟฟ้าอาจแตกตา่งกนัตามยีห่อ้และรุน่ของยานพาหนะ

• ใชท้ีช่ารจ์ส�าหรับใชใ้นรถยนตข์องแทโ้ดย THINKWARE การใชส้ายไฟทีผ่ลติโดยผูผ้ลติภายนอกอาจท�าใหผ้ลติภณัฑ์
เสยีหายและท�าใหเ้กดิไฟไหมห้รอืเสยีชวีติจากกระแสไฟฟ้าชอ็ตเนือ่งจากก�าลงัไฟฟ้าทีแ่ตกตา่งกนั 

• อยา่ตดัหรอืดดัแปลงสายไฟดว้ยตนเอง การท�าเชน่นัน้อาจท�าใหผ้ลติภณัฑห์รอืยานพาหนะเสยีหายได ้

• เพือ่ความปลอดภยัในการขบัขี ่ควรจัดระเบยีบสายไฟไมใ่หบ้ดบงัหรอืรบกวนทศันวสิยัของผูข้บัขี ่เขา้ไปที ่www.
thinkware.com ส�าหรับขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการจัดระเบยีบสายไฟ
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2.2 การตดิต ัง้กลอ้งหลงั (อปุกรณเ์สรมิ)
ดทูีค่�าแนะน�าตอ่ไปนีส้�าหรับวธิกีารตดิตัง้กลอ้งหลงัอยา่งถกูตอ้ง

2.2.1 การเลอืกต�าแหนง่ตดิต ัง้

เลอืกต�าแหน่งบนกระจกหลงัทีไ่มม่เีสน้ละลายน�้าแข็งและ
เป็นต�าแหน่งทีก่ลอ้งจะสามารถบนัทกึภาพในมมุมองดา้น
หลงัไดท้ัง้หมด

• หากเป็นยานพาหนะทีต่ดิแผน่กนัแดดทีก่ระจกหลงั คณุจะตอ้งเลอืกต�าแหน่งทีแ่ผน่กนัแดดจะไมร่บกวนการท�างานของ
กลอ้ง

• สว่นกาวของกลอ้งหลงัตอ้งไมส่มัผัสกบัเสน้ละลายน�้าแข็ง 
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2.2.2 การตดิกลอ้งหลงั

ดทูีค่�าแนะน�าตอ่ไปนีส้�าหรับการตดิผลติภณัฑใ์นต�าแหน่งตดิตัง้

1 หลงัจากก�าหนดต�าแหน่งตดิตัง้ไดแ้ลว้ เชด็พืน้ผวิของกระจกทีจ่ะตดิตัง้ดว้ยผา้แหง้

ตรวจสอบต�าแหน่งตดิตัง้กอ่นทีค่ณุจะตดิกลอ้งหลงัเขา้กบักระจกหลงัรถ หลงัจากตดิกลอ้งหลงัเขา้กบักระจกรถแลว้ 
การถอดกลอ้งออกหรอืเปลีย่นต�าแหน่งตดิตัง้จะท�าไดย้ากเนือ่งจากความเหนยีวของกาว 

2 

2

1

น�าฟิลม์กนัรอยออกจากดา้นกาวของแผน่ตดิตัง้และเลนส์
กลอ้ง

3 

THINKWARE

ตดิผลติภณัฑโ์ดยหนัโลโก ้THINKWARE เขา้ดา้นในรถ 
และกดเทปกาวใหแ้น่น เพือ่ใหก้ลอ้งทีต่ดิมคีวามมัน่คง

หากตดิผลติภณัฑก์ลบัดา้น ภาพมมุมองดา้นหลงัที่
บนัทกึไดจ้ะกลบัหวั

4 

THINKWARE

ตัง้มมุแนวตัง้ของกลอ้ง



การตดิต ัง้ผลติภณัฑ์

18

2.2.3 การตอ่สายไฟกลอ้งหลงั

ปิดการท�างานของผลติภณัฑแ์ละตอ่สายไฟกลอ้งหลงัเขา้กบักลอ้งหนา้ (อปุกรณห์ลกั)

1 ตอ่ปลายสายไฟกลอ้งหลงัดา้นหนึง่เขา้กบัพอรต์ V-IN 
ของกลอ้งหนา้

2 

THINKWARE

ตอ่ปลายสายไฟกลอ้งหลงัอกีดา้นหนึง่เขา้กบัพอรต์
ส�าหรับเชือ่มตอ่ของกลอ้งหลงั 

เพือ่ความปลอดภยัในการขบัขี ่ควรจัดระเบยีบสายไฟไมใ่หบ้ดบงัหรอืรบกวนทศันวสิยัของผูข้บัขี ่

3 เปิดโหมด ACC หรอืตดิเครือ่งยนตเ์พือ่ตรวจสอบวา่ผลติภณัฑส์ามารถเปิดท�างานไดห้รอืไม ่หลงัจากเปิดการ
ท�างานของผลติภณัฑ ์LED แสดงสถานะและเสยีงแนะน�าจะเปิดขึน้

ผลติภณัฑจ์ะเปิดการท�างานเมือ่เปิดโหมด ACC หรอืเมือ่ตดิเครือ่งยนต์
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3. การใชง้านคณุสมบตักิารบนัทกึ

3.1 การเปิดหรอืปิดอปุกรณ์
ผลติภณัฑจ์ะเปิดอตัโนมตัแิละเริม่การบนัทกึตอ่เนือ่งเมือ่คณุเปิดโหมด ACC หรอืตดิเครือ่งยนต์

หลงัจากเปิดเครือ่ง ใหร้อจนกวา่ผลติภณัฑบ์ตูอพัเสร็จสมบรูณจ์ากนัน้จงึขบัขีย่านพาหนะ การบนัทกึวดิโีอจะไมเ่ริม่ขึน้
จนกวา่การเปิดใชง้านผลติภณัฑ ์(บตูอพั) จะเสร็จสมบรูณ์

3.2 การเรยีนรูเ้ก ีย่วกบัต�าแหนง่ของพืน้ทีจ่ดัเก็บไฟล์
วดิโีอจะถกูจัดเกบ็ตามประเภทของการบนัทกึในโฟลเดอรต์อ่ไปนี้

ในแอพดวูดิโีอบนโทรศพัท์
มอืถอื ตอ่เนือ่ง

เหตกุารณต์อ่
เนือ่ง

การบนัทกึดว้ย
ตนเอง

ตรวจจับการ
เคลือ่นไหว

เหตกุารณก์าร
จอดรถ

ในการด์ความจ�า 

เลน่วดิโีอในคอมพวิเตอรท์ีม่รีะบบปฏบิตักิาร Window/Mac หรอืใชแ้อพ Thinkware ในโทรศพัทม์อืถอื หากคณุเลน่
วดิโีอโดยใสก่ารด์ความจ�าเขา้ไปในอปุกรณอ์ยา่งสมารท์โฟนหรอืแท็บเล็ตพซี ีไฟลว์ดิโีออาจสญูหายได ้

ชือ่ไฟลจ์ะตัง้ตามวนัและเวลาทีบ่นัทกึและตวัเลอืกการบนัทกึ

REC_2018_07_01_10_25_30_F.MP4

REC_2018_07_01_10_25_30_R.MP4

REC_2018_07_01_10_25_30_GS.MP4

เง ือ่นไขการบนัทกึ
• F: กลอ้งหนา้
• R:  กลอ้งหลงั (เมือ่มกีารตดิตัง้กลอ้ง

หลงัซึง่เป็นอปุกรณเ์สรมิ)

3.3 การใชค้ณุสมบตักิารบนัทกึตอ่เนือ่ง

เชือ่มตอ่สายไฟกบัพอรต์ DC-IN ของผลติภณัฑ ์จากนัน้เปิดการท�างานของอปุกรณจ์า่ยกระแสไฟฟ้าในยานพาหนะหรอื
ตดิเครือ่งยนต ์LED แสดงสถานะและเสยีงแนะน�าจะเปิดขึน้และเริม่การบนัทกึตอ่เนือ่ง
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ระหวา่งการบนัทกึตอ่เนือ่ง ผลติภณัฑจ์ะด�าเนนิการดงัตอ่ไปนี้

โหมด ค�าอธบิายการด�าเนนิการ LED การบนัทกึ (REC)

การบนัทกึตอ่
เนือ่ง 

ในขณะขบัขี ่วดิโีอทีบ่นัทกึจะเป็นชว่งละ 1 นาทแีละจัดเกบ็อยูใ่นโฟลเดอร ์
“cont_rec”

 (ไฟเปิด)

การบนัทกึ
เหตกุารณต์อ่
เนือ่ง*

เมือ่มกีารตรวจพบอมิแพคทีเ่กดิขึน้กบัยานพาหนะ วดิโีอทีบ่นัทกึจะเป็นเวลา 
20 วนิาท ีจาก 10 วนิาทกีอ่นการตรวจพบไปจนถงึ 10 วนิาทหีลงัการตรวจ
พบ และจัดเกบ็อยูใ่นโฟลเดอร ์“evt_rec”

 (กระพรบิ)

*  เมือ่มกีารตรวจพบอมิแพคทีเ่กดิกบัยานพาหนะในขณะทีก่�าลงับนัทกึตอ่เนือ่ง โหมดบนัทกึเหตกุารณต์อ่เนือ่งจะเริม่ท�างานพรอ้มกบั
เสยีงเตอืนสองครัง้

• หลงัจากเปิดเครือ่ง ใหร้อจนกวา่ผลติภณัฑบ์ตูอพัเสร็จสมบรูณจ์ากนัน้จงึขบัขีย่านพาหนะ การบนัทกึวดิโีอจะไมเ่ริม่ขึน้
จนกวา่การเปิดใชง้านผลติภณัฑ ์(บตูอพั) จะเสร็จสมบรูณ์

• เมือ่เริม่การบนัทกึเหตกุารณต์อ่เนือ่ง เสยีง “บี๊ป” จะดงัขึน้สองครัง้เป็นเสยีงแจง้เตอืน ฟังกช์ัน่นีจ้ะชว่ยประหยดัเวลาของ
คณุในการตรวจสอบ LED แจง้เตอืน เพือ่ใหท้ราบวา่ผลติภณัฑก์�าลงัท�างานในสถานะใด

• คณุตอ้งใสก่ารด์ความจ�าเขา้ในผลติภณัฑเ์พือ่ใหส้ามารถบนัทกึวดิโีอได ้

3.4 การบนัทกึดว้ยตนเอง
คณุสามารถบนัทกึภาพเหตกุารณท์ีค่ณุตอ้งการเกบ็ไวใ้นขณะขบัขีแ่ละจัดเกบ็แยกไวต้า่งหากได ้

กดปุ่ มบนัทกึดว้ยตนเอง ( ) เพือ่เริม่การบนัทกึดว้ยตนเอง จากนัน้โหมดการบนัทกึดว้ยตนเองจะเริม่ท�างานพรอ้ม
เสยีงแนะน�า ระหวา่งการบนัทกึดว้ยตนเอง ผลติภณัฑจ์ะด�าเนนิการดงัตอ่ไปนี้

โหมด ค�าอธบิายการด�าเนนิการ LED การบนัทกึ (REC)

การบนัทกึ
ดว้ยตนเอง

เมือ่คณุกดปุ่ มบนัทกึดว้ยตนเอง ( ) วดิโีอจะบนัทกึเป็นเวลา 1 นาท ีโดยเริม่
จาก 10 วนิาทกีอ่นไปจนถงึ 50 วนิาทหีลงัจากกดปุ่ ม และจะจัดเกบ็อยูใ่นโฟลเดอร ์
“manual_rec” 

 (กระพรบิ)

3.5 การใชง้านโหมดงานจอดรถ
เมือ่ผลติภณัฑเ์ชือ่มตอ่กบัยานพาหนะดว้ยสายไฟแบบแข็ง (อปุกรณเ์สรมิ) โหมดการท�างานจะเปลีย่นไปเป็นโหมดการ
จอดรถพรอ้มกบัเสยีงแนะน�าหลงัจากดบัเครือ่งยนตห์รอืปิดการท�างานของอปุกรณจ์า่ยกระแสไฟฟ้า

• โหมดการจอดรถจะท�างานเมือ่เชือ่มตอ่กบัสายไฟแบบแข็งเทา่นัน้ การตดิตัง้สายไฟแบบแข็ง (อปุกรณเ์สรมิ) ในยาน
พาหนะตอ้งท�าโดยชา่งผูเ้ชีย่วชาญทีไ่ดรั้บการฝึกมา

• ในทกุโหมดการบนัทกึ คณุตอ้งใสก่ารด์ความจ�าเขา้ในผลติภณัฑเ์พือ่ใหส้ามารถบนัทกึวดิโีอได ้

• ระยะเวลาของโหมดการจอดรถอาจแตกตา่งกนั ขึน้อยูก่บัสถานะการประจแุบตเตอรีข่องยานพาหนะ ตรวจสอบระดบั
แบตเตอรีเ่พือ่ป้องกนัแบตเตอรีห่มด หากคณุตอ้งการใชง้านโหมดการจอดรถเป็นระยะเวลานาน
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หากคณุไมต่อ้งการใชง้านโหมดการจอดรถหรอืคณุตอ้งการเปลีย่นการตัง้คา่โหมด เขา้ไปในแอพดวูดิโีอบนโทรศพัทม์อื
ถอื แลว้แตะที ่การต ัง้คา่ Dash Cam > ต ัง้คา่บนัทกึ

ดทูีต่ารางตอ่ไปนีเ้พือ่ตัง้คา่ตวัเลอืกใน โหมดการจอดรถ

ตวัเลอืก ค�าอธบิายการด�าเนนิการ
LED การบนัทกึ 

(REC)

ตรวจจับการ
เคลือ่นไหว

ไมพ่บการ
เคลือ่นไหว

หรอือมิ
แพค

เฝ้าสงัเกตการเคลือ่นไหวในพืน้ทีห่รอือมิแพคทีเ่กดิขึน้กบัยานพาหนะ จะ
มกีารบนัทกึวดิโีอเมือ่ตรวจพบการเคลือ่นไหวหรอือมิแพคเทา่นัน้

 (ไฟเปิด)

ตรวจ
พบการ

เคลือ่นไหว

เมือ่ตรวจพบวตัถเุคลือ่นไหวในขณะจอดรถ วดิโีอจะบนัทกึเป็นเวลา 20 
วนิาท ีจาก 10 วนิาทกีอ่นการตรวจพบไปจนถงึ 10 วนิาทหีลงัการตรวจ
พบ และจัดเกบ็อยูใ่นโฟลเดอร ์“motion_timelapse_rec”

 (กระพรบิ)

ตรวจพบอมิ
แพค

เมือ่ตรวจพบอมิแพคในขณะจอดรถ วดิโีอจะบนัทกึเป็นเวลา 20 วนิาท ี
จากชว่ง 10 วนิาทกีอ่นการตรวจพบไปจนถงึ 10 วนิาทหีลงัการตรวจพบ 
และจัดเกบ็อยูใ่นโฟลเดอร ์“parking_rec”

 (กระพรบิ)

ไทมแ์ลปส์

ไมพ่บอมิ
แพค

วดิโีอจะบนัทกึดว้ยอตัรา 2 fps ตอ่ 10 นาท ีบบีอดัใหเ้ป็นไฟลค์วามยาว 
2 นาท ีและจัดเกบ็ในโฟลเดอร ์“motion_timelapse_rec” 
เนือ่งจากไฟลว์ดิโีอทีบ่นัทกึดว้ยตวัเลอืกนีม้ขีนาดเล็ก คณุจงึสามารถ
บนัทกึวดิโีอไดน้าน

 (ไฟเปิด)

ตรวจพบอมิ
แพค

เมือ่ตรวจพบอมิแพคในขณะจอดรถ วดิโีอจะบนัทกึเป็นเวลา 100 วนิาททีี่
อตัรา 2 fps จากชว่ง 50 วนิาทกีอ่นการตรวจพบไปจนถงึ 50 วนิาทหีลงั
การตรวจพบ และจัดเกบ็อยูใ่นโฟลเดอร ์“parking_rec” หลงัจากบบี
อดัเป็นไฟลค์วามยาว 20 วนิาท ี(เสยีงออดจะดงัขึน้)

 (กระพรบิ)

ประหยดั
พลงังาน

ไมพ่บอมิ
แพค

เฝ้าสงัเกตอมิแพคทีเ่กดิขึน้กบัยานพาหนะ จะมกีารบนัทกึวดิโีอเมือ่ตรวจ
พบอมิแพคเทา่นัน้

 (ไฟเปิด)

ตรวจพบอมิ
แพค

เมือ่ตรวจพบอมิแพคในขณะจอดรถ วดิโีอจะบนัทกึเป็นเวลา 20 วนิาท ี
เริม่ภายใน 1 วนิาทหีลงัการตรวจพบ และจัดเกบ็อยูใ่นโฟลเดอร ์
“parking_rec”

 (กระพรบิ)

ปิด
ผลติภณัฑจ์ะปิดการท�างานเมือ่ปิดอปุกรณจ์า่ยกระแสไฟฟ้าและดบั
เครือ่งยนต์

ปิด

คณุไมส่ามารถใชโ้หมดตรวจจับการเคลือ่นไหว ไทมแ์ลปส ์หรอืการประหยดัพลงังานพรอ้มกนัได ้

หากมกีารเปลีย่นแปลงการตัง้คา่โหมดจอดรถ วดิโีอทีบ่นัทกึไวด้ว้ยการตัง้คา่แบบเดมิจะถกูลบ ท�าการส�ารองวดิโีอใน
โหมดการจอดรถทัง้หมดกอ่นเปลีย่นแปลงการตัง้คา่โหมดจอดรถ เพือ่ป้องกนัขอ้มลูสญูหาย
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4. การใชง้านแอพดวูดิโีอบนโทรศพัทม์อืถอื
คณุสามารถดแูละจัดการวดิโีอทีบ่นัทกึไวแ้ละปรับแตง่คณุสมบตัติา่งๆ ของผลติภณัฑบ์นสมารท์โฟนของคณุได ้

สิง่แวดลอ้มตอ่ไปนีเ้ป็นสิง่ทีจ่�าเป็นในการใชง้านแอพ THINKWARE CLOUD:

• ระบบปฏบิตักิาร Android 4.4 (KitKat) หรอืสงูกวา่

• ระบบปฏบิตักิาร iOS 8.0 ขึน้ไป

4.1 เชือ่มตอ่ผลติภณัฑก์บัสมารท์โฟน

4.1.1 การเชือ่มตอ่ผลติภณัฑก์บัอปุกรณ ์Android

1 เปิด Play Store ในอปุกรณ ์Android จากนัน้ดาวนโ์หลดและตดิตัง้ THINKWARE CLOUD

2 เปิด THINKWARE CLOUD

3 แตะที ่จ�าเป็นตอ้งมกีารเชือ่มตอ่ Dash cam ทีด่า้นลา่งของหนา้จอและปฏบิตัติามค�าแนะน�าทีป่รากฎบนหนา้
จอเพือ่เชือ่มตอ่ผลติภณัฑก์บัอปุกรณ ์Android

คณุจ�าเป็นตอ้งใสร่หสั Wi-Fi ในการเชือ่มตอ่ผลติภณัฑก์บัสมารโ์ฟนครัง้แรก ป้อน "123456789" ลงในชอ่งใสร่หสั
ผา่น
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4.1.2 การเชือ่มตอ่ผลติภณัฑก์บัอปุกรณ ์iOS

การเชือ่มตอ่ผา่น Wi-Fi

1 เปิด App Store ในอปุกรณ ์iOS จากนัน้ดาวนโ์หลดและตดิตัง้ THINKWARE CLOUD

2 เปิด THINKWARE CLOUD

3 แตะที ่จ�าเป็นตอ้งมกีารเชือ่มตอ่ Dash cam ทีด่า้นลา่งของหนา้จอ

4 แตะที ่การเชือ่มตอ่ Wi-Fi

5 กดปุ่ ม Wi-Fi ( ) บนผลติภณัฑ์

6 จาก THINKWARE CLOUD ใหแ้ตะที ่ถดัไป

หนา้จอการตัง้คา่ Wi-Fi จะปรากฎขึน้

7 เลอืกเครอืขา่ย Wi-Fi ทีข่ ึน้ตน้ดว้ย "Thinkware" จากรายชือ่เครอืขา่ย

8 ป้อน "123456789" ลงในชอ่ง รหสัผา่น แลว้แตะที ่เขา้รว่ม

ผลติภณัฑไ์ดเ้ชือ่มตอ่กบัอปุกรณ ์iOS ของคณุผา่น Wi-Fi แลว้
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การเชือ่มตอ่ผา่นฮอตสปอต

1 เปิด App Store ในอปุกรณ ์iOS จากนัน้ดาวนโ์หลดและตดิตัง้ THINKWARE CLOUD

2 เปิด THINKWARE CLOUD

3 แตะที ่จ�าเป็นตอ้งมกีารเชือ่มตอ่ Dash cam ทีด่า้นลา่งของหนา้จอ

4 แตะที ่การเชือ่มตอ่ฮอตสปอต > ก�าหนดคา่การเชือ่มตอ่ใหม่

5 กดปุ่ ม Wi-Fi ( ) บนผลติภณัฑ์

6 จาก THINKWARE CLOUD ใหแ้ตะที ่ถดัไป

หนา้จอการตัง้คา่ Wi-Fi จะปรากฎขึน้

7 เลอืกเครอืขา่ย Wi-Fi ทีข่ ึน้ตน้ดว้ย "Thinkware" จากรายชือ่เครอืขา่ย

8 ป้อน "123456789" ลงในชอ่ง รหสัผา่น แลว้แตะที ่เขา้รว่ม

ผลติภณัฑไ์ดเ้ชือ่มตอ่กบัอปุกรณ ์iOS ของคณุผา่น Wi-Fi แลว้

9 กลบัไปยงั THINKWARE CLOUD ใสร่หสัผา่นฮอตสปอตของคณุ แลว้แตะที ่ถดัไป

• หากตอ้งการดรูหสัผา่นฮอตสปอตของคณุ จากหนา้หลกัของอปุกรณ ์iOS ใหแ้ตะที ่การต ัง้คา่ > ฮอตสปอต
สว่นบคุคล

10 แตะที ่เปิดฮอดสปอต

11 ยนืยนัขอ้ความป๊อปอพั แลว้แตะ ตกลง

12 เปิด ฮอตสปอตสว่นบคุคล รอจนคณุไดย้นิเสยีง"เชือ่มตอ่อนิเทอรเ์น็ตแลว้"

อยา่เพิง่ออกจากหนา้จอการตัง้คา่ฮอตสปอตสว่นบคุคล การเชือ่ตอ่จะไมส่มบรูณห์ากคณุออกจากหนา้จอการตัง้
คา่ฮอตสปอตสว่นบคุคลกอ่นไดย้นิเสยีง "เชือ่มตอ่อนิเทอรเ์น็ตแลว้"

13 กลบัไปยงั THINKWARE CLOUD

ผลติภณัฑไ์ดเ้ชือ่มตอ่กบัอปุกรณ ์iOS ของคณุผา่นฮอตสปอตแลว้
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4.2 แผนผงัหนา้จอแอพดวูดิโีอบนโทรศพัทม์อืถอื
ดา้นลา่งนีเ้ป็นการใหข้อ้มลูอยา่งยอ่เกีย่วกบัแผนผังหนา้จอของแอพดวูดิโีอบนโทรศพัทม์อืถอื

ดหูรอืปรับการตัง้คา่ Dash Cam

ดหูรอืเชือ่มตอ่เครอืขา่ย Wi-Fi 
หรอืเพิม่เครอืขา่ยใหม่

แสดงสถานะการเชือ่มตอ่
ของผลติภณัฑ์

ดเูมนูเพิม่เตมิส�าหรับการตัง้คา่บญัชผีู ้
ใช ้การดาวนโ์หลดเฟิรม์แวรล์า่สดุ หรอื
ขอ้มลูกลอ้งนริภยั

เปลีย่นไปทีห่นา้จอมมุมอง
แบบสด

ดกูารแจง้เตอืนส�าหรับกา
รอปัเดตเฟิรม์แวร ์การเขา้และการออก
จากเขต GEO-Fence และแรงกระแทก

ดผูลติภณัฑท์ีเ่ชือ่มตอ่อยูห่รอื
ปรับตัง้คา่การเชือ่มตอ่ใหม่

ดหูรอืเลน่วดิโีอทีบ่นัทกึไว ้

ดเูมนูหลกั

ดเูมนูบรกิารคลาวด์

ดขูอ้มลูผลติภณัฑ์



การใชง้านแอพดวูดิโีอบนโทรศพัทม์อืถอื

26

4.3 การเลน่วดิโีอในแอพดวูดิโีอบนโทรศพัทม์อืถอื
ปฏบิตัติามค�าแนะน�าเพือ่เลน่วดิโีอทีบ่นัทกึไว ้

การบนัทกึวดิโีอและคณุสมบตัริะบบตวัชว่ยไดรฟ์เวอรข์ัน้สงู (Advanced Driver Assistance System: ADAS) ของ
ผลติภณัฑจ์ะใชง้านไมไ่ดใ้นขณะทีก่�าลงัตรวจสอบรายการไฟลว์ดิโีอหรอืก�าลงัเลน่วดิโีอในแอพดวูดิโีอบนโทรศพัทม์อื
ถอื

1 เปิดแอพพลเิคชัน่ Thinkware Cloud บนสมารท์โฟนของคณุ แลว้เชือ่มตอ่ผลติภณัฑเ์ขา้กบัสมารท์โฟน

2 จากหนา้จอหลกัของแอพดวูดิโีอบนโทรศพัทม์อืถอื แตะที ่รายชือ่ไฟล ์หมวดตา่งๆ จะแสดงขึน้มา

3 แตะหมวดทีต่อ้งการ รายชือ่ไฟลว์ดิโีอจะปรากฏขึน้มา

4 แตะที ่ท ัง้หมด ดา้นหนา้ หรอื ดา้นหลงั หากจ�าเป็น เพือ่กรองรายชือ่ไฟลว์ดิโีอจากกลอ้ง

5 เลอืกวดิโีอทีต่อ้งการ

4.4 ภาพรวมของเมนคูวบคมุวดิโีอ
ดา้นลา่งนีค้อืขอ้มลูอยา่งยอ่เกีย่วกบัเมนูควบคมุวดิโีอของแอพดวูดิโีอบนโทรศพัทม์อืถอื

การบนัทกึวดิโีอและคณุสมบตัริะบบตวัชว่ยไดรฟ์เวอรข์ัน้สงู (Advanced Driver Assistance System: ADAS) ของ
ผลติภณัฑจ์ะใชง้านไมไ่ดใ้นขณะทีก่�าลงัตรวจสอบรายการไฟลว์ดิโีอหรอืก�าลงัเลน่วดิโีอในแอพดวูดิโีอบนโทรศพัทม์อื
ถอื

เลน่หรอืหยดุเลน่วดิโีอชัว่คราว

เลน่ไฟลถ์ดัไปเลน่ไฟลก์อ่นหนา้

แสดงสถานะการเลน่

เปลีย่นไปทีห่นา้จอ
รายชือ่ไฟล์
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4.5 บรกิารคลาวด์
ตราบใดที ่dash cam ยงัเชือ่มตอ่กบัอนิเทอรเ์น็ตอยู ่คณุจะสามารถดตู�าแหน่งยานพาหนะของคณุ รับการแจง้เตอืนเมือ่เขา้หรอืออก
จากเขต Geo-Fence และเมือ่ตรวจพบแรงกระแทกทีร่นุแรงได ้

4.5.1 ลงชือ่เขา้ใชใ้นบญัชผีูใ้ชข้อง THINKWARE

ปฏบิตัติามค�าแนะน�าเพือ่ลงชือ่เขา้ใชใ้นบญัชผีูใ้ชข้อง THINKWARE

• คณุตอ้งเปิดใชง้านฟังกช์ัน่เครอืขา่ยเพือ่ใชบ้รกิารคลาวด ์ดทูี ่"6.6.1 การตัง้คา่ฟังกช์ัน่เครอืขา่ย" ในหนา้ 50 เพือ่เปิด
ใชง้านฟังกช์ัน่เครอืขา่ย

• คณุตอ้งลงชือ่เขา้ใชใ้นบญัชผีูใ้ชข้อง THINKWARE เพือ่ใชบ้รกิารคลาวด ์หากคณุยงัไมม่ไีอดผีูใ้ช ้ใหเ้ลอืก 
THINKWARE ลงทะเบยีนเขา้ใช ้ในหนา้จอ ลงชอื ่แลว้สรา้งบญัชผีูใ้ชก้อ่น

• หลงัจากทีค่ณุลงชือ่เขา้ใชใ้นบญัชผีูใ้ชข้อง THINKWARE และลงทะเบยีนผลติภณัฑข์องคณุในบญัชผีูใ้ชแ้ลว้ คณุจะ
สามารถใชบ้รกิารคลาวดไ์ดแ้มว้า่ผลติภณัฑข์องคณุจะเชือ่มตอ่อนิเทอรเ์น็ตผา่น Wi-Fi หรอืโทรศพัทม์อืถอืเครือ่งอืน่

➋

➊

แตะที ่ แตะที ่ลงชอื่ ➊  ป้อนไอดผีูใ้ชแ้ละรหสัผา่น
ของคณุ

➋ แตะที ่ลงชอื่
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4.5.2 การคน้หาต�าแหนง่ยานพาหนะ

บรกิารคลาวดจ์ะรับขอ้มลูจพีเีอสจากผลติภณัฑข์องคณุและแสดงต�าแหน่งยานพาหนะของคณุ ปฏบิตัติามค�าแนะน�าเพือ่
คน้หาต�าแหน่งยานพาหนะของคณุ

Q800 PRO

แตะที ่ ต�าแหน่งของอปุกรณม์อืถอืของ
คณุปรากฎอยูบ่นแผนทีแ่ลว้
แตะทีแ่ผนทีเ่พือ่ ยนืยนัต�าแหน่ง
ยานพาหนะของคณุบนแผนที่

ต�าแหน่งและทศิทางของยาน
พาหนะของคณุปรากฎอยูบ่น
แผนทีแ่ลว้
วนัทีแ่ละเวลาทีรั่บขอ้มลูจพีเีอ
สลา่สดุก็จะปรากฎขึน้เชน่กนั

หากบรกิารคลาวดล์ม้เหลวในการรับขอ้มลูจพีเีอสจากผลติภณัฑ ์หรอืคณุเพิง่ใชง้านบรกิารคลาวดเ์ป็นครัง้แรก หนา้ตา่ง
ตอ่ไปนีจ้ะปรากฎขึน้ แตะที ่ลองใหม ่เพือ่พยายามรับขอ้มลูจพีเีอสอกีครัง้หนึง่

Q800 PRO
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4.5.3 การต ัง้คา่ Geo-Fence

คณุสามารถรับการแจง้เตอืนเมือ่ยานพาหนะของคณุเขา้สูห่รอืออกจากเขต Geo-Fence ได ้

เปิดใชง้านการแจง้เตอืน Geo-Fence

ปฏบิตัติามค�าแนะน�าเพือ่เปิดใชง้านการแจง้เตอืน Geo-Fence

แตะที ่ แตะที ่การต ัง้คา่การแจง้เตอืน แตะที ่การแจง้เตอืน GEO-
Fence
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การเพิม่เขต Geo-Fence

ปฏบิตัติามค�าแนะน�าเพือ่เพิม่เขต Geo-Fence

Q800 PRO

แตะที ่ แตะที ่ต ัง้คา่ Geo-Fence แตะที ่+

➊

➋

➌

➊  แตะทีต่�าแหน่งทีต่อ้งการบน
แผนที่

➋  แตะที ่รศัม ีแลว้เลอืกระยะทาง

➌  แตะที ่ประกาศ แลว้เลอืกวา่จะ
รับการแจง้เตอืนเมือ่ใด

แตะที ่
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4.5.4 การใชง้านคณุสมบตักิารแจง้เตอืนแรงกระแทกในการขบัขี่

คณุสามารถรับการแจง้เตอืนหากมอีมิแพคใดๆ เกดิขึน้กบัยานพาหนะ ปฏบิตัติามค�าแนะน�าเพือ่เปิดใชง้านการแจง้เตอืน
แรงกระแทกในการขบัขี่

แตะที ่ แตะที ่การต ัง้คา่การแจง้เตอืน แตะที ่แจง้เตอืนการกระแทก
การขบัขี่
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4.5.5 การดวูดิโีอแรงกระแทกในการขบัขีบ่นบรกิารคลาวด์

คณุสามารถดวูดิโีอแรงกระแทกในการขบัขีท่ีอ่พัโหลดบนบรกิารคลาวดไ์ดห้ากตรวจพบแรงกระแทกในระหวา่งการขบัขี ่
ปฏบิตัติามค�าแนะน�าเพือ่ดวูดิโีอแรงกระแทกในการขบัขี่

Q800 PRO

Q800 PRO

Q800 PRO

แตะที ่ แตะที ่ แตะทีว่ดิโีอการกระแทกการ
ขบัขี่

แตะทีว่ดิโีอแรงกระแทกในการขบัขีท่ีค่ณุตอ้งการจะเลน่

• หากตอ้งการดาวนโ์หลดวดิโีอแรงกระแทกในการขบัขีจ่ากเซริฟ์เวอรค์ลาวด์
➊  แตะ  แลว้เลอืกวดิโีอเพือ่ดาวนโ์หลด

➋  แตะ  > ดาวนโ์หลด วดิโีอทีด่าวนโ์หลดจะมใีหใ้นเมนู รายชือ่ไฟล์

• หากตอ้งการลบวดิโีอแรงกระแทกในการขบัขีอ่อกจากเซริฟ์เวอรค์ลาวด์
➊  แตะ  แลว้เลอืกวดิโีอเพือ่ลบ

➋  แตะ  > ใช/่ลบ วดิโีอทีเ่ลอืกจะถกูลบออกจากเซริฟ์เวอรค์ลาวด์

• คณุตอ้งเปิดใชง้านฟังกช์ัน่เครอืขา่ยเพือ่ใชบ้รกิารคลาวด ์หากตอ้งการเปิดหรอืปิดใชง้านคณุสมบตันิี ้ใหด้ทูี ่"6.6.3 การ
ตัง้คา่การอพัโหลดวดิโีอแรงกระแทกในการขบัขี"่ ในหนา้ 50

• ความเร็วในการการอพัโหลดและการท�างานของบรกิารคลาวดอ์าจแตกตา่งกนั โดยขึน้อยูก่บัสถานะของเครอืขา่ย
โทรศพัทม์อืถอืและเซริฟ์เวอรค์ลาวดข์องคณุ
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5. การใชง้านโปรแกรมดวูดิโีอบนคอมพวิเตอร์
คณุสามารถดแูละจัดการวดิโีอทีบ่นัทกึไวแ้ละปรับแตง่คณุสมบตัติา่งๆ ของผลติภณัฑบ์นคอมพวิเตอรข์องคณุได ้

5.1 ระบบทีจ่�าเป็น
ดา้นลา่งนีค้อืระบบทีจ่�าเป็นในการใชง้านโปรแกรมดวูดิโีอบนคอมพวิเตอร์

• หน่วยประมวลผล: Intel Core i5 ขึน้ไป

• หน่วยความจ�า: 4 GB ขึน้ไป

• ระบบปฏบิตักิาร: Windows 7 ขึน้ไป (แนะน�าใหใ้ชแ้บบ 64 บทิ) หรอื macOS X10.8 Mountain Lion ขึน้ไป

• อืน่ๆ: DirectX 9.0 ขึน้ไป / Microsoft Explorer เวอรช์ัน่ 7.0 ขึน้ไป

โปรแกรมดวูดิโีอบนคอมพวิเตอรอ์าจท�างานไดไ้มเ่หมาะสมบนคอมพวิเตอรท์ีใ่ชร้ะบบปฏบิตักิารอืน่ๆ นอกเหนอืจากที่
กลา่วมาขา้งตน้ 

5.2 โปรแกรมดวูดิโีอบนคอมพวิเตอรส์�าหรบั Windows

5.2.1 การตดิต ัง้โปรแกรมดวูดิโีอบนคอมพวิเตอร ์(ส�าหรบั Windows)

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

ไฟลส์�าหรับตดิตัง้โปรแกรมดวูดิโีอบนคอมพวิเตอร ์(setup.exe) จะเกบ็อยูโ่ฟลเดอรน์อกสดุของการด์ความจ�าทีไ่ดม้า
พรอ้มกบัผลติภณัฑ ์ปฏบิตัติามค�าแนะน�าเพือ่ตดิตัง้โปรแกรมดวูดิโีอบนคอมพวิเตอรบ์นคอมพวิเตอรข์องคณุ

1 เสยีบการด์ความจ�าเขา้ในเครือ่งอา่นการด์ความจ�าทีเ่ชือ่มตอ่อยูก่บัคอมพวิเตอรข์องคณุ

2 เปิดไฟลส์�าหรับตดิตัง้ ท�าการตดิตัง้ใหเ้สร็จสมบรูณต์ามค�าแนะน�าในตวัชว่ยการตดิตัง้ 
กลงัจากตดิตัง้เสร็จสมบรูณแ์ลว้ จะปรากฏไอคอนทางลดัเขา้สู ่THINKWARE Dashcam Viewer 
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5.2.2 แผนผงัหนา้จอโปรแกรมดวูดิโีอบนคอมพวิเตอร ์(ส�าหรบั Windows)

ดา้นลา่งนีเ้ป็นการใหข้อ้มลูอยา่งยอ่เกีย่วกบัแผนผังหนา้จอของโปรแกรมดวูดิโีอบนคอมพวิเตอร์

เขา้ชมเว็บไซต ์
THINKWARE

ดหูรอืปรับการตัง้คา่ dashcam และ
ตัง้คา่ภาษาในโปรแกรมดวูดิโีอบน

คอมพวิเตอร ์

เปิดไฟลห์รอืบนัทกึวดิโีอเป็น
ชือ่อืน่

แสดงเวลาทีก่�าลงัเลน่และ
เวลาทัง้หมดทีไ่ดเ้ปิดเลน่

วดิโีอปัจจบุนัไป 

แสดงความเร็วของการขบัขี่
ยานพาหนะในขณะทีบ่นัทกึ

แสดงความคบืหนา้ของการ
เลน่วดิโีอ 

เลน่หรอืควบคมุวดิโีอ

แสดงชือ่ไฟลว์ดิโีอ

แสดงวดิโีอทีก่�าลงัเลน่อยูแ่บบเต็มจอ 
แตะทีปุ่่ มกลบั ( ) เพือ่ยอ้นกลบัไป

ยงัหนา้จอกอ่นหนา้

สลบัระหวา่งวดิโีอกลอ้งหนา้และ
กลอ้งหลงั

แสดงรายการวดิโีอแสดงคา่เซน็เซอร ์G ในขณะที่
บนัทกึวดิโีอ

ยอ่ ขยาย หรอืปิดซอฟตแ์วร์

แสดงวดิโีอทีก่�าลงัเลน่อยู่
แสดงขอ้มลูจพีเีอสใน
ขณะทีบ่นัทกึวดิโีอ
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5.2.3 การเลน่วดิโีอในโปรแกรมดวูดิโีอบนคอมพวิเตอร ์(ส�าหรบั Windows)

ปฏบิตัติามค�าแนะน�าเพือ่เลน่วดิโีอทีบ่นัทกึไว ้

1 ปิดการท�างานของผลติภณัฑแ์ละถอดการด์ความจ�าออก

2 เสยีบการด์ความจ�าเขา้ในเครือ่งอา่นการด์ความจ�าทีเ่ชือ่มตอ่อยูก่บัคอมพวิเตอรข์องคณุ

3 ดบัเบลิคลกิทีท่างลดัไปยงัโปรแกรมดวูดิโีอบนคอมพวิเตอร ์( ) เพือ่เปิดโปรแกรม ไฟลว์ดิโีอในการด์ความจ�า
จะเพิม่เขา้มาในรายการวดิโีอดา้นขวาลา่งของหนา้จอโปรแกรมดวูดิโีอบนคอมพวิเตอรโ์ดยอตัโนมตั ิหนา้ตาของ
สว่นรายการวดิโีอเป็นดงัรปูตอ่ไปนี้

เลอืกโฟลเดอร์

แสดงรายชือ่วดิโีอใน
โฟลเดอรท์ีเ่ลอืก

4 ดบัเบลิคลกิทีไ่ฟลว์ดิโีอหลงัจากเลอืกโฟลเดอรว์ดิโีอ หรอืคลกิทีปุ่่ มเลน่ ( ) หลงัจากเลอืกไฟลว์ดิโีอ ไฟลว์ดิโีอ
ทีเ่ลอืกจะเลน่ขึน้มา

หากไฟลว์ดิโีอในการด์ความจ�าไมเ่พิม่เขา้มาในรายการวดิโีอโดยอตัโนมตัเิมือ่คณุเปิดโปรแกรมดวูดิโีอบนคอมพวิเตอร ์
คลกิที ่ไฟล ์  > เปิด เลอืกอปุกรณเ์กบ็ขอ้มลูทีถ่อดออกไดส้�าหรับการด์ความจ�า จากนัน้คลกิ ยนืยนั
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5.2.4 ภาพรวมของเมนคูวบคมุวดิโีอ (ส�าหรบั Windows)

ดา้นลา่งนีค้อืขอ้มลูอยา่งยอ่เกีย่วกบัเมนูควบคมุวดิโีอของโปรแกรมดวูดิโีอบนคอมพวิเตอร์

➊ ➋ ➌ ➍ ➎ ➏

➐ ➑ ➒ ➓

ตวัเลข รายการ ค�าอธบิาย

➊ เลน่ไฟลก์อ่นหนา้ เลน่ไฟลก์อ่นหนา้ในโฟลเดอรท์ีเ่ลอืกอยูปั่จจบุนั

➋ ยอ้นกลบั 10 วนิาท ี ยอ้นภาพวดิโีอกลบัไป 10 วนิาท ี

➌ เลน่/หยดุชัว่คราว เลน่หรอืหยดุเลน่ไฟลว์ดิโีอทีเ่ลอืกอยูช่ัว่คราว

➍ หยดุ หยดุเลน่วดิโีอปัจจบุนั แถบการท�างานจะเลือ่นไปอยูท่ีจ่ดุเริม่ตน้ของวดิโีอ

➎ ขา้มไปขา้งหนา้ 10 วนิาท ี ขา้มภาพวดิโีอไปขา้งหนา้ 10 วนิาท ี

➏ เลน่ไฟลถ์ดัไป เลน่ไฟลถ์ดัไปในโฟลเดอรท์ีเ่ลอืกอยูปั่จจบุนั

➐
เปิด/ปิดการเลน่ไฟลถ์ดัไป
ในรายการวดิโีอ

เปิด/ปิดคณุสมบตัขิองการเลน่ไฟลถ์ดัไปในรายการวดิโีอ

➑ ขยาย/ยอ่ภาพ ขยายหรอืยอ่ขนาดของวดิโีอปัจจบุนั

➒ บนัทกึ บนัทกึวดิโีอปัจจบุนัลงในคอมพวิเตอรข์องคณุ

➓ ระดบัเสยีง ปรับระดบัเสยีงของวดิโีอปัจจบุนั
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5.3 โปรแกรมดวูดิโีอบนคอมพวิเตอรส์�าหรบั Mac

5.3.1 การตดิต ัง้โปรแกรมดวูดิโีอบนคอมพวิเตอร ์(ส�าหรบั Mac)

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

ไฟลส์�าหรับตดิตัง้โปรแกรมดวูดิโีอบนคอมพวิเตอร ์(setup.exe) จะเกบ็อยูใ่นโฟลเดอรช์ัน้นอกสดุของการด์ความจ�าทีไ่ด ้
มา

พรอ้มกบัผลติภณัฑ ์ปฏบิตัติามค�าแนะน�าเพือ่ตดิตัง้โปรแกรมดวูดิโีอบนคอมพวิเตอรบ์นคอมพวิเตอรข์องคณุ

1 ใสก่ารด์ความจ�าเขา้ไปใน คอมพวิเตอร ์ของคณุโดยใชอ้ปุกรณอ์า่นการด์ SD หรอือปุกรณแ์ปลงการด์ SD ทีม่ใีห ้

2 ยา้ยไฟลช์ือ่ "dashcam_viewer_X.X.X.dmg" มาไวท้ีห่นา้เดสกท์อป

3 ดบัเบลิคลกิที ่dashcam_viewer_X.X.X.dmg แลว้คลกิเปิดแอพพลเิคชัน่ Dashcam Viewer

โปรแกรม THINKWARE Dashcam Viewer จะเปิดขึน้มา
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5.3.2 แผนผงัหนา้จอโปรแกรมดวูดิโีอบนคอมพวิเตอร ์(ส�าหรบั Mac)

ดา้นลา่งนีเ้ป็นการใหข้อ้มลูอยา่งยอ่เกีย่วกบัแผนผังหนา้จอของโปรแกรมดวูดิโีอบนคอมพวิเตอร์

เขา้ชมเว็บไซต ์
THINKWARE

ดหูรอืปรับการตัง้คา่ 
dashcam

แสดงเวลาทีก่�าลงัเลน่และ
เวลาทัง้หมดทีไ่ดเ้ปิดเลน่

วดิโีอปัจจบุนัไป 

แสดงความเร็วของการขบัขี่
ยานพาหนะในขณะทีบ่นัทกึ

แสดงความคบืหนา้ของการ
เลน่วดิโีอ 

เลน่หรอืควบคมุวดิโีอ

สลบัระหวา่งวดิโีอ
กลอ้งหนา้และกลอ้ง

หลงั

แสดงรายการวดิโีอ

แสดงวดิโีอจากกลอ้งหนา้ในปัจจบุนั 
คลกิขวาทีช่อ่งนีเ้พือ่แสดงวดิโีอ
ปัจจบุนัแบบเต็มจอ

แสดงวดิโีอจากกลอ้ง
หลงัในปัจจบุนั

แสดงขอ้มลูจพีเีอสในขณะที่
บนัทกึวดิโีอ

บนัทกึฉากปัจจบุนั 

พมิพฉ์ากปัจจบุนั 

แสดงคา่เซน็เซอร ์G ในขณะที่
บนัทกึวดิโีอ

เปิดไฟลห์รอื
บนัทกึวดิโีอเป็น

ชือ่อืน่ 

ตัง้คา่ภาษาส�าหรับโปรแกรม
ดวูดิโีอบนคอมพวิเตอร์

ตัง้คา่หน่วยความเร็ว

Q800 PRO
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5.3.3 การเลน่วดิโีอทีบ่นัทกึไวใ้นโปรแกรมดวูดิโีอบนคอมพวิเตอร ์(ส�าหรบั Mac)

ปฏบิตัติามค�าแนะน�าเพือ่เลน่วดิโีอทีบ่นัทกึไว ้

1 ปิดการท�างานของผลติภณัฑแ์ละถอดการด์ความจ�าออก

2 ใสก่ารด์ความจ�าเขา้ไปใน Mac ของคณุโดยใชอ้ปุกรณอ์า่นการด์ SD หรอือปุกรณแ์ปลงการด์ SD ทีม่ใีห ้

3 เปิดโปรแกรมดวูดิโีอบนคอมพวิเตอร์

4 คลกิ  แลว้คน้หาต�าแหน่งการด์ความจ�า

ไฟลว์ดิโีอในการด์ความจ�าจะเพิม่เขา้มาในรายการวดิโีอดา้นขวาลา่งของหนา้จอโปรแกรมดวูดิโีอบนคอมพวิเตอร์
โดยอตัโนมตั ิหนา้ตาของสว่นรายการวดิโีอเป็นดงัรปูตอ่ไปนี้

Q800 PRO

เลอืกโฟลเดอร์

แสดงรายชือ่วดิโีอใน
โฟลเดอรท์ีเ่ลอืก

5 ดบัเบลิคลกิทีไ่ฟลว์ดิโีอหลงัจากเลอืกโฟลเดอรว์ดิโีอ หรอืคลกิทีปุ่่ มเลน่ () หลงัจากเลอืกไฟลว์ดิโีอ ไฟลว์ดิโีอ
ทีเ่ลอืกจะเลน่ขึน้มา
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5.3.4 ภาพรวมของเมนคูวบคมุวดิโีอ (ส�าหรบั Mac)

ดา้นลา่งนีค้อืขอ้มลูโดยยอ่เกีย่วกบัเมนูควบคมุวดิโีอของโปรแกรมดวูดิโีอบนคอมพวิเตอร์

➊ ➋ ➌ ➍ ➎ ➏ ➐ ➑ ➒ ➓ � �

Q800 PRO

ตวัเลข รายการ ค�าอธบิาย

➊ เลน่/หยดุชัว่คราว เลน่หรอืหยดุเลน่ไฟลว์ดิโีอทีเ่ลอืกอยูช่ัว่คราว

➋ หยดุ หยดุเลน่วดิโีอปัจจบุนั แถบการท�างานจะเลือ่นไปอยูท่ีจ่ดุเริม่ตน้ของวดิโีอ

➌ เลน่ไฟลก์อ่นหนา้ เลน่ไฟลก์อ่นหนา้ในโฟลเดอรท์ีเ่ลอืกอยูปั่จจบุนั

➍ ยอ้นกลบั 1 เฟรม ยอ้นภาพวดิโีอกลบัไป 1 เฟรม 

➎ ขา้มไปขา้งหนา้ 1 เฟรม ขา้มภาพวดิโีอไปขา้งหนา้ 1 เฟรม 

➏ เลน่ไฟลถ์ดัไป เลน่ไฟลถ์ดัไปในโฟลเดอรท์ีเ่ลอืกอยูปั่จจบุนั

➐ ซมูเขา้ ซมูเขา้ในวดิโีอปัจจบุนั

➑ ซมูออก ซมูออกจากวดิโีอปัจจบุนั

➒ เรยีกคนืขนาดรปูภาพ เรยีกคนืขนาดของวดิโีอปัจจบุนัใหก้ลบัเป็นขนาดดัง้เดมิ

➓ แสดงแถบเลือ่น แสดงแถบเลือ่นเมือ่ขยายขนาดรปูภาพ

� กลบัภาพ กลบัวดิโีอจากบนลงลา่ง

� ระดบัเสยีง ปรับระดบัเสยีงของวดิโีอปัจจบุนั
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6. การต ัง้คา่
คณุสามารถตัง้คา่คณุสมบตัผิลติภณัฑต์ามความตอ้งการและความพงึพอใจของคณุโดยใชแ้อพดวูดิโีอบนโทรศพัทม์อืถอื
หรอืบนคอมพวิเตอรก์ไ็ด ้ขัน้ตอนตอ่ไปนีจ้ะยดึตามแอพดวูดิโีอบนโทรศพัทม์อืถอืเป็นหลกั

ผลติภณัฑจ์ะหยดุการบนัทกึในขณะทีม่กีารปรับตัง้คา่ในแอพดวูดิโีอบนโทรศพัทม์อืถอื

6.1 การจดัการการด์ความจ�า

6.1.1 การแบง่พารท์ชินัในการด์ความจ�า

คณุสามารถแบง่พารท์ชินัในการด์ความจ�าเพือ่ปรับพืน้ทีจั่ดเกบ็ขอ้มลูส�าหรับการบนัทกึวดิโีอตา่งประเภทกนัได ้ดทูีค่�า
แนะน�าตอ่ไปนีส้�าหรับวธิกีารแบง่พารท์ชินัการด์ความจ�า

1 จากแอพดวูดิโีอบนโทรศพัทม์อืถอื แตะที ่การต ัง้คา่ Dash Cam > ต ัง้คา่การด์ความจ�า

2 เลอืกประเภทพารท์ชินัความจ�าทีต่อ้งการจาก พารต์ชิ ัน่ความจ�า การตัง้คา่ใหมจ่ะเริม่ใชง้านโดยอตัโนมตัิ

6.1.2 การฟอรแ์มตการด์ความจ�า

เมนูนีท้�าใหค้ณุฟอรแ์มตการด์ความจ�าทีใ่สเ่ขา้ไปในผลติภณัฑไ์ด ้ดทูีค่�าแนะน�าตอ่ไปนีส้�าหรับวธิกีารฟอรแ์มตการด์ความ
จ�า

1 จากแอพดวูดิโีอบนโทรศพัทม์อืถอื แตะที ่การต ัง้คา่ Dash Cam > ต ัง้คา่การด์ความจ�า แลว้แตะทีปุ่่ ม 
ฟอแมต ดา้นลา่ง ก�าลงัฟอแมตการด์ความจ�า

2 จาก ก�าลงัฟอแมตการด์ความจ�า แตะ ตกลง เพือ่เริม่กระบวนการฟอรแ์มตหน่วยความจ�า ขอ้มลูทัง้หมดทีเ่กบ็
อยูใ่นการด์ความจ�าจะถกูลบออกไปหลงัการฟอรแ์มต แตะที ่ยกเลกิ เพือ่ยกเลกิการฟอรแ์มตหน่วยความจ�า

6.1.3 การปรบัต ัง้คา่ฟงักช์ ัน่การบนัทกึวดิโีอซ�า้

เมนูนีท้�าใหส้ามารถบนัทกึไฟลว์ดิโีอใหมท่บัลงบนไฟลว์ดิโีอทีเ่กา่ทีส่ดุในพืน้ทีจั่ดเกบ็ขอ้มลูของแตล่ะโหมด

1 จากแอพดวูดิโีอบนโทรศพัทม์อืถอื แตะที ่การต ัง้คา่ Dash Cam > ต ัง้คา่การด์ความจ�า

2 เลอืกโหมดทีจ่ะอนุญาตใหม้กีารบนัทกึวดิโีอซ�้าจาก บนัทกึวดิโีอซ�า้ การตัง้คา่ใหมจ่ะเริม่ใชง้านโดยอตัโนมตัิ
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6.2 การต ัง้คา่กลอ้ง
คณุสามารถปรับคา่ความสวา่งของมมุมองกลอ้งหนา้และกลอ้งหลงัหรอืกลบัดา้นซา้ยและขวาของมมุมองกลอ้งหลงั

6.2.1 การต ัง้คา่ความสวา่งของกลอ้งหนา้

คณุสามารถตัง้คา่ความสวา่งของการบนัทกึจากมมุมองดา้นหนา้ได ้ดทูีค่�าแนะน�าตอ่ไปนีส้�าหรับวธิกีารตัง้คา่ความสวา่ง

1 จากแอพดวูดิโีอบนโทรศพัทม์อืถอื แตะที ่การต ัง้คา่ Dash Cam > การต ัง้คา่กลอ้ง

2 จาก ความสวา่ง-ดา้นหนา้ เลอืก มดื ปานกลาง หรอื สวา่ง การตัง้คา่ใหมจ่ะเริม่ใชง้านโดยอตัโนมตัิ

6.2.2 การต ัง้คา่ความสวา่งของกลอ้งหลงั

คณุสามารถตัง้คา่ความสวา่งของการบนัทกึจากมมุมองดา้นหลงัได ้ดทูีค่�าแนะน�าตอ่ไปนีส้�าหรับวธิกีารตัง้คา่ความสวา่ง

1 จากแอพดวูดิโีอบนโทรศพัทม์อืถอื แตะที ่การต ัง้คา่ Dash Cam > การต ัง้คา่กลอ้ง

2 จาก ความสวา่ง-ดา้นหลงั เลอืก มดื ปานกลาง หรอื สวา่ง การตัง้คา่ใหมจ่ะเริม่ใชง้านโดยอตัโนมตัิ

6.2.3 การกลบัหวัภาพจากมมุมองดา้นหลงั

คณุสามารถกลบัหวัภาพจากมมุมองดา้นหลงัได ้ปฏบิตัติามค�าแนะน�าเพือ่ใชง้านคณุสมบตัดิงักลา่ว

1 จากแอพดวูดิโีอบนโทรศพัทม์อืถอื แตะที ่การต ัง้คา่ Dash Cam > การต ัง้คา่กลอ้ง

2 เลอืก เปิดใช ้หรอื ปิดใช ้จาก หมนุกลอ้งดา้นหลงั การตัง้คา่ใหมจ่ะเริม่ใชง้านโดยอตัโนมตัิ
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6.3 การต ัง้คา่คณุสมบตักิารบนัทกึ
คณุสามารถตัง้คา่และปรับแตง่คณุสมบตักิารบนัทกึตา่งๆ ได ้เชน่ ความไวของการตรวจจับเพือ่บนัทกึเมือ่ผลติภณัฑต์รวจ
พบอมิแพคระหวา่งการบนัทกึตอ่เนือ่ง

6.3.1 การต ัง้คา่ความไวในการตรวจจบัอมิแพคตอ่เนือ่ง

คณุสามารถตัง้คา่ความไวในการตรวจจับเพือ่การบนัทกึเมือ่ตรวจพบอมิแพคขณะขบัขี ่ในการตัง้คา่ความไว คณุตอ้ง
พจิารณาสถาพทอ้งถนน สถานการณก์ารจราจรและรปูแบบการขบัขีข่องคณุ

1 จากแอพดวูดิโีอบนโทรศพัทม์อืถอื แตะที ่การต ัง้คา่ Dash Cam > ต ัง้คา่บนัทกึ

2 เลอืกความไวทีต่อ้งการจาก ความไวการบนัทกึเหตกุารณโ์หมดถา่ยตอ่เนือ่ง การตัง้คา่ใหมจ่ะเริม่ใชง้านโดย
อตัโนมตัิ

6.3.2 การต ัง้คา่คณุสมบตัซูิเปอรไ์นทว์ชี ัน่

คณุสามารถบนัทกึวดิโีอทีส่วา่งและมคีวามละเอยีดสงูในขณะทีจ่อดรถในเวลากลางคนืได ้หากคณุเปิดการคณุสมบตัซิู
เปอรไ์นทว์ชีัน่ ปฏบิตัติามค�าแนะน�าเพือ่เลอืกโหมดการบนัทกึส�าหรับใชค้ณุสมบตัซิเูปอรไ์นทว์ชีัน่

1 จากแอพดวูดิโีอบนโทรศพัทม์อืถอื แตะที ่การต ัง้คา่ Dash Cam > ต ัง้คา่บนัทกึ

2 เลอืกโหมดการบนัทกึทีต่อ้งการเพือ่ใชง้านคณุสมบตัซิเูปอรไ์นทว์ชีัน่จาก ซูเปอรไ์นทว์ชี ัน่ การตัง้คา่ใหมจ่ะเริม่
ใชง้านโดยอตัโนมตัิ

6.3.3 การใชง้านโหมดการจอดรถ

คณุสามารถตัง้คา่โหมดการด�าเนนิการของผลติภณัฑใ์นขณะทีย่านพหนะจอดอยู ่ปฏบิตัติามค�าแนะน�าเพือ่ตัง้คา่โหมด
การจอดรถ

คณุตอ้งตดิตัง้สายไฟแบบแข็ง (อปุกรณเ์สรมิ) เพือ่ใชง้านโหมดการจอดรถ หากการผลติภณัฑไ์มไ่ดรั้บการจา่ยไฟฟ้าตอ่
เนือ่ง ผลติภณัฑจ์ะหยดุการบนัทกึเมือ่ดบัเครือ่งยนต์

ดทูี ่"3.5 การใชง้านโหมดงานจอดรถ" ส�าหรับขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัโหมดการจอดรถ

1 จากแอพดวูดิโีอบนโทรศพัทม์อืถอื แตะที ่การต ัง้คา่ Dash Cam > ต ัง้คา่บนัทกึ

2 เลอืกตวัเลอืกโหมดการจอดรถทีต่อ้งการจาก โหมดการจอดรถ การตัง้คา่ใหมจ่ะเริม่ใชง้านโดยอตัโนมตัิ
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6.3.4 การต ัง้คา่ความไวอมิแพคในโหมดการจอดรถ
คณุสามารถตัง้คา่ความไวในการตรวจจับเพือ่การบนัทกึเมือ่ตรวจพบอมิแพคในระหวา่งการจอดรถ ดทูีค่�าแนะน�าตอ่ไปนี้
ส�าหรับวธิกีารตัง้คา่ความไวอมิแพคในโหมดการจอดรถ

1 จากแอพดวูดิโีอบนโทรศพัทม์อืถอื แตะที ่การต ัง้คา่ Dash Cam > ต ัง้คา่บนัทกึ

2 เลอืกความไวทีต่อ้งการจาก ความไวอมิแพคในโหมดการจอดรถ การตัง้คา่ใหมจ่ะเริม่ใชง้านโดยอตัโนมตัิ

6.3.5 การต ัง้คา่ความไวในการตรวจจบัการเคลือ่นไหว
คณุสมบตักิารตรวจจับการเคลือ่นไหวจะบนัทกึวดิโีอเมือ่ตรวจพบวตัถเุคลือ่นไหวใกลย้านพาหนะของคณุ ดทูีค่�าแนะน�า
ตอ่ไปนีส้�าหรับวธิกีารตัง้คา่ความไวในการตรวจจับการเคลือ่นไหว

1 จากแอพดวูดิโีอบนโทรศพัทม์อืถอื แตะที ่การต ัง้คา่ Dash Cam > ต ัง้คา่บนัทกึ

2 เลอืกความไวทีต่อ้งการจาก ความไวตรวจจบัการเคลือ่นไหว การตัง้คา่ใหมจ่ะเริม่ใชง้านโดยอตัโนมตัิ

6.3.6 การต ัง้คา่คณุสมบตัติวัจบัเวลาการบนัทกึ
เมือ่คณุเปิดใชง้านคณุสมบตัติวัจับเวลาการบนัทกึ ผลติภณัฑน์ีจ้ะบนัทกึวดิโีอในโหมดการจอดรถตามเวลาทีต่ัง้ไว ้ดทูีค่�า
แนะน�าตอ่ไปนีส้�าหรับวธิกีารตัง้เวลา

1 จากแอพดวูดิโีอบนโทรศพัทม์อืถอื แตะที ่การต ัง้คา่ Dash Cam > ต ัง้คา่บนัทกึ

2 เลอืกเวลาทีต่อ้งการจาก ต ัง้เวลาเซฟ การตัง้คา่ใหมจ่ะเริม่ใชง้านโดยอตัโนมตัิ

แบตเตอรีข่องยานพาหนะจะไมไ่ดรั้บการชารจ์ในขณะทีย่านพาหนะจอดอยู ่หากคณุบนัทกึวดิโีอขณะอยูใ่นโหมดการจอด
รถเป็นระยะเวลานาน แบตเตอรีย่านพาหนะของคณุอาจจะหมดและคณุอาจจะไมส่ามารถตดิเครือ่งยนตไ์ด ้

6.3.7 การต ัง้คา่คณุสมบตักิารป้องกนัแบตเตอรี่

คณุสามารถตัง้คา่เพือ่ใชง้านคณุสมบตักิารป้องกนัแบตเตอรีไ่ด ้ปฏบิตัติามค�าแนะน�าเพือ่ใชง้านคณุสมบตัดิงักลา่ว

1 จากแอพดวูดิโีอบนโทรศพัทม์อืถอื แตะที ่การต ัง้คา่ Dash Cam > ต ัง้คา่บนัทกึ

2 เลอืก เปิดใช ้หรอื ปิดใช ้จาก ปิดไฟฟ้าแรงดนัต�า่ การตัง้คา่ใหมจ่ะเริม่ใชง้านโดยอตัโนมตัิ
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6.3.8 การต ัง้คา่คณุสมบตัปิิดระบบไฟฟ้าแรงดนัต�า่ของแบตเตอรี่

คณุสามารถตัง้คา่จ�ากดัแรงดนัไฟฟ้าเพือ่ใหห้ยดุการบนัทกึไดใ้นขณะทีใ่ชค้ณุสมบตัปิิดระบบไฟฟ้าแรงดนัต�า่ ดทูีค่�า
แนะน�าตอ่ไปนีส้�าหรับวธิกีารตัง้คา่แรงดนัไฟฟ้า

• การปิดระบบไฟฟ้าแรงดนัต�า่ของแบตเตอรีจ่ะสามารถตัง้คา่ไดใ้นขณะทีต่ัง้คา่ ปิดไฟฟ้าแรงดนัต�า่ เป็น เปิดใช ้เทา่นัน้

• เมือ่คา่ปิดแรงดนัไฟฟ้าต�า่เกนิไป ผลติภณัฑอ์าจจะใชแ้บตเตอรีจ่นหมด ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัเงือ่นไขอยา่งประเภทของยาน
พาหนะหรอือณุหภมูิ

1 จากแอพดวูดิโีอบนโทรศพัทม์อืถอื แตะที ่การต ัง้คา่ Dash Cam > ต ัง้คา่บนัทกึ

2 เลอืกกระแสไฟฟ้าทีต่อ้งการจากคา่ 12V หรอื 24V

ปรับการตัง้คา่เป็น 12V ส�าหรับยานพาหนะทีใ่ชแ้บตเตอรี ่12 V (ยานพาหนะโดยสารสว่นใหญ)่ ปรับการตัง้คา่
เป็น 24V ส�าหรับยานพาหนะทีใ่ชแ้บตเตอรี ่24V (รถบรรทกุและยานพาหนะเพือ่การพาณชิย)์ การตัง้คา่ใหมจ่ะ
เริม่ใชง้านโดยอตัโนมตัิ

6.3.9 การต ัง้คา่คณุสมบตักิารป้องกนัแบตเตอรีใ่นชว่งฤดหูนาว
คณุสามารถตัง้คา่เดอืนในชว่งฤดหูนาวเพือ่ใชง้านระดบัป้องกนักระแสไฟฟ้าแรงดนัต�า่ของยานพาหนะ ดทูีค่�าแนะน�าตอ่
ไปนีส้�าหรับวธิกีารตัง้คา่เดอืน

1 จากแอพดวูดิโีอบนโทรศพัทม์อืถอื แตะที ่การต ัง้คา่ Dash Cam > ต ัง้คา่บนัทกึ

2 เลอืกเดอืนทีต่อ้งการใชง้านคณุสมบตักิารป้องกนัแบตเตอรีจ่าก แรงดนัไฟฟ้าต�า่สดุฤดหูนาว การตัง้คา่ใหมจ่ะ
เริม่ใชง้านโดยอตัโนมตัิ

6.4 การต ัง้คา่คณุสมบตัคิวามปลอดภยัทางถนน
คณุสามารถใชง้านหรอืยกเลกิการใชง้านระบบแจง้เตอืนกลอ้งนริภยั ระบบเตอืนเมือ่ออกนอกทางรถ (LDWS) ระบบเตอืน
ชนคนัหนา้ (FCWS) ระบบเตอืนชนคนัหนา้ขณะความเร็วต�า่ (ความเร็วต�า่ FCWS) เตอืนรถหนา้ออกตวั (FVDW) และตัง้
คา่ตวัเลอืกเหลา่นีไ้ด ้

6.4.1 การต ัง้คา่กลอ้งนริภยั
เมือ่รถยนตเ์ขา้เขตหรอืแลน่ผา่นเขตจ�ากดัความเร็ว ระบบแจง้เตอืนกลอ้งนริภยัจะเกบ็รวบรวมสญัญาณจพีเีอสและขอ้มลู
กลอ้งนริภยั ดทูีค่�าแนะน�าตอ่ไปนีเ้พือ่เปิดหรอืปิดการใชง้านคณุสมบตันิี้

1 จากแอพดวูดิโีอบนโทรศพัทม์อืถอื แตะที ่การต ัง้คา่ Dash Cam > ต ัง้คา่ปลอดภยัถนน

2 เลอืก เปิดใช ้หรอื ปิดใช ้จาก กลอ้งนริภยั การตัง้คา่ใหมจ่ะเริม่ใชง้านโดยอตัโนมตัิ
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6.4.2 การต ัง้คา่แจง้เตอืนเขตมอืถอื
ปฏบิตัติามค�าแนะน�าเพือ่เปิดหรอืปิดการแจง้เตอืนเขตมอืถอื

1 จากแอพดวูดิโีอบนโทรศพัทม์อืถอื แตะที ่การต ัง้คา่ Dash Cam > ต ัง้คา่ปลอดภยัถนน

2 เลอืก เปิดใช ้หรอื ปิดใช ้จาก แจง้เตอืนเขตมอืถอื การตัง้คา่ใหมจ่ะเริม่ใชง้านโดยอตัโนมตัิ

6.4.3 การระบปุระเภทยานพาหนะ
ดทูีค่�าแนะน�าตอ่ไปนีส้�าหรับเริม่การตัง้คา่การปรับ ADAS

1 จากแอพดวูดิโีอบนโทรศพัทม์อืถอื แตะที ่การต ัง้คา่ Dash Cam > ต ัง้คา่ปลอดภยัถนน

2 เลอืกประเภทยานพาหนะของคณุจาก ประเภทยานพาหนะ การตัง้คา่ใหมจ่ะเริม่ใชง้านโดยอตัโนมตัิ

6.4.4 การต ัง้คา่ปรบั ADAS เร ิม่ตน้
ดทูีค่�าแนะน�าตอ่ไปนีเ้พือ่ระบปุระเภทยานพาหนะของคณุส�าหรับการใชง้านคณุสมบตั ิADAS

1 จากแอพดวูดิโีอบนโทรศพัทม์อืถอื แตะที ่การต ัง้คา่ Dash Cam > ต ัง้คา่ปลอดภยัถนน แลว้คลกิทีปุ่่ ม เร ิม่
ตน้ ดา้นลา่ง เร ิม่ตน้ ADAS

2 จาก เร ิม่ ADAS แตะ ตกลง เพือ่ด�าเนนิการเริม่ใชง้าน แตะที ่ยกเลกิ เพือ่ยกเลกิการเริม่ใชง้าน

6.4.5 การต ัง้คา่ความไวการเตอืนออกนอกทางรถ
เมือ่ยานพาหนะออกนอนเสน้ทาง LDWS จะตรวจจับการออกนอกเสน้ทางดว้ยภาพวดิโีอแบบเรยีลไทมแ์ละเตอืนผูข้บัขี ่
ดทูีค่�าแนะน�าตอ่ไปนีเ้พือ่ตัง้คา่ความไวในการตรวจจับหรอืใชง้านหรอืยกเลกิการใชง้านคณุสมบตันิี้

1 จากแอพดวูดิโีอบนโทรศพัทม์อืถอื แตะที ่การต ัง้คา่ Dash Cam > ต ัง้คา่ปลอดภยัถนน

2 เลอืกความไวทีต่อ้งการจาก LDWS (การเตอืนการออกนอกชอ่งทางเดนิรถ) การตัง้คา่ใหมจ่ะเริม่ใชง้านโดย
อตัโนมตัิ
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6.4.6 การต ัง้คา่ความเร็วในการตรวจจบัการออกนอกทางรถ
คณุสามารถเปลีย่นความเร็วในการตรวจจับการออกนอกทางรถได ้ดทูีค่�าแนะน�าตอ่ไปนีส้�าหรับวธิกีารตัง้คา่ความเร็วใน
การตรวจจับการออกนอกทางรถ

1 จากแอพดวูดิโีอบนโทรศพัทม์อืถอื แตะที ่การต ัง้คา่ Dash Cam > ต ัง้คา่ปลอดภยัถนน

2 เลอืกความไวทีต่อ้งการจาก ความเร็ว LDWS การตัง้คา่ใหมจ่ะเริม่ใชง้านโดยอตัโนมตัิ

6.4.7 การต ัง้คา่ความไวในการตรวจจบัการชนรถคนัหนา้
เมือ่ขบัขีย่านพาหนะทีค่วามเร็ว 30 กม./ชม. หรอืสงูกวา่นัน้ FCWS จะตรวจจับอนัตรายจากการชนรถคนัหนา้ดว้ยภาพวดิี
โอแบบเรยีลไทมแ์ละเตอืนผูข้บัขี ่ดทูีค่�าแนะน�าตอ่ไปนีเ้พือ่ตัง้คา่ความไวในการตรวจจับหรอืใชง้านหรอืยกเลกิการใชง้าน
คณุสมบตันิี้

1 จากแอพดวูดิโีอบนโทรศพัทม์อืถอื แตะที ่การต ัง้คา่ Dash Cam > ต ัง้คา่ปลอดภยัถนน

2 เลอืกความไวทีต่อ้งการจาก FCWS (เตอืนภยัประทะรถคนัหนา้) การตัง้คา่ใหมจ่ะเริม่ใชง้านโดยอตัโนมตัิ

6.4.8 การต ัง้คา่ความไวในการตรวจจบัการชนรถคนัหนา้แบบความเร็วต�า่
เมือ่ขบัขีย่านพาหนะทีค่วามเร็ว 30 กม./ชม. หรอืต�า่กวา่นัน้ ความเร็วต�า่ FCWS จะตรวจจับอนัตรายจากการชนรถคนั
หนา้ดว้ยภาพวดิโีอแบบเรยีลไทมแ์ละเตอืนผูข้บัขี ่ดทูีค่�าแนะน�าตอ่ไปนีเ้พือ่ตัง้คา่ความไวในการตรวจจับหรอืใชง้านหรอื
ยกเลกิการใชง้านคณุสมบตันิี้

1 จากแอพดวูดิโีอบนโทรศพัทม์อืถอื แตะที ่การต ัง้คา่ Dash Cam > ต ัง้คา่ปลอดภยัถนน

2 เลอืกความไวทีต่อ้งการจาก ความเร็วต�า่ FCWS การตัง้คา่ใหมจ่ะเริม่ใชง้านโดยอตัโนมตัิ

6.4.9 การต ัง้คา่การเตอืนรถคนัหนา้ออกนอก
เมือ่รถหยดุเนือ่งจากการจราจร คณุสมบตันิีจ้ะตรวจจับการออกตวัของรถคนัหนา้และแจง้ใหผู้ข้บัขีท่ราบ ดทูีค่�าแนะน�าตอ่
ไปนีเ้พือ่เปิดหรอืปิดการใชง้านคณุสมบตันิี้

1 จากแอพดวูดิโีอบนโทรศพัทม์อืถอื แตะที ่การต ัง้คา่ Dash Cam > ต ัง้คา่ปลอดภยัถนน

2 เลอืก เปิดใช ้หรอื ปิดใช ้จาก FCWS (เตอืนรถคนัหนา้ออกนอกชอ่ง) การตัง้คา่ใหมจ่ะเริม่ใชง้านโดย
อตัโนมตัิ
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6.5 การปรบัต ัง้คา่ระบบ
เมนูนีท้�าใหค้ณุสามารถปรับตัง้คา่อปุกรณฮ์ารด์แวรท์ีจ่ะสง่ผลตอ่ระบบทัง้หมดในขณะท�างาน เชน่ การแสดงผล ภาษา 
และความสวา่งหนา้จอ

6.5.1 การต ัง้คา่ภาษาทีแ่สดงผล
เลอืกภาษาทีจ่ะแสดงผลบนหนา้จอ ปฏบิตัติามค�าแนะน�าเพือ่เลอืกภาษา

1 จากแอพดวูดิโีอบนโทรศพัทม์อืถอื แตะที ่การต ัง้คา่ Dash Cam > การต ัง้คา่ระบบ

2 เลอืกภาษาทีต่อ้งการจาก ภาษา การตัง้คา่ใหมจ่ะเริม่ใชง้านโดยอตัโนมตัิ

6.5.2 การปรบัระดบัเสยีงในระบบ
เมนูนีท้�าใหค้ณุสามารถปรับระดบัเสยีงแนะน�าได ้ปฏบิตัติามค�าแนะน�าเพือ่ปรับระดบัเสยีง

1 จากแอพดวูดิโีอบนโทรศพัทม์อืถอื แตะที ่การต ัง้คา่ Dash Cam > การต ัง้คา่ระบบ

2 เลอืก 0, 1, 2 หรอื 3 จาก เสยีง การตัง้คา่ใหมจ่ะเริม่ใชง้านโดยอตัโนมตัิ

หากคณุเลอืก 0 จะเป็นการปิดการท�างานของเสยีงแนะน�า

6.5.3 การต ัง้คา่ LED ความปลอดภยั
ปฏบิตัติามค�าแนะน�าเพือ่เปิดหรอืปิด LED ความปลอดภยั

1 จากแอพดวูดิโีอบนโทรศพัทม์อืถอื แตะที ่การต ัง้คา่ Dash Cam > การต ัง้คา่ระบบ

2 เลอืกโหมดทีต่อ้งการจาก LED ความปลอดภยั การตัง้คา่ใหมจ่ะเริม่ใชง้านโดยอตัโนมตัิ

6.5.4 การต ัง้คา่ LED กลอ้งหลงั
ปฏบิตัติามค�าแนะน�าเพือ่เปิดหรอืปิด LED กลอ้งหลงั

1 จากแอพดวูดิโีอบนโทรศพัทม์อืถอื แตะที ่การต ัง้คา่ Dash Cam > การต ัง้คา่ระบบ

2 เลอืก เปิดใช ้หรอื ปิดใช ้จาก LED กลอ้งมองหลงั การตัง้คา่ใหมจ่ะเริม่ใชง้านโดยอตัโนมตัิ
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6.5.5 การต ัง้คา่เขตเวลา
ปฏบิตัติามค�าแนะน�าเพือ่ตัง้คา่เขตเวลา

1 จากแอพดวูดิโีอบนโทรศพัทม์อืถอื แตะที ่การต ัง้คา่ Dash Cam > การต ัง้คา่ระบบ

2 เลอืกเขตเวลาทีต่อ้งการจาก เขตเวลา การตัง้คา่ใหมจ่ะเริม่ใชง้านโดยอตัโนมตัิ

6.5.6 การต ัง้คา่ชว่งเวลาออมแสง
ปฏบิตัติามค�าแนะน�าเพือ่ตัง้คา่ชว่งเวลาออมแสง

1 จากแอพดวูดิโีอบนโทรศพัทม์อืถอื แตะที ่การต ัง้คา่ Dash Cam > การต ัง้คา่ระบบ

2 เลอืก เปิดใช ้หรอื ปิดใช ้จาก เวลาออมแสง การตัง้คา่ใหมจ่ะเริม่ใชง้านโดยอตัโนมตัิ

6.5.7 การต ัง้คา่หนว่ยความเร็ว

ปฏบิตัติามค�าแนะน�าเพือ่ตัง้คา่หน่วยความเร็ว

1 จากแอพดวูดิโีอบนโทรศพัทม์อืถอื แตะที ่การต ัง้คา่ Dash Cam > การต ัง้คา่ระบบ

2 เลอืก กม./ชม. หรอื ม./ชม. จาก ความเร็ว

6.5.8 การต ัง้คา่แสตมป์ความเร็ว
ปฏบิตัติามค�าแนะน�าเพือ่เปิดหรอืปิดคณุสมบตัแิสตมป์ความเร็ว

1 จากแอพดวูดิโีอบนโทรศพัทม์อืถอื แตะที ่การต ัง้คา่ Dash Cam > การต ัง้คา่ระบบ

2 เลอืก เปิดใช ้หรอื ปิดใช ้จาก แสตมความเร็ว การตัง้คา่ใหมจ่ะเริม่ใชง้านโดยอตัโนมตัิ

6.5.9 การต ัง้คา่การบนัทกึเสยีง

ปฏบิตัติามค�าแนะน�าเพือ่เปิดหรอืปิดคณุสมบตักิารบนัทกึเสยีง

1 จากแอพดวูดิโีอบนโทรศพัทม์อืถอื ใหแ้ตะที ่การต ัง้คา่ Dash Cam > การบนัทกึเสยีง

2 จาก การบนัทกึเสยีง เลอืก เปิดใชง้าน หรอื ปิดใชง้าน การตัง้คา่ใหมจ่ะเริม่ใชง้านโดยอตัโนมตัิ
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6.6 การปรบัต ัง้คา่ฟงักช์ ัน่เครอืขา่ย
คณุสามารถเปิดหรอืปิดการใชง้านฟังกช์ัน่เครอืขา่ยและการแจง้เตอืนแรงกระแทกในการขบัขีไ่ด ้

6.6.1 การต ัง้คา่ฟงักช์ ัน่เครอืขา่ย

ปฏบิตัติามค�าแนะน�าเพือ่เปิดหรอืปิดฟังกช์ัน่เครอืขา่ย

1 จากแอพดวูดิโีอบนโทรศพัทม์อืถอื แตะที ่การต ัง้คา่ Dash Cam > การแจง้เตอืนฟงักช์นัเครอืขา่ย

2 จาก ฟงักช์ ัน่เครอืขา่ย เลอืก เปิดใช ้หรอื ปิดใช ้การตัง้คา่ใหมจ่ะเริม่ใชง้านโดยอตัโนมตัิ

6.6.2 การต ัง้คา่ความไวในการแจง้เตอืนแรงกระแทกในการขบัขี่

คณุสามารถตัง้คา่ความไวในการตรวจจับเพือ่แจง้เตอืนคณุหากตรวจพบแรงกระแทกขณะขบัขี ่ปฏบิตัติามค�าแนะน�าเพือ่
เลอืกความไวในการแจง้เตอืนแรงกระแทกในการขบัขี่

1 จากแอพดวูดิโีอบนโทรศพัทม์อืถอื แตะที ่การต ัง้คา่ Dash Cam > การแจง้เตอืนฟงักช์นัเครอืขา่ย

2 เลอืกความไวทีต่อ้งการจาก แจง้เตอืนการกระแทกการขบัขี ่การตัง้คา่ใหมจ่ะเริม่ใชง้านโดยอตัโนมตัิ

1G: ความเรง่ระดบั 1G เทา่กบัอตัราการเปลีย่นแปลงความเร็วประมาณ 35 กโิลเมตรตอ่ชัว่โมง (22 mph) ในทกุวนิาททีี่
ผา่นไป

• กระแทก 1 = 3G

• กระแทก 2 = 4G

6.6.3 การต ัง้คา่การอพัโหลดวดิโีอแรงกระแทกในการขบัขี ่

คณุสามารถเลอืกทีจ่ะอพัโหลดวดิโีอแรงกระแทกในการขบัขีไ่ปทีเ่ซริฟ์เวอรค์ลาวดไ์ดห้ากตรวจพบแรงกระแทกใน
ระหวา่งการขบัขี ่ปฏบิตัติามค�าแนะน�าเพือ่เปิดหรอืปิดใชง้านคณุสมบตันิี ้

1 จากแอพดวูดิโีอบนโทรศพัทม์อืถอื ใหแ้ตะ การต ัง้คา่ Dash Cam > การแจง้เตอืนฟงักช์นัเครอืขา่ย

2 จาก อพัโหลดวดิโีอกระแทกขบัขี ่ใหเ้ลอืก เปิดใช ้หรอื ปิดใช ้การตัง้คา่ใหมจ่ะเริม่ใชง้านโดยอตัโนมตัิ
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7. การเขา้ถงึขอ้มลูผลติภณัฑ์
ผูใ้ชใ้หมจ่ะไดป้ระโยชนจ์ากขอ้มลูพืน้ฐานของผลติภณัฑท์ีส่ามารถเขา้ถงึไดจ้ากหนา้จอเมนู

7.1 การเขา้ดขูอ้มลูผลติภณัฑ์
จากแอพดวูดิโีอบนโทรศพัทม์อืถอื แตะที ่ขอ้มลู Dash Cam เพือ่เขา้ชมขอ้มลูผลติภณัฑ ์ขอ้มลูผลติภณัฑต์อ่ไปนีจ้ะ
แสดงบนหนา้จอ

• ชือ่รุน่

• ขนาดหน่วยความจ�า

• รุน่เฟิรม์แวร์

• รหสัพืน้ที่

• รุน่กลอ้งความปลอดภยั

• ขอ้มลูจพีเีอส

7.2 การเขา้ถงึและการปรบัแตง่ขอ้มลูจพีเีอส
สว่นจพีเีอสมไีวส้�าหรับใสข่อ้มลูพืน้ทีล่งในวดิโีอทีบ่นัทกึ จากแอพดวูดิโีอบนโทรศพัทม์อืถอื แตะที ่ขอ้มลู Dash Cam 
> ขอ้มลูจพีเีอส เพือ่เขา้ชมคณุสมบตัจิพีเีอส สถานะการเชือ่มตอ่ ความแรงของสญัญาณ เวลา (UTC) ความเร็วยาน
พาหนะ ระดบัความสงูปัจจบุนั ความไมแ่น่นอนในองคป์ระกอบดา้นต�าแหน่งแนวราบ (HDOP) จะแสดงบนหนา้จอ

แตะที ่  เพือ่เริม่ใชง้านจพีเีอสและอนุญาตใหจ้พีเีอสระบตุ�าแหน่งทีต่ัง้ปัจจบุนั

ความไมแ่นน่อนในองคป์ระกอบดา้นต�าแหนง่แนวราบ (HDOP)
HDOP เป็นคา่ทีแ่สดงถงึความคลาดเคลือ่นของจพีเีอสทีเ่ป็นผลมาจากต�าแหน่งของดาวเทยีม 
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8. การอพัเกรดเฟิรม์แวร ์
การอพัเกรดเฟิรม์แวรจ์ะชว่ยเพิม่คณุสมบตัขิองผลติภณัฑ ์รวมถงึประสทิธภิาพหรอืเสถยีรภาพในการท�างาน หมัน่ตรวจ
สอบใหเ้ฟิรม์แวรม์คีวามทนัสมยัอยูเ่สมอ เพือ่ใหก้ารท�างานของผลติภณัฑเ์ป็นทีน่่าพอใจ

ปฏบิตัติามค�าแนะน�าเพือ่อพัเกรดเฟิรม์แวร์

1 ในคอมพวิเตอร ์เปิดเว็บเบราวเ์ซอรแ์ลว้ไปที ่http://www.thinkware.com/Support/Download

2 เลอืก ผลติภณัฑแ์ละดาวนโ์หลดไฟลอ์พัเกรดเฟิรม์แวรล์า่สดุ

3 แตกไฟลท์ีด่าวนโ์หลดมา

4 ถอดสายไฟของผลติภณัฑแ์ละถอดการด์ความจ�าออก

5 เปิดการด์ความจ�าในคอมพวิเตอรแ์ลว้คดัลอกไฟลส์�าหรับอพัเกรดเฟิรม์แวรไ์ปยงัโฟลเดอรน์อกสดุในการด์ความจ�า

6 ใสก่ารด์ความจ�าเขา้ไปในชอ่งใสก่ารด์ความจ�าของผลติภณัฑ ์ในขณะยงัถอดสายไฟอยู่

7 ตอ่สายไฟของผลติภณัฑ ์จากนัน้เปิดการท�างาน (ACC ON) หรอืตดิเครือ่งรถเพือ่เปิดการท�างานของผลติภณัฑ ์
การอพัเกรดเฟิรม์แวรจ์ะเริม่ขึน้โดยอตัโนมตั ิระบบจะรสีตารท์หนึง่ครัง้หลงัการอพัเกรดเฟิรม์แวรเ์สร็จสมบรูณ์

อยา่ถอดสายไฟหรอืน�าการด์ความจ�าออกจากผลติภณัฑใ์นขณะท�าการอพัเกรด หากท�าเชน่นัน้อาจกอ่ใหเ้กดิความ
เสยีหายแกผ่ลติภณัฑห์รอืขอ้มลูทีจั่ดเกบ็อยูใ่นหน่วยความจ�าได ้

คณุสามารถอพัเกรดเฟิรม์แวรจ์ากแอพดวูดิโีอบนโทรศพัทม์อืถอืหรอืโปรแกรมดวูดิโีอบนคอมพวิเตอรไ์ดเ้ชน่กนั

9. การต ัง้คา่ผลติภณัฑใ์หม่
กดปุ่ มการบนัทกึเสยีง ( ) และการบนัทกึดว้ยตนเอง ( ) คา้งไวพ้รอ้มกนัจนกวา่คณุจะไดย้นิเสยีงป๊ีบ
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10. การแกไ้ขปญัหา
ตารางดา้นลา่งนีแ้สดงปัญหาทีผู่ใ้ชง้านอาจพบในขณะใชง้านผลติภณัฑแ์ละวธิกีารแกไ้ขปัญหา หากแกปั้ญหาตามวธิี
การในตารางแลว้และยงัคงมปัีญหาอยู ่โปรดตดิตอ่ศนูยบ์รกิารลกูคา้

ปญัหา วธิแีกไ้ข

ไมส่ามารถเปิดการท�างานของ
ผลติภณัฑไ์ด ้

• ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่สายไฟ (ทีช่ารจ์ส�าหรับใชใ้นรถยนตแ์ละสายไฟแบบแข็ง) เชือ่ม
ตอ่กบัยานพาหนะและผลติภณัฑอ์ยา่งถกูตอ้ง

• ตรวจสอบระดบัแบตเตอรีข่องยานพาหนะ

เสยีงแนะน�าและ/หรอืเสยีงออดไมด่งั 
ตรวจสอบวา่ระดบัเสยีงไดต้ัง้อยูใ่นระดบัต�า่ทีส่ดุหรอืไม ่ดทูี ่"6.5.2 การปรับระดบัเสยีงใน
ระบบ" ส�าหรับขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการปรับระดบัเสยีง

วดิโีอไมช่ดัหรอืมองเห็นไดย้าก

• ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไดแ้กะฟิลม์กนัรอยบนเลนสก์ลอ้งออกแลว้ วดิโีออาจไมช่ดัเจน
หากฟิลม์กนัรอยยงัตดิอยูบ่นเลนสก์ลอ้ง

• ตรวจสอบต�าแหน่งทีต่ดิตัง้กลอ้งหนา้หรอืกลอ้งหลงั เปิดการท�างานของผลติภณัฑ ์จาก
นัน้ปรับองศามมุมองของกลอ้ง 

ไมพ่บการด์ความจ�า

• ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ใสก่ารด์ความจ�าในทศิทางทีถ่กูตอ้ง กอ่นใสก่ารด์ความจ�า ตรวจ
สอบใหแ้น่ใจวา่ผวิโลหะบนการด์ความจ�าหนัเขา้หาเลนสข์องผลติภณัฑ์

• ปิดการท�างาน ถอดการด์ความจ�าออก จากนัน้ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่สว่นสมัผัสในชอ่งใส่
การด์ความจ�าไมไ่ดรั้บความเสยีหาย

• ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่การด์ความจ�าเป็นผลติภณัฑข์องแทท้ีจั่ดจ�าหน่ายโดย 
THINKWARE THINKWARE ไมรั่บประกนัวา่การด์ความจ�าทีผ่ลติโดยผูผ้ลติภายนอกจะ
สามารถเขา้กนัไดก้บัผลติภณัฑแ์ละใชง้านไดอ้ยา่งปกติ

ไมส่ามารถเลน่วดิโีอทีบ่นัทกึบน
คอมพวิเตอรไ์ด ้

วดิโีอทีบ่นัทกึจะจัดเกบ็เป็นไฟลว์ดิโีอ MP4 ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่โปรแกรมเลน่วดิโีอทีต่ดิ
ตัง้บนคอมพวิเตอรข์องคณุสนับสนุนการเลน่ไฟลว์ดิโีอ MP4

ไมส่ามารถรับสญัญาณจพีเีอสได ้
แมว้า่จะตดิตัง้เครือ่งรับสญัญาณจพีี
เอสจากภายนอกแลว้

หากอยูน่อกพืน้ทีใ่ชบ้รกิารหรอือยูร่ะหวา่งตกึสงู อาจท�าใหรั้บสญัญาณจพีเีอสไมไ่ด ้เมือ่
เกดิพายหุรอืฝนตกหนักก็อาจรับสญัญาณจพีเีอสไมไ่ดเ้ชน่กนั ลองใชง้านอกีครัง้เมือ่
อากาศปลอดโปรง่ ในพืน้ทีท่ีม่กีารรับสญัญาณจพีเีอสด ีอาจตอ้งใชเ้วลาถงึ 5 นาท ีจงึจะ
สามารถรับสญัญาณจพีเีอสได ้
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11. ขอ้มลูจ�าเพาะ
ดทูีต่ารางตอ่ไปนีส้�าหรับขอ้มลูจ�าเพาะของผลติภณัฑ์

รายการ ขอ้มลูจ�าเพาะ หมายเหตุ

ชือ่รุน่ Q800 PRO

ขนาด / น�้าหนัก
107 x 60.5 x 30 มม. / 104.5 g
4.2 x 2.4 x 1.18 นวิ ้/ 0.23 ปอนด์

หน่วยความจ�า การด์ความจ�า microSD  16 GB, 32 GB, 64 GB, 128 GB (UHS-I)

โหมดการบนัทกึ

การบนัทกึตอ่เนือ่ง
บนัทกึวดิโีอใน 1 ชว่งนาท ี(สนับสนุนการบนัทกึมมุ
มองดา้นหนา้และดา้นหลงัแบบสองชอ่งทาง) 

การบนัทกึเหตกุารณ์
บนัทกึ 10 วนิาทกีอ่นและหลงัเหตกุารณ ์(รวมทัง้หมด 
20 วนิาท)ี 

การบนัทกึดว้ยตนเอง
บนัทกึ 10 วนิาทกีอ่นหนา้และ 50 วนิาทหีลงัจากเริม่
การบนัทกึดว้ยตนเอง (รวมทัง้หมด 1 นาท)ี 

การบนัทกึการจอดรถ (โหมดการจอดรถ) (ทางเลอืก)

การบนัทกึเสยีง กดปุ่ มบนัทกึเสยีงเพือ่เปิดหรอืปิดการบนัทกึเสยีง

เซน็เซอรก์ลอ้ง
5.14 เมกะพกิเซล, 1/2.8” 
Sony STARVIS

ความกวา้งของมมุมอง 
(เลนส)์

ประมาณ 140° (ตามแนวทแยง)

วดิโีอ
QHD (2,560 X 1,440) /H 264/  
สกลุไฟล:์ MP4

อตัราเฟรม สงูสดุ 30 fps ใชไ้ดเ้ทา่กนัทัง้การบนัทกึจากกลอ้งหนา้/ กลอ้งหลงั

เสยีง HE-AAC

เซน็เซอรเ์รง่ความเร็ว เซน็เซอรเ์รง่ความเร็ว 3-axis (3D, ±3G) สามารถปรับแตง่ความไวได ้5 ระดบั 

กลอ้งหลงั (อปุกรณเ์สรมิ) พอรต์ V-IN อปุกรณเ์สรมิทีต่อ้งซือ้แยกตา่งหาก

จพีเีอส จพีเีอสแบบฝังตวั สนับสนุนการแจง้เตอืนพืน้ทีข่บัขีป่ลอดภยั

ก�าลงัไฟฟ้าขาเขา้ สนับสนุนก�าลงัไฟฟ้า DC 12 / 24 V

การใชก้ระแสไฟฟ้า 2ch: 4.2 W / 1ch: 2.9 W (ตอ่ชอ่งทาง) ไมร่วมการชารจ์จนเต็มตวัเกบ็ประจยุิง่ยวด / GPS

อปุกรณจ์า่ยกระแสไฟฟ้า ตวัเกบ็ประจยุิง่ยวด

LED แสดงสถานะ

• ดา้นหนา้: LED ความปลอดภยั

• ดา้นหลงั: LED จพีเีอส, LED การบนัทกึ, 
LED Wi-Fi

เสยีงเตอืน ล�าโพงทีต่ดิตัง้มาดว้ย เสยีงแนะน�า (เสยีงออด) 

อณุหภมูทิีเ่หมาะกบัการ
ท�างาน

14–140 °F / -10–60 °C
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รายการ ขอ้มลูจ�าเพาะ หมายเหตุ

อกุณหภมูทิีเ่หมาะกบัการ
เกบ็รักษา

-4–158 °F / -20–70 °C

สว่นเชือ่มตอ่ พอรต์ V-IN x 1
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กอ่นตดิตอ่ศนูยใ์หบ้รกิาร

กรณุาส�ารองขอ้มลูส�าคญัทัง้หมดทีม่อียูใ่นการด์ความจ�า ขอ้มลูในการด์ความจ�าทัง้หมดอาจถกูลบระหวา่งการซอ่ม ทาง
เราจะถอืวา่ผลติภณัฑท์กุชิน้ทีม่กีารรอ้งขอใหซ้อ่มแซมไดม้กีารส�ารองขอ้มลูไวเ้รยีบรอ้ยแลว้ ศนูยบ์รกิารลกูคา้จะไม่
ส�ารองขอ้มลูใหค้ณุ THINKWARE จะไมรั่บผดิชอบตอ่การสญูเสยีใดๆ เชน่ การสญูหายของขอ้มลู
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