
ผลติภณัฑน์ีใ้ชบ้นัทกึวดิโีอในขณะขบัขีย่านพาหนะ
อา่นและปฏบิตัติามค�าแนะน�าในคูม่อืนีเ้พือ่ใชง้านทีถ่กูตอ้งและยดือายกุารใชง้านผลติภณัฑ์

คูม่อืผูใ้ช ้
X700



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 X700 เทา่นัน้ และอาจจะมคีวามผดิพลาดทางเทคนคิ ความผดิพลาดทางการเขยีน หรอืขอ้มลูทีย่งัไม่
สมบรูณ์

ลขิสทิธิ์

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

เครือ่งหมายการคา้ทีไ่ดร้บัการจดทะเบยีน

THINKWARE X700 เป็นเครือ่งหมายการคา้ทีไ่ดรั้บการจดทะเบยีนของ THINKWARE

โลโกผ้ลติภณัฑแ์ละชือ่ผูใ้หบ้รกิารอืน่ๆ ในคูม่อืฉบบันีเ้ป็นเครือ่งหมายการคา้ของบรษัิททีเ่ป็นเจา้ของ



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

ขอ้ควรระวงั FCC: การเปลีย่นแปลงหรอืแกไ้ขอปุกรณท์ีไ่มไ่ดรั้บการยนิยอมจากผูม้หีนา้ทีรั่บผดิชอบ อาจท�าให ้
อ�านาจการใชง้านอปุกรณข์องคณุเป็นโมฆะ

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
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ขอ้มลูดา้นความปลอดภยั
อา่นขอ้มลูดา้นความปลอดภยัตอ่ไปนีเ้พือ่ใหส้ามารถใชง้านอปุกรณไ์ดอ้ยา่งถกูตอ้ง

สญัลกัษณด์า้นความปลอดภยัในคูม่อืนี้

“ค�าเตอืน” - บง่บอกวา่อาจมอีนัตรายเกดิขึน้ถงึขัน้บาดเจ็บรา้ยแรงหรอืเสยีชวีติหากกระท�าการดงักลา่ว 

“ขอ้ควรระวงั” - บง่บอกวา่อาจมอีนัตรายเกดิขึน้ถงึขัน้บาดเจ็บเล็กนอ้ยหรอือาจมคีวามเสยีหายตอ่ทรัพยส์นิหากกระท�า
การดงักลา่ว

“ขอ้ควรจ�า” - ใหข้อ้มลูทีเ่ป็นประโยชนท์ีจ่ะชว่ยเหลอืผูใ้ชใ้หใ้ชง้านคณุสมบตัติา่งๆ ของผลติภณัฑไ์ดด้ขี ึน้ 

ขอ้มลูดา้นความปลอดภยัเพือ่การใชง้านอยา่งถกูตอ้ง

• อยา่ใชง้านผลติภณัฑข์ณะขบัขีย่านพาหนะ การเสยีสมาธขิณะขบัขีอ่าจท�าใหเ้กดิอบุตัเิหตทุีส่ง่ผลใหบ้าดเจ็บหรอื
เสยีชวีติได ้

• ตดิต ัง้ผลติภณัฑใ์นทีท่ ีไ่มบ่ดบงัทศันวสิยัของผูข้บัขี ่สิง่บดบงัทศันวสิยัของผูข้บัขีอ่าจท�าใหเ้กดิอบุตัเิหตทุีส่ง่ผล
ใหบ้าดเจ็บหรอืเสยีชวีติได ้

• อยา่ใชส้ายไฟทีอ่ยูใ่นสภาพไมส่มบรูณ ์การท�าเชน่นัน้อาจท�าใหเ้กดิไฟไหมห้รอืเสยีชวีติเนือ่งจากกระแสไฟฟ้าชอ็ต

• ถอดสายไฟจากผลติภณัฑเ์มือ่ไมไ่ดใ้ชง้านเป็นเวลานาน หากไมท่�าเชน่นัน้อาจท�าใหเ้กดิไฟไหมห้รอืแบตเตอรี่
หมด

• วางผลติภณัฑใ์หห้า่งจากเด็กและสตัวเ์ลีย้ง หากผลติภณัฑเ์สยีหาย อาจกอ่ใหเ้กดิอนัตรายถงึชวีติได ้

• อยา่ใหต้วัผลติภณัฑโ์ดนแสงแดดหรอืแสงจา้โดยตรง ไมเ่ชน่นัน้เลนสห์รอืวงจรภายในอาจเกดิความเสยีหายได ้

• หลกีเลีย่งความชืน้มากเกนิไปและระวงัอยา่ใหน้�า้เขา้ไปในผลติภณัฑ ์สว่นประกอบทีเ่ป็นวงจรอเิล็กทรอนกิส์
ภายในผลติภณัฑอ์าจเสยีหายหากโดนความชืน้หรอืน�้า

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

• อยา่ออกแรงกดปุ่ มมากเกนิไป ปุ่ มอาจเกดิความเสยีหายได ้

• ตรวจสอบวา่คณุก�าลงัใสก่ารด์ความจ�าอยา่งถกูตอ้งกอ่นใสก่ารด์ลงในผลติภณัฑ ์ชอ่งใสก่ารด์ความจ�าหรอื
การด์ความจ�าอาจไดรั้บความเสยีหายหากใสไ่มถ่กูตอ้ง

• เมือ่ตอ่สายไฟเขา้กบัผลติภณัฑ ์ตรวจสอบใหแ้นใ่จวา่การเชือ่มตอ่ระหวา่งหวัเสยีบและตวัเชือ่มตอ่สายไฟ
ของผลติภณัฑม์คีวามม ัน่คง หากการเชือ่มตอ่หลวม สายไฟอาจจะหลดุออกเนือ่งจากแรงสัน่ของยานพาหนะ หาก
ไมม่กีารเชือ่มตอ่กระแสไฟฟ้า จะไมส่ามารถบนัทกึวดิโีอได ้
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1. ภาพรวมผลติภณัฑ์

1.1 อปุกรณท์ีบ่รรจมุาดว้ย
ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่มอีปุกรณบ์รรจมุาครบทกุอยา่งเมือ่คณุเปิดกลอ่งผลติภณัฑ์

1.1.1 อปุกรณม์าตรฐาน

กลอ้งหนา้ (อปุกรณห์ลกั) แผน่ตดิตัง้ ทีช่ารจ์ส�าหรับใชใ้นยานพาหนะ

ทีย่ดึสายไฟแบบมกีาว
การด์ความจ�า MicroSD 

พรอ้มตวัแปลง 
(ทีใ่ชแ้ลว้หมดไป)

คูม่อืส�าหรับเริม่ใชง้านอยา่งรวดเร็วและ
ใบรับประกนั 

/ ขอ้มลู CS / คูม่อืผูใ้ช ้
(บรรจอุยูใ่นการด์ microSD)

อาจมกีารเปลีย่นแปลงอปุกรณม์าตรฐานโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้

1.1.2 อปุกรณเ์สรมิ (ขายแยกตา่งหาก)

GN
D A

C
C

B
A
T
T
E
R
Y

สายไฟแบบแข็ง เครือ่งรับสญัญาณจพีเีอสจาก
ภายนอก

กลอ้งหลงั ดองเกลิ THINKWARE 
Connected (TWB-U400)

• การรับสญัญาณจพีเีอสอาจไดรั้บการรบกวนจากกระจกหนา้ของยานพาหนะ โดยเฉพาะกระจกทีเ่คลอืบสารกนัรังสยีวูี
หรอืกระจกทีต่ดิตัง้อปุกรณล์ะลายน�้าแข็ง แนะน�าใหใ้ช ้เครือ่งรับสญัญาณจพีเีอสจากภายนอกเมือ่สญัญาณจพีเีอสออ่น
หรอืไมไ่ดรั้บสญัญาณจพีเีอส

• หากตอ้งการเชือ่มเครือ่งรับสญัญาณจพีเีอสจากภายนอกเขา้กบักลอ้งหนา้ ใหถ้อดทีปิ่ดชอ่งจพีเีอสของกลอ้งหนา้ออก
อยา่งระมดัระวงัดว้ยอปุกรณงั์ดหรอืไขควงหวัเล็กแบนเพือ่เขา้สูช่อ่งดงักลา่ว

• ดองเกลิ THINKWARE Connected ใชเ้ทคโนโลย ีNB-IoT และมฟัีงกช์นัการท�างานของจพีเีอสดว้ย นีเ่ป็นหนึง่ใน
เทคโนโลยอีนิเทอรเ์น็ตดา้นเครอืขา่ยแวนทีส่ือ่สารระยะไกลและใชพ้ลงังานในการรับสง่ขอ้มลูต�า่ (Low-Power Wide-
Area หรอื LPWA) โดยใชค้วามถี ่Long Term Evolution (LTE) และใชส้�าหรับการตดิตาม การตรวจจับ และการอา่น
ขอ้มลูความจตุ�า่เป็นระยะๆ
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1.2 รายชือ่สว่นประกอบ

1.2.1 กลอ้งหนา้ (อปุกรณห์ลกั) - มมุมองดา้นหนา้

ชอ่งตอ่ไฟ DC-IN 
ใชส้�าหรับตอ่สายไฟ

ชอ่งตอ่ขาเขา้ V-IN 
ใชส้�าหรับตอ่กลอ้งหลงั

สว่นตอ่แทน่ยดึ 
ใชเ้พือ่ตอ่แทน่ยดึ

สว่นตอ่จพีเีอส 
ใชส้�าหรับตอ่โมดลู  

จพีเีอสจากภายนอก (อปุกรณเ์สรมิ) หรอืดองเกลิ 
THINKWARE Connected (อปุกรณเ์สรมิ) 

ส�าหรับคณุสมบตัเิพิม่เตมิ

ล�าโพง 
สง่เสยีงแนะน�าและเสยีงออด เพือ่แสดงสถานะ

ของผลติภณัฑ์ LED ความปลอดภยั 
แสดงวา่ก�าลงับนัทกึวดิโีออยู่

เลนสก์ลอ้งหนา้ 
บนัทกึภาพจากมมุมองดา้นหนา้

ปุ่ มเปิดปิด 
ใชเ้พือ่ เปิดหรอืปิด
ผลติภณัฑ์

ชอ่งใสก่ารด์ความจ�า 
ใสก่ารด์ความจ�าเพือ่จัด
เก็บการบนัทกึ
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1.2.2 กลอ้งหนา้ (อปุกรณห์ลกั) - มมุมองดา้นหลงั

ปุ่ มรเีซ็ต 
กดดว้ยวตัถทุีม่หีวัแหลมทีเ่พือ่รเีซต็การ
ท�างานของผลติภณัฑเ์มือ่เกดิขอ้ผดิพลาด

ไมโครโฟน 
ใชส้�าหรับบนัทกึเสยีง

สถานะ LED 
แสดงสถานะการท�างานของ

ผลติภณัฑ์

จอสมัผสั 
ใชส้�าหรับการตัง้คา่ผลติภณัฑห์รอื

ดวูดิโีอทีบ่นัทกึไว ้

สมัผัสทีห่นา้จออยา่งแผว่เบาเพือ่สรา้งอนิพตุทีห่นา้จอ หนา้จออาจไดรั้บความเสยีหายไดห้ากคณุใชแ้รงกดหนา้จอมาก
เกนิไปหรอืใชส้ ิง่ของมคีมสมัผัสหนา้จอ

1.2.3 กลอ้งหลงั (อปุกรณเ์สรมิ)

ดา้นกาวของแทน่ยดึ 
ใชส้�าหรับตดิกลอ้งหลงัในยานพาหนะ

เลนสก์ลอ้งหลงั 
บนัทกึภาพจากมมุมองดา้นหลงั

LED ความปลอดภยั 
แสดงวา่ก�าลงับนัทกึวดิโีออยู่

พอรต์การเชือ่มตอ่ 
ใชเ้พือ่เชือ่มตอ่สายไฟกลอ้งหลงั
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1.3 การถอดและการใสก่ารด์ความจ�า
การด์ความจ�าตดิตัง้ไวใ้นผลติภณัฑท์ีโ่รงงาน ปฏบิตัติามค�าแนะน�าในการถอดการด์ความจ�าออกจากผลติภณัฑแ์ละใส่
การด์ความจ�าเขา้ไปในผลติภณัฑ์

การถอดการด์ความจ�า

ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ผลติภณัฑปิ์ดอยู ่จากนัน้กดทีด่า้น
ลา่งของการด์ความจ�าเบาๆ ดว้ยนิว้มอืของคณุ สว่นลา่ง
ของการด์ความจ�าจะเปิดออก

น�าการด์ความจ�าออกจากผลติภณัฑ์

การใสก่ารด์ความจ�า

ใสก่ารด์ความจ�าในชอ่งการด์ความจ�า ตรวจสอบทศิทาง
ของการด์ความจ�าใหถ้กูตอ้ง จากนัน้กดการด์ความจ�า
เขา้ไปในชอ่งจนกระทัง่คณุไดย้นิเสยีงคลกิ

กอ่นใสก่ารด์ความจ�า ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ผวิโลหะบน
การด์ความจ�าหนัเขา้หาเลนสข์องผลติภณัฑ์

• 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

หากปรากฏอปุกรณน์�าทางจพีเีอสตดิัง้ไวบ้นแผงหนา้ปัด การ
รับสญัญาณ จพีเีอสอาจขึน้อยูก่บัต�าแหน่งการตดิตัง้กลอ้งบน
แผงหนา้ปัด
ปรับต�าแหน่งการตดิตัง้อปุกรณน์�าทางจพีเีอสจนแน่ใจวา่
อปุกรณท์ัง้สองเครือ่งอยูห่า่งกนัอยา่งนอ้ย 8 นิว้

2.1.2 การตดิผลติภณัฑ์

ปฏบิตัติามค�าแนะน�าเพือ่ตดิผลติภณัฑใ์นต�าแหน่งตดิตัง้

1 

2

1

จัดแทน่ยดึใหต้รงกบัรางใสแ่ทน่บนผลติภณัฑ ์แลว้เลือ่นจน
กระทัง่คณุไดย้นิเสยีงคลกิ (➊) จากนัน้ แกะฟิลม์กนัรอยที่
รักษาเลนสใ์หส้ะอาดไวอ้ยา่งระมดัระวงั (➋) 
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2 หลงัจากก�าหนดต�าแหน่งตดิตัง้ไดแ้ลว้ ใหเ้ชด็ต�าแหน่งทีจ่ะตดิตัง้บนกระจกหนา้รถดว้ยผา้แหง้

3 
1

2

น�าฟิลม์ออกจากเทปกาวบนแทน่ จากนัน้กดเทปลงบรเิวณ
ต�าแหน่งตดิตัง้

4 

1

2

น�าผลติภณัฑอ์อกจากแทน่และกดแทน่เขา้กบักระจกหนา้
รถเพือ่ใหแ้น่ใจวา่แทน่ตดิอยูอ่ยา่งมัน่คง

5 จัดผลติภณัฑใ์หต้รงกบัแทน่ จากนัน้เลือ่นผลติภณัฑเ์ขา้ใน
ต�าแหน่งล็อคจนกระทัง่คณุไดย้นิเสยีงคลกิ 

• ผลติภณัฑอ์าจหลน่ลงและไดรั้บความเสยีหายในขณะขบัขีย่านพาหนะหากแทน่ไมไ่ดต้ดิอยูอ่ยา่งมัน่คง

• หากคณุตอ้งการถอดแทน่ออกจากกระจกหนา้รถเพือ่เปลีย่นต�าแหน่งตดิตัง้ ใหร้ะวงัฟิลม์ตดิกระจกหนา้รถจะเสยี
หาย

6 ตัง้มมุแนวทัง้ของกลอ้งใหเ้หมาะสมและยดึกลอ้งไวเ้พยีง
ชัว่คราวโดยขนัสกรยูดึเบาๆ

มมุกลอ้งจะตอ้งปรับอกีครัง้หลงัเสร็จการตดิตัง้ อยา่เพิง่ขนั
สกรยูดึจนแน่นสดุ
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2.1.3 การตอ่สายไฟ

ตอ่ทีช่ารจ์ส�าหรับใชใ้นยานพาหนะเมือ่ดบัเครือ่งยนตแ์ละปิดการท�างานของอปุกรณจ์า่ยกระแสไฟฟ้าแลว้

การตดิตัง้สายไฟแบบแข็ง (อปุกรณเ์สรมิ) ในยานพาหนะตอ้งท�าโดยชา่งผูเ้ชีย่วชาญทีไ่ดรั้บการฝึกมา 

2

1

ตอ่สายไฟของชอ่งส�าหรับจดุบหุรีเ่ขา้กบัชอ่งตอ่ไฟฟ้า DC-IN 
ของผลติภณัฑแ์ละใสห่วัตอ่ส�าหรับจดุบหุรีเ่ขา้กบัชอ่งจา่ยไฟฟ้า
ของยานพาหนะ

ต�าแหน่งและรายละเอยีดของชอ่งจา่ยไฟฟ้าอาจแตกตา่งกนัตามยีห่อ้และรุน่ของยานพาหนะ

• ใชส้ายไฟของชอ่งส�าหรับจดุบหุรี ่THINKWARE ของแท ้(อปุกรณท์างเลอืก) ถา้คณุใชส้ายไฟของผูผ้ลติรายอืน่ อาจ
ท�าใหผ้ลติภณัฑเ์สยีหาย หรอือาจเกดิไฟฟ้าลดัวงจร หรอืไฟดดูอนัเนือ่งมาจากแรงดนัไฟฟ้าทีต่า่งกนั

• อยา่ตดัหรอืดดัแปลงสายไฟดว้ยตนเอง การท�าเชน่นัน้อาจท�าใหผ้ลติภณัฑห์รอืยานพาหนะเสยีหายได ้

• เพือ่ความปลอดภยัในการขบัขี ่ควรจัดระเบยีบสายไฟไมใ่หบ้ดบงัหรอืรบกวนทศันวสิยัของผูข้บัขี ่
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2.2 การตดิต ัง้กลอ้งหลงั (อปุกรณเ์สรมิ)
ดทูีค่�าแนะน�าตอ่ไปนีส้�าหรับวธิกีารตดิตัง้กลอ้งหลงัอยา่งถกูตอ้ง

2.2.1 การเลอืกต�าแหนง่ตดิต ัง้

เลอืกต�าแหน่งบนกระจกหลงัทีไ่มม่เีสน้ละลายน�้าแข็งและ
กลอ้งสามารถบนัทกึภาพในมมุมองดา้นหลงัไดท้ัง้หมด

• หากเป็นยานพาหนะทีต่ดิแผน่กนัแดดทีก่ระจกหลงั คณุจะตอ้งเลอืกต�าแหน่งทีแ่ผน่กนัแดดไมร่บกวนการท�างานของ
กลอ้ง

• สว่นกาวของกลอ้งหลงัตอ้งไมส่มัผัสกบัเสน้ละลายน�้าแข็ง 

2.2.2 การตดิกลอ้งหลงั

ดทูีค่�าแนะน�าตอ่ไปนีส้�าหรับการตดิผลติภณัฑใ์นต�าแหน่งตดิตัง้

1 หลงัจากก�าหนดต�าแหน่งตดิตัง้ไดแ้ลว้ ใหเ้ชด็พืน้ผวิของกระจกทีจ่ะตดิตัง้ดว้ยผา้แหง้

ตรวจสอบต�าแหน่งตดิตัง้กอ่นทีค่ณุจะตดิกลอ้งหลงัเขา้กบักระจกหลงัรถ หลงัจากตดิกลอ้งหลงัเขา้กบักระจกรถแลว้ 
การถอดกลอ้งออกหรอืเปลีย่นต�าแหน่งตดิตัง้จะท�าไดย้ากเนือ่งจากความเหนยีวของกาว 

2 

2

1

แกะฟิลม์ออกจากเทปกาวของแทน่ยดึและเลนสก์ลอ้ง 
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3 

THINKWARE

ตดิผลติภณัฑโ์ดยหนัโลโก ้THINKWARE เขา้ดา้นในรถ 
และกดเทปกาวใหแ้น่น เพือ่ใหก้ลอ้งทีต่ดิมคีวามมัน่คง

หากตดิผลติภณัฑก์ลบัดา้น ภาพมมุมองดา้นหลงัที่
บนัทกึไดจ้ะกลบัหวั

4 

THINKWARE

ตัง้มมุแนวตัง้ของกลอ้ง

2.2.3 การตอ่สายไฟกลอ้งหลงั

ปิดการท�างานของผลติภณัฑแ์ละตอ่สายไฟกลอ้งหลงัเขา้กบักลอ้งหนา้ (อปุกรณห์ลกั)

1 ตอ่ปลายสายไฟกลอ้งหลงัดา้นหนึง่เขา้กบัชอ่งตอ่ V-IN 
ของกลอ้งหนา้
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2 

THINKWARE

ตอ่ปลายสายไฟกลอ้งหลงัอกีดา้นหนึง่เขา้กบัชอ่งเสยีบ
สายของกลอ้งหลงั 

เพือ่ความปลอดภยัในการขบัขี ่ควรจัดระเบยีบสายไฟไมใ่หบ้ดบงัหรอืรบกวนทศันวสิยัของผูข้บัขี ่

3 เปิด ACC หรอืตดิเครือ่งยนตเ์พือ่ตรวจสอบวา่ผลติภณัฑส์ามารถเปิดท�างานไดห้รอืไม ่หลงัจากเปิดการท�างานของ
ผลติภณัฑ ์LED แสดงสถานะและเสยีงแนะน�าจะเปิดขึน้

ผลติภณัฑจ์ะเปิดการท�างานเมือ่เปิดอปุกรณเ์สรมิทีใ่ชไ้ฟฟ้าหรอืเมือ่ตดิเครือ่งยนต์

4 ตรวจสอบมมุกลอ้งบนจอแสดงผล LCD และปรับมมุกลอ้งหากจ�าเป็น
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2.3 การตดิต ัง้โมดลูจพีเีอสภายนอก (อปุกรณเ์สรมิ)
หากตอ้งการเปิดใชง้านคณุสมบตั ิADAS หรอืบนัทกึขอ้มลูการขบัขี ่(ความเร็วและต�าแหน่ง) ใหป้ฏบิตัติามค�าแนะน�า
แลว้ตดิตัง้เครือ่งรับสญัญาณจพีเีอสจากภายนอกทีส่ว่นบนของกระจกหนา้รถ การตดิตัง้โมดลูจพีเีอสภายนอกใกลก้บั
ผลติภณัฑจ์ะตอ้งพจิารณาความยาวของสายโมดลูดว้ย

1 น�าฟิลม์ออกจากดา้นหลงัของโมดลูจพีเีอสภายนอก

2 ตดิพืน้ผวิกาวของโมดลูจพีเีอสภายนอกเขา้กบัดา้นบนของ
กระจกหนา้ แลว้กดสว่นทีม่กีาวจนแน่นเพือ่ใหย้ดึตดิอยา่ง
มัน่คง

กอ่นทีจ่ะท�าการตดิตัง้ ใหต้รวจสอบใหแ้น่ใจวา่สายโมดลูจพีเีอสภายนอกมคีวามยาวพอและตรวจดเูสน้ทางเดนิสาย
ไฟ 

3 เชือ่มตอ่โมดลูจพีเีอสภายนอกเขา้กบัชอ่งตอ่จพีเีอสของ
ผลติภณัฑ์

ตรวจสอบต�าแหน่งชอ่งตอ่จพีเีอสอกีครัง้กอ่นทีจ่ะ
เชือ่มตอ่โมดลู หากคณุเชือ่มตอ่โมดลูจพีเีอสภาย
นอกเขา้กบัชอ่งตอ่ไฟ DC-IN ขาภายในพอรต์อาจ
เสยีหาย 

4 เปิด ACC หรอืตดิเครือ่งยนตเ์พือ่ตรวจสอบวา่ผลติภณัฑส์ามารถเปิดท�างานไดห้รอืไม ่หลงัจากเปิดการท�างานของ
ผลติภณัฑ ์LED แสดงสถานะและเสยีงแนะน�าจะเปิดขึน้

ผลติภณัฑจ์ะเปิดการท�างานเมือ่เปิดอปุกรณเ์สรมิทีใ่ชไ้ฟฟ้าหรอืเมือ่ตดิเครือ่งยนต์
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2.4 การตดิต ัง้ดองเกลิ THINKWARE Connected (อปุกรณเ์สรมิ)
ดทูีค่�าแนะน�าตอ่ไปนีส้�าหรับวธิกีารตดิตัง้ดองเกลิ THINKWARE Connected อยา่งถกูตอ้ง การตดิตัง้ดองเกลิ 
THINKWARE Connected ใกลก้บัผลติภณัฑจ์ะตอ้งพจิารณาความยาวของสายดองเกลิดว้ย

• จะแยกจ�าหน่ายดองเกลิ THINKWARE Connected และคณุสมบตัแิละบรกิารทีร่องรับอาจแตกตา่งกนัไปขึน้อยูก่บั
ประเภทและแผน

• ในการใชบ้รกิาร THINKWARE Connected ใหด้าวนโ์หลดและตดิตัง้แอป THINKWARE Connected บน Apple App 
Store หรอื Google Play Store แลว้สมคัรและลงชือ่เขา้ใชด้ว้ยบญัช ีTHINKWARE Connected บนหนา้จอกลอ้งตดิ
รถยนต ์ใหเ้ขา้ไปที ่การต ัง้คา่ระบบและตัง้การเชือ่มตอ่แลว้เป็นเปิด จากนัน้ป้อนหมายเลขโทรศพัทข์องการด์ USIM 
ในการลงทะเบยีนอปุกรณใ์นแอป THINKWARE Connected

• ส�าหรับขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการใชบ้รกิารดองเกลิ THINKWARE Connected ใหด้ทูีคู่ม่อืเริม่ตน้ฉบบัยอ่ทีม่าพรอ้มกบั
ดองเกลิ THINKWARE Connected

1 น�าฟิลม์ทีด่า้นหลงัของดองเกลิ THINKWARE Connected 
ออก

2 ตดิพืน้ผวิกาวของดองเกลิ THINKWARE Connected เขา้
กบัดา้นบนของกระจกหนา้ แลว้กดสว่นทีม่กีาวจนแน่นเพือ่
ใหย้ดึตดิอยา่งมัน่คง

กอ่นทีจ่ะท�าการตดิตัง้ ใหต้รวจสอบใหแ้น่ใจวา่สาย
ดองเกลิ THINKWARE Connected มคีวามยาวพอ
และตรวจดเูสน้ทางเดนิสายไฟ

3 เชือ่มตอ่ดองเกลิ THINKWARE Connected เขา้กบัชอ่ง
ตอ่จพีเีอสของผลติภณัฑ์

ตรวจสอบต�าแหน่งชอ่งตอ่จพีเีอสอกีครัง้กอ่นที่
จะเชือ่มตอ่ดองเกลิ หากคณุเชือ่มตอ่ดองเกลิ 
THINKWARE Connected เขา้กบัชอ่งตอ่ไฟ DC-IN 
ขาภายในพอรต์อาจเสยีหาย

4 เปิด ACC หรอืตดิเครือ่งยนตเ์พือ่ตรวจสอบวา่ผลติภณัฑส์ามารถเปิดท�างานไดห้รอืไม ่หลงัจากเปิดการท�างานของ
ผลติภณัฑ ์LED แสดงสถานะและเสยีงแนะน�าจะเปิดขึน้
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3. การใชง้านคณุสมบตักิารบนัทกึ

3.1 การเปิดหรอืปิดอปุกรณ์

ผลติภณัฑจ์ะเปิดอตัโนมตัแิละเริม่การบนัทกึตอ่เนือ่งเมือ่คณุเปิด
โหมด ACC หรอืตดิเครือ่งยนต์

หากคณุตอ้งการปิดผลติภณัฑ ์ใหส้บัสวติชเ์ปิดปิดขึน้

หากตอ้งการเปิดอกีครัง้ ใหส้บัสวติชล์ง

หลงัจากเปิดเครือ่ง ใหร้อจนกวา่ผลติภณัฑบ์ตูอพัเสร็จ
สมบรูณจ์ากนัน้จงึขบัขีย่านพาหนะ การบนัทกึวดิโีอจะไมเ่ริม่
ขึน้จนกวา่การเปิดใชง้านผลติภณัฑ ์(บตูอพั) จะเสร็จสมบรูณ์

การบนัทกึตอ่เนือ่งและการบนัทกึโหมดการจอดรถ

การบนัทกึตอ่เนือ่งและโหมดการจอดรถเป็นโหมดใชง้านพืน้ฐานของผลติภณัฑ์

การบนัทกึตอ่เนือ่งจะเริม่เมือ่คณุเริม่ขบัขี ่ขณะขบัขี ่วดิโีอจะบนัทกึอยา่งตอ่เนือ่งและเกบ็ไวเ้ป็นสว่นละ 1 นาที

เมือ่คณุหยดุขบัและดบัเครือ่งยนต ์โหมดบนัทกึจะเปลีย่นเป็นโหมดการจอดรถ ในโหมดการจอดรถ ผลติภณัฑจ์ะตรวจจับ
แรงกระแทกตอ่ยานพาหนะและการเคลือ่นไหวในบรเิวณใกลเ้คยีงพรอ้มทัง้บนัทกึลงในการด์ SD

โหมดการจอดรถจะท�างานเมือ่เชือ่มตอ่กบัสายไฟแบบแข็งอยา่งเหมาะสมเทา่นัน้
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3.2 การเปิดหรอืปิด LCD

ผลติภณัฑน์ีอ้นุญาตใหค้ณุตรวจสอบวดิโีอทีบ่นัทกึไวต้ามเวลา
จรงิบนจอแสดงผล LCD ดว้ยการรองรับคณุสมบตักิารแสดงภาพ
เหตกุารณ์

หากตอ้งการเปิดจอแสดงผลอกีครัง้ ใหแ้ตะจอแสดงผลเบาๆ

คณุสามารถตัง้เวลาที ่LCD จะปิดเองโดยอตัโนมตัไิด ้แตะปุ่ มหนา้หลกั ( ) บนหนา้จอแสดงภาพเหตกุารณ ์> การต ัง้
คา่ > การต ัง้คา่ระบบและแตะปุ่ มถดัจาก ปิดจอ LCD โดยอตัโนมตั ิ

ตวัเลอืกปิด LCD อตัโนมตั ิ ค�าอธบิายการด�าเนนิการ

30 วนิาท ี(คา่เริม่ตน้) LCD จะปิดอตัโนมตัหิากคณุไมไ่ดใ้ชง้านผลติภณัฑน์าน 30 วนิาที

10 นาที LCD จะปิดอตัโนมตัหิากคณุไมไ่ดใ้ชง้านผลติภณัฑน์าน 10 นาที

ปิด LCD จะเปิดตลอดเวลา (ในโหมดนี ้คณุสามารถเปิดหรอืปิด LCD โดยกดปุ่ มเปิดปิดสัน้ๆ)

3.3 การเรยีนรูเ้ก ีย่วกบัต�าแหนง่ของพืน้ทีจ่ดัเก็บไฟล์
วดิโีอจะถกูจัดเกบ็ตามประเภทของการบนัทกึในโฟลเดอรต์อ่ไปนี ้ชือ่โฟลเดอรท์ีแ่สดงบนหนา้จอและสรา้งไวใ้นการด์
ความจ�าจะเป็นชือ่เดยีวกนั

บนหนา้จอ ตอ่เนือ่ง เหตกุารณต์อ่
เนือ่ง

การบนัทกึดว้ย
ตนเอง

การตรวจจับการ
เคลือ่นไหว

เหตกุารณก์าร
จอดรถ วดิโีอทีบ่นัทกึไว ้

ในการด์ความจ�า cont_rec evt_rec manual_rec motion_
timelapse_rec parking_rec saved_videos

เลน่วดิโีอบนผลติภณัฑ ์หรอืคอมพวิเตอรเ์ทา่นัน้ หากคณุเลน่วดิโีอโดยใสก่ารด์ความจ�าเขา้ไปในอปุกรณอ์ยา่งสมารท์
โฟนหรอืแท็บเล็ตพซี ีไฟลว์ดิโีออาจสญูหายได ้

ชือ่ไฟลจ์ะตัง้ตามวนัและเวลาทีบ่นัทกึและตวัเลอืกการบนัทกึ

เง ือ่นไขการบนัทกึ
• F: กลอ้งหนา้
• R: กลอ้งหลงั

REC_2019_07_01_10_25_30_F.MP4

REC_2019_07_01_10_25_30_R.MP4
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3.4 การใชค้ณุสมบตักิารบนัทกึตอ่เนือ่ง
เชือ่มตอ่สายไฟกบัชอ่งไฟ DC-IN ของผลติภณัฑ ์จากนัน้เปิดการท�างานของอปุกรณจ์า่ยกระแสไฟฟ้าในยานพาหนะ
หรอืตดิเครือ่งยนต ์LED แสดงสถานะและเสยีงแนะน�าจะเปิดขึน้และเริม่การบนัทกึตอ่เนือ่ง 

ระหวา่งการบนัทกึตอ่เนือ่ง ผลติภณัฑจ์ะด�าเนนิการดงัตอ่ไปนี้

โหมด ค�าอธบิายการด�าเนนิการ
ไฟ LED แสดง

สถานะ (สถานะ)

การบนัทกึตอ่เนือ่ง 
ในขณะขบัขี ่วดิโีอทีบ่นัทกึจะเป็นชว่งละ 1 นาทแีละจัดเกบ็อยูใ่นโฟลเดอร ์
cont_rec  (ไฟเปิด)

การบนัทกึเหตกุารณต์อ่
เนือ่ง*

เมือ่มกีารตรวจพบการชนทีเ่กดิขึน้กบัยานพาหนะ วดิโีอทีบ่นัทกึจะเป็นเวลา 
20 วนิาท ีตัง้แต ่10 วนิาทกีอ่นการตรวจพบไปจนถงึ 10 วนิาทหีลงัการ
ตรวจพบ 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

• ในทกุโหมดการบนัทกึ คณุตอ้งใสก่ารด์ความจ�าเขา้ในผลติภณัฑเ์พือ่ใหส้ามารถบนัทกึวดิโีอได ้

• คณุสามารถบนัทกึวดิโีอทีส่วา่งและมคีวามละเอยีดสงูในขณะทีจ่อดรถในเวลากลางคนืได ้โดยการเปิดใชค้ณุสมบตัซิู
เปอรไ์นทว์ชีัน่

3.5 การบนัทกึดว้ยตนเอง
คณุสามารถบนัทกึภาพเหตกุารณท์ีค่ณุตอ้งการเกบ็ไวใ้นขณะขบัขีแ่ละจัดเกบ็แยกไวต้า่งหากได ้วดิโีอทีบ่นัทกึดว้ย
ตนเองจะเกบ็ไวใ้นโฟลเดอร ์manual_rec เพือ่ป้องกนัการสญูเสยีขอ้มลูส�าคญัอนัเนือ่งมาจากพืน้ทีจั่ดเกบ็ไมเ่พยีงพอ

ในการเริม่การบนัทกึดว้ยตนเอง ใหแ้ตะทีปุ่่ มบนัทกึดว้ยตนเอง ( ) ทีห่นา้จอแสดงภาพเหตกุารณ ์จากนัน้โหมดการ
บนัทกึดว้ยตนเองจะเริม่ท�างานพรอ้มเสยีงแนะน�า ระหวา่งการบนัทกึดว้ยตนเอง ผลติภณัฑจ์ะด�าเนนิการดงัตอ่ไปนี้

โหมด ค�าอธบิายการด�าเนนิการ
ไฟ LED แสดง

สถานะ (สถานะ)

การบนัทกึดว้ยตนเอง
เมือ่คณุแตะทีปุ่่ มบนัทกึดว้ยตนเอง ( ) วดิโีอจะบนัทกึเป็นเวลา 1 นาท ี
โดยเริม่จาก 10 วนิาทกีอ่นไปจนถงึ 50 วนิาทหีลงัจากกดปุ่ ม และจะจัดเกบ็
อยูใ่นโฟลเดอร ์manual_rec

 (กระพรบิ)

หากตอ้งการดวูดิโีอทีบ่นัทกึดว้ยตนเอง ใหแ้ตะปุ่ มหนา้หลกั ( ) บนหนา้จอแสดงภาพเหตกุารณ ์> รายชือ่ไฟล ์> 
การบนัทกึดว้ยตนเองและเลอืกวดิโีอเพือ่เลน่
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3.6 การใชง้านโหมดการจอดรถ
เมือ่ผลติภณัฑเ์ชือ่มตอ่กบัยานพาหนะดว้ยสายไฟแบบแข็ง (อปุกรณเ์สรมิ) โหมดการท�างานจะเปลีย่นไปเป็นโหมดการ
จอดรถพรอ้มกบัเสยีงแนะน�าหลงัจากดบัเครือ่งยนตห์รอืปิดการท�างานของอปุกรณจ์า่ยกระแสไฟฟ้า

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

• ในทกุโหมดการบนัทกึ คณุตอ้งใสก่ารด์ความจ�าเขา้ในผลติภณัฑเ์พือ่ใหส้ามารถบนัทกึวดิโีอได ้

• ระยะเวลาของโหมดการจอดรถอาจแตกตา่งกนั ขึน้อยูก่บัสถานะการประจแุบตเตอรีข่องยานพาหนะ ตรวจสอบระดบั
แบตเตอรีเ่พือ่ป้องกนัแบตเตอรีห่มด หากคณุตอ้งการใชง้านโหมดการจอดรถเป็นระยะเวลานาน

• คณุสามารถบนัทกึวดิโีอทีส่วา่งและมคีวามละเอยีดสงูในขณะทีจ่อดรถในเวลากลางคนืได ้หากคณุเปิดคณุสมบตัอิลัตรา้
ไนทว์ชีัน่

หากคณุไมต่อ้งการใชง้านโหมดการจอดรถหรอืคณุตอ้งการเปลีย่นการตัง้คา่โหมด ใหแ้ตะทีปุ่่ มหนา้หลกั ( ) บนหนา้
จอแสดงภาพเหตกุารณ ์> การต ัง้คา่ > บนัทกึ การต ัง้คา่

ดทูีต่ารางตอ่ไปนีเ้พือ่ตัง้คา่ตวัเลอืกใน โหมดการจอดรถ

ตวัเลอืก ค�าอธบิายการด�าเนนิการ
ไฟ LED แสดง

สถานะ (สถานะ)

การตรวจ
จับการ

เคลือ่นไหว

ไมพ่บการ
เคลือ่นไหว

หรอือมิ
แพค

เฝ้าสงัเกตการเคลือ่นไหวในพืน้ทีห่รอือมิแพคทีเ่กดิขึน้กบัยานพาหนะ จะ
มกีารบนัทกึวดิโีอเมือ่ตรวจพบการเคลือ่นไหวหรอือมิแพคเทา่นัน้  (นิง่)

ตรวจ
พบการ

เคลือ่นไหว

เมือ่ตรวจพบวตัถเุคลือ่นไหวในขณะจอดรถ วดิโีอจะบนัทกึเป็นเวลา 20 
วนิาท ีตัง้แต ่10 วนิาทกีอ่นการตรวจพบไปจนถงึ 10 วนิาทหีลงัการตรวจ
พบ และจัดเกบ็อยูใ่นโฟลเดอร ์motion_timelapse_rec

 (กระพรบิ)

ตรวจพบอมิ
แพค

เมือ่ตรวจพบการชนในขณะจอดรถ วดิโีอจะบนัทกึเป็นเวลา 20 วนิาท ี
ตัง้แตช่ว่ง 10 วนิาทกีอ่นการตรวจพบไปจนถงึ 10 วนิาทหีลงัการตรวจพบ 
และจัดเกบ็อยูใ่นโฟลเดอร ์parking_rec

 (กระพรบิ)

ไทมแ์ลปส์

ไมพ่บอมิ
แพค

วดิโีอจะบนัทกึดว้ยอตัรา 2 fps นาน 10 นาท ีบบีอดัใหเ้ป็นไฟลค์วามยาว 
2 นาท ีและจัดเกบ็ในโฟลเดอร ์motion_timelapse_rec เนือ่งจาก
ไฟลว์ดิโีอทีบ่นัทกึดว้ยตวัเลอืกนีม้ขีนาดเล็ก คณุจงึสามารถบนัทกึวดิโีอ
ไดน้าน

 (นิง่)

ตรวจพบอมิ
แพค

เมือ่ตรวจพบการชนในขณะจอดรถ วดิโีอจะบนัทกึเป็นเวลา 100 วนิาททีี่
อตัรา 2 fps ตัง้แตช่ว่ง 50 วนิาทกีอ่นการตรวจพบไปจนถงึ 50 วนิาทหีลงั
การตรวจพบ และจัดเกบ็อยูใ่นโฟลเดอร ์parking_rec หลงัจากบบีอดั
เป็นไฟลค์วามยาว 20 วนิาท ี(เสยีงออดจะดงัขึน้)

 (กระพรบิ)

ปิด
ผลติภณัฑจ์ะปิดการท�างานเมือ่ปิดอปุกรณจ์า่ยกระแสไฟฟ้าและดบั
เครือ่งยนต์

ปิด
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คณุไมส่ามารถใชก้ารตรวจจับการเคลือ่นไหวและไทมแ์ลปสพ์รอ้มกนัได ้

หากมกีารเปลีย่นแปลงการตัง้คา่โหมดการจอดรถ วดิโีอทีบ่นัทกึไวด้ว้ยการตัง้คา่แบบเดมิจะถกูลบ ท�าการส�ารองวดิโีอใน
โหมดการจอดรถทัง้หมดกอ่นเปลีย่นแปลงการตัง้คา่โหมดจอดรถ เพือ่ป้องกนัขอ้มลูสญูหาย

3.7 การใชซู้เปอรไ์นทว์ชี ัน่
ดว้ยคณุสมบตัซิเูปอรไ์นทว์ชีัน่คณุสามารถบนัทกึวดิโีอซึง่มคีวามสวา่งมากกวา่วดิโีอทีบ่นัทกึโดยไมใ่ชค้ณุสมบตันิี ้
คณุสมบตันิีเ้ปิดใชง้านดว้ยการประมวลผลสญัญาณภาพ (ISP) และการประมวลผลสญัญาณภาพตามเวลาจรงิ เพือ่เสรมิ
ความสวา่งของวดิโีอทีบ่นัทกึขณะจอดตอนกลางคนื

<เมือ่ปิดซเูปอรไ์นทว์ชีัน่> <เมือ่เปิดซเูปอรไ์นทว์ชีัน่>

1 หากตอ้งการเปิดใชง้านคณุสมบตันิี ้ใหแ้ตะปุ่ มหนา้หลกั ( ) > การต ัง้คา่ > บนัทกึ การต ัง้คา่ และจากนัน้แตะ
ปุ่ มการตัง้คา่ถดัจาก ซูเปอรไ์นทว์ชี ัน่

2 เปลีย่นปุ่ มเป็น เปิด หรอื ปิด เพือ่เปิดใชง้านหรอืปิดใชง้านคณุสมบตันิี ้การตัง้คา่ใหมจ่ะปรับใชเ้ขา้กบัระบบทนัที
ทีท่�าการเปลีย่นแปลง
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3.8 เกีย่วกบัผงัหนา้จอ
ขอ้มลูตอ่ไปนีเ้ป็นค�าอธบิายผังของหนา้จอแสดงภาพเหตกุารณแ์ละหนา้หลกั

3.8.1 หนา้จอแสดงภาพเหตกุารณ์

ทีห่นา้จอแสดงภาพเหตกุารณ ์คณุสามารถดวูดิโีอทีก่�าลงับนัทกึอยูต่อนนีแ้ละใชง้านผลติภณัฑไ์ดโ้ดยการแตะทีห่นา้จอ 
LCD เมือ่คณุเปิดใชง้านอปุกรณจ์า่ยกระแสไฟฟ้าและตดิเครือ่งยนต ์หนา้จอแสดงภาพเหตกุารณจ์ะปรากฏขึน้

หากตัง้คา่ปิด LCD อตัโนมตัเิป็นปิด หนา้จอจะยงัคงเปิดอยูแ่ละการใชพ้ลงังานของผลติภณัฑจ์ะเพิม่ขึน้

ไปทีห่นา้จอหลกั แสดงวดิโีอทีก่ลอ้งหลงั 
(อปุกรณเ์สรมิ) ก�าลงับนัทกึ

แสดงวดิโีอทีก่ลอ้งหนา้
ก�าลงับนัทกึ แตะทีจ่อเพือ่
ซอ่นหรอืแสดงปุ่ มเมนู

แสดงวนัทีแ่ละเวลาปัจจบุนั

แสดงสถานะการบนัทกึ
ปัจจบุนั

เปิดหรอืปิดการน�าทางดว้ย
เสยีง 

เปิดหรอืปิดใชง้านคณุสมบตัิ
การบนัทกึเสยีง

เริม่การบนัทกึดว้ยตนเอง

แสดงความเร็วขณะขบัในปัจจบุนัเมือ่โมดลูจี
พเีอสภายนอก (อปุกรณเ์สรมิ)

แสดงแรงดนัไฟฟ้าของยานพาหนะในปัจจบุนั แสดงไอคอนดองเกลิ THINKWARE Connected เมือ่ตดิตัง้
ดองเกลิ THINKWARE Connected (อปุกรณเ์สรมิ) แลว้

แสดงไอคอนจพีเีอสเมือ่ตดิตัง้โมดลูจพีเีอสภาย
นอก (อปุกรณเ์สรมิ) ไว ้

คณุสามารถเปิดหนา้ตา่งรเีซต็ความแมน่ย�าในการสมัผัสไดโ้ดยการแตะทีห่นา้จอแสดงภาพเหตกุารณ ์10 ครัง้ รเีซต็ความ
แมน่ย�าของหนา้จอสมัผัสไดผ้า่นหนา้ตา่งรเีซต็ความแมน่ย�าในการสมัผัส หากตอ้งการขอ้มลูเพิม่เตมิ ใหด้ทูี ่“5.4.3 การ
รเีซต็หนา้จอสมัผัส (ปรับเทยีบหนา้จอสมัผัส)”

หลงัจากเปิดเครือ่ง ใหร้อจนกวา่ผลติภณัฑบ์ตูอพัเสร็จสมบรูณจ์ากนัน้จงึขบัขีย่านพาหนะ การบนัทกึวดิโีอจะไมเ่ริม่ขึน้
จนกวา่การเปิดใชง้านผลติภณัฑ ์(บตูอพั) จะเสร็จสมบรูณ์
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3.8.2 หนา้จอหลกั

คณุสามารถไปยงัหนา้จอหลกัไดโ้ดยแตะทีปุ่่ มหนา้หลกั ( ) บนหนา้จอแสดงภาพเหตกุารณ์

แสดงสถานะการบนัทกึ
ปัจจบุนั

ดหูรอืเลน่วดิโีอทีบ่นัทกึไว ้
(อา้งองิจาก“3.9 การเลน่วดิโีอ”)

มขีอ้มลูผลติภณัฑแ์ละบท
แนะน�าคณุสมบตัผิลติภณัฑ ์
(อา้งองิจาก “6. การเขา้ถงึ
ขอ้มลูผลติภณัฑ”์)

ไปทีห่นา้จอมมุมองแบบ
สด

ก�าหนดคา่ระบบและ
คณุสมบตั ิ 

(อา้งองิจาก “5. การตัง้
คา่”)

แสดงไอคอนจพีเีอสเมือ่ตดิตัง้โมดลูจพีเีอ
สภายนอก (อปุกรณเ์สรมิ) หรอืดองเกลิ 

THINKWARE Connected (อปุกรณเ์สรมิ) ไว ้

แสดงวนัทีแ่ละเวลาปัจจบุนั

• หยดุยานพาหนะของคณุในต�าแหน่งทีป่ลอดภยักอ่นใชง้านผลติภณัฑ์

• ขณะใชง้านหนา้จอหลกั ผลติภณัฑจ์ะหยดุบนัทกึ

• เลน่วดิโีอบนผลติภณัฑ ์หรอืคอมพวิเตอรเ์ทา่นัน้ หากคณุเลน่วดิโีอโดยใสก่ารด์ความจ�าเขา้ไปในอปุกรณอ์ยา่งสมารท์
โฟนหรอืแท็บเล็ตพซี ีไฟลว์ดิโีออาจสญูหายได ้
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3.9 การเลน่วดิโีอ
คณุสามารถเลน่และชมวดิโีอทีบ่นัทกึไวบ้นผลติภณัฑข์องคณุ หรอืคอมพวิเตอรไ์ด ้ปฏบิตัติามค�าแนะน�าเพือ่เลน่วดิโีอ

3.9.1 การเลน่บนผลติภณัฑ์

1 ในหนา้จอแสดงภาพเหตกุารณ ์ใหแ้ตะปุ่ มหนา้หลกั ( ) > รายชือ่ไฟล ์หมายเลขวดิโีอเรยีงตามโหมดบนัทกึจะ
ปรากฏ

ไฟลว์ดิโีอทีบ่นัทกึดว้ยตนเอง
ดว้ยการแตะทีปุ่่ มบนัทกึดว้ย
ตนเอง ( ) บนหนา้จอมมุ

มองแบบสด

วดิโีอซึง่บนัทกึไวเ้มือ่ตรวจ
พบการชนขณะเกดิอบุตัเิหตุ

ขณะจอด

วดิโีอซึง่บนัทกึไวเ้มือ่ตรวจ
พบการชนขณะเกดิอบุตัเิหตุ

ขณะจอด

วดิโีอซึง่บนัทกึไวเ้มือ่ตรวจ
พบการชนขณะบนัทกึตอ่

เนือ่ง

วดิโีอตอ่เนือ่งความยาว 1 
นาทซีึง่บนัทกึไวข้ณะบนัทกึ

ตอ่เนือ่ง

ระบบจะยา้ยวดิโีอทีเ่ลอืกไป
ยงัโฟลเดอรว์ดิโีอทีบ่นัทกึไว้

เพือ่ไมใ่หเ้กดิการเขยีนทบั 
แตะเพือ่แสดงรายการไฟลว์ดิโีออืน่
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2 เมือ่คณุแตท่ีห่มวด รายการไฟลว์ดิโีอจะปรากฏ เลอืกวดิโีอทีต่อ้งการเลน่

ไปทีว่ดิโีอในหน่วยบนัทกึ 

เลือ่นผา่นรายการเพือ่
คน้หาไฟลว์ดิโีอ

ไปทีห่นา้จอรายชือ่ไฟล์

แสดงรายการวดิโีอที่
บนัทกึไว ้
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3 แตะปุ่ มบนหนา้จอเลน่เพือ่ควบคมุโปรแกรมเลน่วดิโีอ หรอืฟังกช์ัน่อืน่ๆ

หากคณุแตะบรเิวณเลน่ของจอแสดงผล LCD หนา้จอจะเปลีย่นเป็นโหมดเต็มหนา้จอ หากตอ้งการออกจากโหมด
เต็มหนา้จอ ใหแ้ตะทีห่นา้จออกีครัง้

วดิโีอจะเลน่ทีน่ี ่แตะทีจ่อเพือ่
ซอ่นหรอืแสดงปุ่ มเมนู

ขยายวดิโีอปัจจบุนั 3 เทา่

•  :  ไปยงัทศิทางทีเ่ลอืก
•  :  ปิด หนา้จอแวน่ขยาย

ไปทีห่นา้จอรายชือ่
ไฟล์

เปิดหรอืปิดเสยีง
วดิโีอ

แสดงสถานะการเลน่

เลน่ไฟลก์อ่นหนา้ ไปทีว่ดิโีอปัจจบุนั
ในหน่วยบนัทกึ

เลน่หรอืหยดุเลน่วดิโีอชัว่คราว

เลน่ไฟลถ์ดัไป

เปลีย่นเป็นมมุมองวดิโีอกลอ้ง
หลงั

• ขณะทีค่ณุก�าลงัตรวจสอบรายการไฟลว์ดิโีอหรอืเลน่วดิโีอ ผลติภณัฑจ์ะหยดุบนัทกึ

• เลน่วดิโีอบนผลติภณัฑ ์หรอืคอมพวิเตอรเ์ทา่นัน้ หากคณุเลน่วดิโีอโดยใสก่ารด์ความจ�าเขา้ไปในอปุกรณอ์ยา่ง
สมารท์โฟนหรอืแท็บเล็ตพซี ีไฟลว์ดิโีออาจสญูหายได ้

• ขณะเลน่ เลขทะเบยีนรถอาจไมถ่กูระบไุดเ้นือ่งจากความเร็วสมัพันธข์องยานพาหนะ หรอืสภาพแสง

• ชือ่ไฟลจ์ะตัง้ตามวนัและเวลาทีบ่นัทกึและตวัเลอืกการบนัทกึ

เง ือ่นไขการบนัทกึ
• F: กลอ้งหนา้
• R: กลอ้งหลงั

REC_2019_07_01_10_25_30_F.MP4

REC_2019_07_01_10_25_30_R.MP4

• หากพืน้ทีจั่ดเกบ็บนการด์ความจ�าลดลงขณะบนัทกึ วดิโีอทีบ่นัทกึไวก้อ่นหนา้จะถกูลบเพือ่เพิม่พืน้ทีจั่ดเก็บใหเ้พยีงพอ 
เพือ่ป้องกนัการสญูเสยีขอ้มลู ใหส้�ารองวดิโีอทีส่�าคญัไวบ้นอปุกรณจั์ดเกบ็เพิม่เตมิ
-  เมือ่พืน้ทีจ่ดัเก็บการบนัทกึตอ่เนือ่งไมเ่พยีงพอ: ไฟลก์ารบนัทกึตอ่เนือ่งทีเ่กา่ทีส่ดุจะถกูลบและแทนทีด่ว้ยไฟล์

วดิโีอใหม ่ไฟลว์ดิโีอเหตกุารณ ์(การบนัทกึอบุตัเิหตแุละไฟลก์ารบนัทกึดว้ยตนเอง) จะไมถ่กูลบ

-  เมือ่พืน้ทีจ่ดัเก็บไมเ่พยีงพอ (ส�าหรบัไฟลว์ดิโีอเหตกุารณเ์ทา่น ัน้): ไฟลว์ดิโีอเหตกุารณจ์ะถกูลบตามล�าดบัเวลา
ตัง้แตเ่กา่สดุไปจนถงึลา่สดุ
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4. การใชร้ะบบตวัชว่ยผูข้บัข ัน้สงู (ADAS)
ADAS ใชร้ะบบแจง้เตอืนกลอ้งนริภยั ระบบเตอืนเมือ่ออกนอกทางรถ (LDWS) ระบบเตอืนชนคนัหนา้ (FCWS) ระบบ
เตอืนชนคนัหนา้ในเขตเมอืง (uFCWS) และการเตอืนรถคนัหนา้ออกตวั (FVDW)

หากตอ้งการใช ้ADAS คณุจะตอ้งตดิตัง้โมดลูจพีเีอสเสรมิภายนอกหรอืดองเกลิ THINKWARE Connected (เพือ่ระบุ
ต�าแหน่งยานพาหนะและขอ้มลูเกีย่วกบัความเร็ว) หากตอ้งการขอ้มลูเพิม่เตมิ ใหด้ทูี ่“2.3 การตดิตัง้โมดลูจพีเีอสภาย
นอก (อปุกรณเ์สรมิ)” หรอื “2.4 การตดิตัง้ดองเกลิ THINKWARE Connected (อปุกรณเ์สรมิ)”

ใชโ้มดลูจพีเีอสและดองเกลิ Connected ของแทโ้ดย THINKWARE หากคณุใชโ้มดลูจพีเีอสหรอืดองเกลิ Connected ของ
ผูผ้ลติรายอืน่ อาจท�าใหผ้ลติภณัฑเ์สยีหาย หรอือาจเกดิไฟฟ้าลดัวงจร หรอืไฟดดูอนัเนือ่งมาจากแรงดนัไฟฟ้าทีต่า่งกนั

การตัง้คา่ ADAS ทัง้หมดสามารถก�าหนดคา่ไดใ้นการตัง้คา่กลอ้งตดิรถ คณุสมบตัเิหลา่นีจ้ะเปิดใชง้านเฉพาะ
เมือ่เชือ่มตอ่โมดลู GPS ภายนอกแลว้เทา่นัน้ 

การระบปุระเภทยานพาหนะ

ในหนา้จอแสดงภาพเหตกุารณ ์ใหแ้ตะปุ่ มหนา้หลกั ( ) > การต ัง้คา่ > การต ัง้คา่ความปลอดภยัทางถนน และ
จากนัน้แตะปุ่ มถดัจาก ประเภทยานพาหนะ ใต ้คณุสมบตั ิADAS เพือ่เลอืกประเภทยานพาหนะในหมู ่ซดีาน/เอสยู
ว/ีรถบรรทกุ

การก�าหนดการต ัง้คา่ ADAS

หากตอ้งการเพิม่ความแมน่ย�าของ ADAS ใหป้ฏบิตัติามค�าแนะน�าเพือ่ปรับเทยีบหนา้จอการตัง้คา่ ADAS

1 ในหนา้จอแสดงภาพเหตกุารณ ์ใหแ้ตะปุ่ มหนา้หลกั ( ) > การต ัง้คา่ > การต ัง้คา่ความปลอดภยัทางถนน 
และจากนัน้แตะปุ่ มมมุมองถดัจาก การต ัง้คา่ ADAS ใต ้คณุสมบตั ิADAS

2 ปรับผลติภณัฑใ์หต้รงกบัเสน้สฟ้ีาทีแ่สดงบนหนา้จอการตัง้
คา่ ADAS โดยใหจ้ดุกึง่กลางของฝากระโปรง และเสน้สี
เขยีวอยูเ่หนอืฝากระโปรง

หลงัการจัดต�าแหน่งผลติภณัฑแ์ลว้ ใหข้บัดว้ยความเร็ว 30 
กม./ชม. นานกวา่ 1 นาทเีพือ่เสร็จสิน้การจัดต�าแหน่ง 

เมือ่คณุจัดหนา้จอการตัง้คา่ ADAS ใหป้รับต�าแหน่งผลติภณัฑภ์ายในระยะ 7 ซม. ของต�าแหน่งการตดิตัง้เริม่ตน้ (ซึง่
เลนสก์ลอ้งตัง้อยูก่ ึง่กลางของกระจกหนา้) 
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4.1 ระบบเตอืนกลอ้งนริภยั (จ�าเป็นตอ้งมอีปุกรณเ์สรมิโมดลูจพีเีอสภาย
นอกหรอืดองเกลิ THINKWARE Connected)

เมือ่ยานพาหนะเขา้เขตหรอืแลน่ผา่นเขตจ�ากดัความเร็ว ระบบแจง้เตอืนกลอ้งนริภยัจะเกบ็รวบรวมสญัญาณจพีเีอสและ
ขอ้มลูกลอ้งนริภยั ระบบนีย้งัมอบขอ้มลูถนนเกีย่วกบัเลนส�าหรับรถบสั เขตใบสัง่จอดรถ และเขตบงัคบัใชก้ารบรรทกุเกนิ
ตามเวลาจรงิเพือ่ชว่ยขณะขบัขี่

หากยานพาหนะมคีวามเร็วเกนิทีจ่�ากดัหรอืเขา้ใกลเ้ขตจ�ากดั
ความเร็ว การจ�ากดัความเร็วจะแสดงขึน้บนหนา้จอ

หากตอ้งการปิดใชง้านระบบเตอืนกลอ้งนริภยั ใหแ้ตะปุ่ มหนา้จอหลกั ( ) บนหนา้จอแสดงภาพเหตกุารณ ์> การต ัง้
คา่ > การต ัง้คา่ความปลอดภยัทางถนน และจากนัน้แตะปุ่ มการตัง้คา่ถดัจาก กลอ้งความปลอดภยั เพือ่เปลีย่นเป็น 
ปิด

คณุสมบตันิีอ้าจไมม่ใีหใ้ชใ้นบางประเทศ

4.2 ระบบเตอืนเมือ่ออกนอกทางรถ (LDWS)
เมือ่ยานพาหนะออกนอกทางรถ LDWS จะตรวจจับการออกนอกทางรถผา่นภาพวดิโีอตามเวลาจรงิ และเตอืนผูข้บัขี่

เลนทีอ่อกตวัจะแสดงเป็นสแีดง

เสน้บอกทางรถจะแสดงบนหนา้จอเมือ่เปิดใชง้าน LDWS

การน�าทางดว้ยเสยีงจะเตอืนคณุ และเสน้บอกทางซา้ยหรอื
ขวาจะปรากฏเป็นสแีดงเมือ่ยานพาหนะเขา้ทางรถใดทางรถ
หนึง่

เสน้น�าทางรถบนหนา้จอไมส่ามารถปรับใหต้รงได ้เสน้น�าทางอาจไมต่รงกบัทางรถจรงิเนือ่งจากการมมุการตดิตัง้ 
ต�าแหน่ง หรอืถนนทีค่ดเคีย้ว
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วธิกีารเตอืนการออกนอกทางรถ

หากตดิตัง้โมดลูจพีเีอสภายนอกหรอืดองเกลิ THINKWARE Connected การเตอืนจะสง่เสยีงเมือ่สญัญาณไฟเลีย้วไม่
ท�างาน แตย่านพาหนะออกนอกทางรถทีค่วามเร็วจพีเีอส 50 กม./ชม.

การต ัง้คา่ LDWS

• หากตอ้งการปิดใชง้าน LDWS ใหแ้ตะปุ่ มหนา้จอหลกั ( ) บนหนา้จอแสดงภาพเหตกุารณ ์> การต ัง้คา่ > การต ัง้
คา่ความปลอดภยัทางถนน และจากนัน้แตะปุ่ มการตัง้คา่ถดัจาก LDWS เพือ่เปลีย่นเป็น ปิด หากตอ้งการก�าหนด
ความไวในการเตอืน ใหเ้ลอืกตวัเลอืกความเร็ว (ต�า่/ปานกลาง/สงู)

• หากตอ้งการจัดเสน้น�าทางรถของ LDWS ใหแ้ตะปุ่ มหนา้จอหลกั ( ) บนหนา้จอแสดงภาพเหตกุารณ ์> การต ัง้คา่ 
> การต ัง้คา่ความปลอดภยัทางถนน และจากนัน้แตะปุ่ มรเีซต็ถดัจาก เร ิม่ตน้ ADAS ใต ้คณุสมบตั ิADAS

• หากตอ้งการเปลีย่นความเร็วในการตรวจจับการออกนอกทางรถ ใหแ้ตะปุ่ มหนา้หลกั ( ) บนหนา้จอแสดงภาพ
เหตกุารณ ์> การต ัง้คา่ > การต ัง้คา่ความปลอดภยัทางถนน และจากนัน้แตะปุ่ มถดัจาก ความเร็ว LDWS ใต ้
คณุสมบตั ิADAS เพือ่เปลีย่นความเร็ว (50/60/80/100km/h, 30/40/50/65mph)

หากยานพาหนะก�าลงัเคลือ่นทีบ่นถนนทีป่กคลมุดว้ยหมิะ กลางฝนตอนกลางคนื หรอืบนถนนทีช่�ารดุ LDWS อาจไม่
ท�างานเหมอืนในสภาพปกต ิ

4.3 ระบบเตอืนชนคนัหนา้ (FCWS)
เมือ่ขบัขีย่านพาหนะทีค่วามเร็ว 40 กม./ชม. หรอืสงูกวา่นัน้ FCWS จะตรวจจับอนัตรายจากการชนรถคนัหนา้ผา่นภาพ
วดิโีอตามเวลาจรงิและเตอืนผูข้บัขี่

การเตอืนการชนรถคนัหนา้ข ัน้ตน้: แสดงเมือ่ตรวจพบภยั
การชนขัน้ตน้

การเตอืนการชนรถคนัหนา้ข ัน้รอง: จะแสดงเมือ่ระยะ
หา่งจนถงึยานพาหนะคนัหนา้ลดลงหลงัมคี�าเตอืนการชนรถ
คนัหนา้ขัน้ตน้

หากตอ้งการปิดใชง้าน FCWS หรอืเปลีย่นความไวการเตอืน ใหแ้ตะทีปุ่่ มหนา้หลกั ( ) บนหนา้จอแสดงภาพเหตกุารณ ์
> การต ัง้คา่ > การต ัง้คา่ความปลอดภยัทางถนน และจากนัน้แตะปุ่ มถดัจาก FCWS เพือ่เปลีย่นตวัเลอืกความไว 
(ต�า่/ปานกลาง/สงู) หรอื ปิด เพือ่ปิดการเตอืน
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4.4 ระบบเตอืนชนคนัหนา้ในเขตเมอืง (uFCWS)
เมือ่ขบัขีย่านพาหนะทีค่วามเร็ว 30 กม./ชม. หรอืต�า่กวา่นัน้ uFCWS จะตรวจจับอนัตรายจากการชนรถคนัหนา้ผา่นภาพ
วดิโีอตามเวลาจรงิ และเตอืนผูข้บัขี่

การเตอืนการชนรถคนัหนา้ความเร็วต�า่ข ัน้ตน้: 
แสดงเมือ่ตรวจพบภยัการชนความเร็วต�า่ขัน้ตน้

การเตอืนการชนรถคนัหนา้ความเร็วต�า่ข ัน้รอง: จะ
แสดงเมือ่ระยะหา่งจนถงึยานพาหนะคนัหนา้ลดลงหลงัมคี�า
เตอืนการชนความเร็วต�า่ขัน้ตน้

หากตอ้งการปิดใชง้าน uFCWS หรอืเปลีย่นความไวการเตอืน ใหแ้ตะทีปุ่่ มหนา้หลกั ( ) บนหนา้จอแสดงภาพ
เหตกุารณ ์> การต ัง้คา่ > การต ัง้คา่ความปลอดภยัทางถนน และจากนัน้แตะปุ่ มถดัจาก ความเร็วต�า่ FCWS เพือ่
เปลีย่นตวัเลอืกความไว (ต�า่/ปานกลาง/สงู) หรอื ปิด เพือ่ปิดการเตอืน

4.5 การเตอืนรถคนัหนา้ออกตวั (FVDW)
FVDW จะตรวจจับการออกตวัของยานพาหนะคนัหนา้ผา่นภาพวดิโีอตามเวลาจรงิและแจง้ผูข้บัขี่

สญัญาณเตอืนจะดงัหลงัยานพาหนะคนัหนา้ออกตวั 4 
วนิาที

เมือ่รถหยดุเนือ่งจากการจราจร คณุสมบตันิีจ้ะตรวจจับการ
ออกตวัของรถคนัหนา้และแจง้ใหผู้ข้บัขีท่ราบ

หากตอ้งการปิดใชง้าน FVDW ใหแ้ตะปุ่ มหนา้จอหลกั ( ) บนหนา้จอแสดงภาพเหตกุารณ ์> การต ัง้คา่ > การต ัง้
คา่ความปลอดภยัทางถนน และจากนัน้แตะปุ่ มถดัจาก FVDW (การเตอืนรถคนัหนา้ออกตวั) เพือ่เปลีย่นการตัง้คา่
เป็น ปิด
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5. การต ัง้คา่
คณุสามารถตัง้คา่คณุสมบตัผิลติภณัฑต์ามความตอ้งการและความพงึพอใจของคณุ

5.1 การต ัง้คา่กลอ้ง
คณุสามารถปรับคา่ความสวา่งของมมุมองกลอ้งหนา้และกลอ้งหลงัได ้

5.1.1 การต ัง้คา่ความสวา่งของกลอ้ง (กลอ้งความสวา่ง)

คณุสามารถตัง้คา่ความสวา่งของการบนัทกึจากมมุมองดา้นหนา้ได ้ดทูีค่�าแนะน�าตอ่ไปนีส้�าหรับวธิกีารตัง้คา่ความสวา่ง

1 ในหนา้จอแสดงภาพเหตกุารณ ์ใหแ้ตะปุ่ มหนา้หลกั ( ) > การต ัง้คา่ > การต ัง้คา่กลอ้ง และจากนัน้แตะปุ่ ม
การตัง้คา่ถดัจาก ความสวา่ง-ดา้นหนา้

2 เปลีย่นปุ่ มเป็น ปานกลาง, มดื, หรอื สวา่ง การตัง้คา่ใหมจ่ะปรับใชเ้ขา้กบัระบบทนัททีีท่�าการเปลีย่นแปลง

5.2 การต ัง้คา่คณุสมบตักิารบนัทกึ
คณุสามารถตัง้คา่และปรับแตง่คณุสมบตักิารบนัทกึตา่งๆ ได ้เชน่ ความไวของการตรวจจับเพือ่บนัทกึเมือ่ผลติภณัฑต์รวจ
พบอมิแพคระหวา่งการบนัทกึตอ่เนือ่ง

5.2.1 การต ัง้คา่ความไวในการตรวจจบัการชนตอ่เนือ่ง (ความไวตอ่เนือ่ง)

คณุสามารถตัง้คา่ความไวในการตรวจจับเพือ่การบนัทกึเมือ่ตรวจพบอมิแพคขณะขบัขี ่เมือ่ตัง้คา่ความไว คณุตอ้ง
พจิารณาสถาพถนน สถานการณก์ารจราจรและรปูแบบการขบัขีข่องคณุ

1 ในหนา้จอแสดงภาพเหตกุารณ ์ใหแ้ตะปุ่ มหนา้หลกั ( ) > การต ัง้คา่ > บนัทกึ การต ัง้คา่ และจากนัน้แตะปุ่ ม
การตัง้คา่ถดัจาก ตอ่เนือ่ง ความไว

2 เปลีย่นปุ่ มเป็น ปิด, ต�า่สดุ, ต�า่, ปานกลาง, หรอื สงู การตัง้คา่ใหมจ่ะปรับใชเ้ขา้กบัระบบทนัททีีท่�าการ
เปลีย่นแปลง

• หากความไวการตรวจจับการชนตอ่เนือ่งสงูเกนิไป ผลติภณัฑจ์ะบนัทกึวดิโีอแมว้า่จะตรวจจับการกระแทกเพยีงเล็กนอ้ย
ทีเ่กดิจากสภาพถนนและการขบัขีข่องคณุ ซึง่อาจท�าใหล้ดอายกุารใชง้านการด์ความจ�า

• หากความไวการตรวจจับการชนตอ่เนือ่งต�า่เกนิไป ผลติภณัฑอ์าจไมบ่นัทกึวดิโีอแมว้า่จะเกดิอบุตัเิหตขุนาดยอ่มกต็าม 
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5.2.2 การต ัง้คา่โหมดการจอดรถ

คณุสามารถตัง้คา่โหมดการด�าเนนิการของผลติภณัฑใ์นขณะทีย่านพหนะจอดอยู ่ปฏบิตัติามค�าแนะน�าเพือ่ตัง้คา่โหมด
การจอดรถ

คณุตอ้งตดิตัง้สายไฟแบบแข็งเพือ่ใชง้านโหมดการจอดรถ หากผลติภณัฑไ์มไ่ดรั้บการจา่ยไฟฟ้าตอ่เนือ่ง ผลติภณัฑจ์ะ
หยดุการบนัทกึเมือ่ดบัเครือ่งยนต์

ดทูี ่“3.6 การใชง้านโหมดการจอดรถ”ส�าหรับขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัโหมดการจอดรถ

1 ในหนา้จอแสดงภาพเหตกุารณ ์ใหแ้ตะปุ่ มหนา้หลกั ( ) > การต ัง้คา่ > บนัทกึ การต ัง้คา่ และจากนัน้แตะปุ่ ม
การตัง้คา่ถดัจาก โหมดการจอดรถ

2 เลอืก ตรวจจบัการเคลือ่นไหว ไทมแ์ลปส ์หรอื ปิดและจากนัน้แตะปุ่ มการยนืยนั ( )

3 แตะปุ่ มการยนืยนั ( ) บนหนา้จอการยนืยนั การตัง้คา่ใหมจ่ะปรับใชเ้ขา้กบัระบบทนัททีีท่�าการเปลีย่นแปลง

5.2.3 การต ัง้คา่คณุสมบตัซูิเปอรไ์นทว์ชี ัน่

คณุสามารถบนัทกึวดิโีอทีส่วา่งและมคีวามละเอยีดสงูในขณะทีจ่อดรถในเวลากลางคนืได ้หากคณุเปิดการคณุสมบตัซิู
เปอรไ์นทว์ชีัน่ ปฏบิตัติามค�าแนะน�าเพือ่เลอืกโหมดการบนัทกึส�าหรับใชค้ณุสมบตัซิเูปอรไ์นทว์ชีัน่

1 ในหนา้จอแสดงภาพเหตกุารณ ์ใหแ้ตะปุ่ มหนา้หลกั ( ) > การต ัง้คา่ > บนัทกึ การต ัง้คา่ และจากนัน้แตะปุ่ ม
การตัง้คา่ถดัจาก ซูเปอรไ์นทว์ชี ัน่

2 เปลีย่นปุ่ มเป็น เปิด หรอื ปิด เพือ่เปิดใชง้านหรอืปิดใชง้านคณุสมบตันิี ้ การตัง้คา่ใหมจ่ะปรับใชเ้ขา้กบัระบบทนัที
ทีท่�าการเปลีย่นแปลง

5.2.4 การต ัง้คา่ความไวในการชนตอ่เนือ่งขณะจอด (ความไวตอ่เนือ่ง)

คณุสามารถตัง้คา่ความไวในการตรวจจับเพือ่การบนัทกึเมือ่ตรวจพบอมิแพคในระหวา่งการจอดรถ ดทูีค่�าแนะน�าตอ่ไปนี้
ส�าหรับวธิกีารตัง้คา่ความไวอมิแพคในโหมดการจอดรถ

1 ในหนา้จอแสดงภาพเหตกุารณ ์ใหแ้ตะปุ่ มหนา้หลกั ( ) > การต ัง้คา่ > บนัทกึ การต ัง้คา่ และจากนัน้แตะปุ่ ม
การตัง้คา่ถดัจาก ความไวตอ่การจอดรถ

2 เปลีย่นปุ่ มเป็น ต�า่สดุ ต�า่ ปานกลาง สงูหรอื สงูสดุ การตัง้คา่ใหมจ่ะปรับใชเ้ขา้กบัระบบทนัททีีท่�าการ
เปลีย่นแปลง
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5.2.5 การต ัง้คา่ความไวในการตรวจจบัการเคลือ่นไหว (ความไวการเคลือ่นไหว)

คณุสมบตักิารตรวจจับการเคลือ่นไหวจะบนัทกึวดิโีอเมือ่ตรวจพบวตัถเุคลือ่นไหวใกลย้านพาหนะของคณุ ดทูีค่�าแนะน�า
ตอ่ไปนีส้�าหรับวธิกีารตัง้คา่ความไวในการตรวจจับการเคลือ่นไหว

1 ในหนา้จอแสดงภาพเหตกุารณ ์ใหแ้ตะปุ่ มหนา้หลกั ( ) > การต ัง้คา่ > บนัทกึ การต ัง้คา่ และจากนัน้แตะปุ่ ม
การตัง้คา่ถดัจาก ความไวตอ่การเคลือ่นไหว

2 เปลีย่นปุ่ มเป็น ต�า่สดุ ต�า่ ปานกลาง สงูหรอื สงูสดุ การตัง้คา่ใหมจ่ะปรับใชเ้ขา้กบัระบบทนัททีีท่�าการ
เปลีย่นแปลง

5.2.6 การต ัง้คา่คณุสมบตัติวัจบัเวลาการบนัทกึ (ตวัจบัเวลาปิด)

เมือ่คณุก�าหนดใชง้านคณุสมบตัติวัจับเวลาการบนัทกึ ผลติภณัฑน์ีจ้ะบนัทกึวดิโีอในโหมดการจอดรถตามเวลาทีต่ัง้ไว ้ดู
ทีค่�าแนะน�าตอ่ไปนีส้�าหรับวธิกีารตัง้เวลา

1 ในหนา้จอแสดงภาพเหตกุารณ ์ใหแ้ตะปุ่ มหนา้หลกั ( ) > การต ัง้คา่ > บนัทกึ การต ัง้คา่ และจากนัน้แตะปุ่ ม
การตัง้คา่ถดัจาก ปิดตวัจบัเวลา

2 เปลีย่นปุ่ มเป็น 3 ช ัว่โมง 6 ช ัว่โมง 12 ช ัว่โมง 24 ช ัว่โมง 48 ช ัว่โมง หรอื ปิด การตัง้คา่ใหมจ่ะสง่ผลในทนัที

แบตเตอรีข่องยานพาหนะจะไมไ่ดรั้บการชารจ์ในขณะทีย่านพาหนะจอดอยู ่หากคณุบนัทกึวดิโีอขณะอยูใ่นโหมดการจอด
รถเป็นระยะเวลานาน แบตเตอรีย่านพาหนะของคณุอาจจะหมดและคณุอาจจะไมส่ามารถตดิเครือ่งยนตไ์ด ้

5.2.7 การต ัง้คา่คณุสมบตักิารป้องกนัแบตเตอรี ่(การป้องกนัแบตเตอรี)่

เมือ่แบตเตอรีย่านพาหนะถกูใชจ้นถงึระดบัหนึง่ คณุสมบตันิีจ้ะหยดุการบนัทกึเพือ่ป้องกนัแบตเตอรีห่มด ดทูีค่�าแนะน�าตอ่
ไปนีส้�าหรับวธิกีารตัง้คา่คณุสมบตัปิิดแรงดนัไฟฟ้าต�า่

1 ในหนา้จอแสดงภาพเหตกุารณ ์ใหแ้ตะปุ่ มหนา้หลกั ( ) > การต ัง้คา่ > บนัทกึ การต ัง้คา่ และจากนัน้แตะปุ่ ม
การตัง้คา่ถดัจาก ปิดระบบไฟฟ้าแรงดนัต�า่

2 เปลีย่นปุ่ มเป็น เปิด หรอื ปิด เพือ่เปิดใชง้านหรอืปิดใชง้านคณุสมบตันิี ้หากคณุเปลีย่นปุ่ มเป็น ปิดขอ้ความเตอืนจะ
ปรากฏ แตะ ตกลง บนหนา้จอเพือ่ปิดใชง้านคณุสมบตันิี ้การตัง้คา่ใหมจ่ะสง่ผลในทนัท ี
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5.2.8 การต ัง้คา่คณุสมบตัปิิดระบบไฟฟ้าแรงดนัต�า่ของแบตเตอรี ่(แรงดนัไฟฟ้าปิด)

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

1 ในหนา้จอแสดงภาพเหตกุารณ ์ใหแ้ตะปุ่ มหนา้หลกั ( ) > การต ัง้คา่ > บนัทกึ การต ัง้คา่ และจากนัน้แตะปุ่ ม
การตัง้คา่ถดัจาก ปิดแรงดนัไฟฟ้า

2 แตะ + หรอื - เพือ่ก�าหนดแรงดนัไฟฟ้าในสว่นเพิม่ 0.1 V เมือ่แรงดนัไฟฟ้าของแบตเตอรีถ่งึคา่ทีก่�าหนดไว ้การ
บนัทกึจะหยดุลง

ส�าหรับยานพาหนะทีใ่ชแ้บตเตอรี ่12 V (ยานพาหนะโดยสารทัว่ไป) ใหก้�าหนดแรงดนัไฟฟ้าเป็น 11.6 V–12.3 V 
ส�าหรับยานพาหนะทีใ่ชแ้บตเตอรี ่24 V (เชน่ยานพาหนะโดยสารทัว่ไป) ใหก้�าหนดแรงดนัไฟฟ้าเป็น 23.2 V–24.6 V

เมือ่คา่ปิดแรงดนัไฟฟ้าต�า่เกนิไป ผลติภณัฑอ์าจจะใชแ้บตเตอรีจ่นหมด ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัเงือ่นไขอยา่งประเภทของยาน
พาหนะหรอือณุหภมูิ

5.2.9 การต ัง้คา่คณุสมบตักิารป้องกนัแบตเตอรีใ่นชว่งฤดหูนาว (การป้องกนัแบตเตอรี่
ฤดหูนาว)

คณุสามารถตัง้คา่เดอืนในชว่งฤดหูนาว (พฤศจกิายน - มนีาคม) เพือ่ใชง้านระดบัป้องกนักระแสไฟฟ้าแรงดนัต�า่ของยาน
พาหนะ ดทูีค่�าแนะน�าตอ่ไปนีส้�าหรับวธิกีารตัง้คา่เดอืน

1 ในหนา้จอแสดงภาพเหตกุารณ ์ใหแ้ตะปุ่ มหนา้หลกั ( ) > การต ัง้คา่ > บนัทกึ การต ัง้คา่ และจากนัน้แตะปุ่ ม
การตัง้คา่ถดัจาก แรงดนัไฟฟ้าต�า่สดุในชว่งฤดหูนาว

2 เลอืก พฦศจกิา ธนัวาคม มกราคม กมุภาพนัธ ์มนีาคม มถินุายน กรกฎาคม สงิหาคม กนัยายน และ/หรอื 
ตลุาคม การตัง้คา่ใหมจ่ะน�าไปปรับใชก้บัระบบทนัททีีม่กีารเปลีย่นแปลง

ในฤดหูนาว คณุจะตอ้งก�าหนดระดบัการป้องกนัแรงดนัไฟฟ้าต�า่ของยานพาหนะใหส้งูกวา่ฤดอูืน่ๆ เนือ่งจากการสญูเสยี
ความจแุบตเตอรี่

5.3 การก�าหนดคา่การต ัง้คา่ความปลอดภยับนถนน (ADAS)
คณุสมบตั ิADAS ทีอ่ธบิายไวใ้นสว่นนีอ้าจไมม่ใีหใ้ชใ้นบางประเทศ และเมนูการตัง้คา่อาจปิดใชง้านเอาไว ้หรอือาจไม่
ปรากฏเลย

คณุสามารถเปิดใชง้านหรอืปิดใชง้านระบบแจง้เตอืนกลอ้งนริภยั ระบบเตอืนเมือ่ออกนอกทางรถ (LDWS) ระบบเตอืนชน
คนัหนา้ (FCWS) ระบบเตอืนชนคนัหนา้ในเขตเมอืง (uFCWS) และการเตอืนรถคนัหนา้ออกตวั (FVDW)



การต ัง้คา่

37

5.3.1 การต ัง้คา่กลอ้งนริภยั

เมือ่ยานพาหนะเขา้เขตหรอืแลน่ผา่นเขตจ�ากดัความเร็ว ระบบแจง้เตอืนกลอ้งนริภยัจะเกบ็รวบรวมสญัญาณจพีเีอสและ
ขอ้มลูกลอ้งนริภยั ดทูีค่�าแนะน�าตอ่ไปนีเ้พือ่เปิดหรอืปิดการใชง้านคณุสมบตันิี้

1 ในหนา้จอแสดงภาพเหตกุารณ ์ใหแ้ตะปุ่ มหนา้หลกั ( ) > การต ัง้คา่ > การต ัง้คา่ความปลอดภยัทางถนน 
และจากนัน้แตะปุ่ มการตัง้คา่ถดัจาก กลอ้งความปลอดภยั ใต ้กลอ้งความปลอดภยั

2 คณุสามารถเปลีย่นปุ่ มเป็น เปิด หรอื ปิด เพือ่เปิดใชง้านหรอืปิดใชง้านคณุสมบตันิี ้การตัง้คา่ใหมจ่ะปรับใชเ้ขา้กบั
ระบบทนัททีีท่�าการเปลีย่นแปลง

5.3.2 การต ัง้คา่แจง้เตอืนเขตมอืถอื

ปฏบิตัติามค�าแนะน�าเพือ่เปิดหรอืปิดการแจง้เตอืนเขตมอืถอื

1 ในหนา้จอแสดงภาพเหตกุารณ ์ใหแ้ตะปุ่ มหนา้หลกั ( ) > การต ัง้คา่ > การต ัง้คา่ความปลอดภยัทางถนน 
และจากนัน้แตะปุ่ มการตัง้คา่ถดัจาก แจง้เตอืนเขตมอืถอื ใต ้กลอ้งความปลอดภยั

2 เปลีย่นปุ่ มเป็น เปิด หรอื ปิด เพือ่เปิดใชง้านหรอืปิดใชง้านคณุสมบตันิี ้การตัง้คา่ใหมจ่ะปรับใชเ้ขา้กบัระบบทนัที
ทีท่�าการเปลีย่นแปลง

5.3.3 การระบปุระเภทยานพาหนะ

ดทูีค่�าแนะน�าตอ่ไปนีเ้พือ่ระบปุระเภทยานพาหนะของคณุส�าหรับการใชง้านคณุสมบตั ิADAS

1 ในหนา้จอแสดงภาพเหตกุารณ ์ใหแ้ตะปุ่ มหนา้หลกั ( ) > การต ัง้คา่ > การต ัง้คา่ความปลอดภยัทางถนน

2 แตะปุ่ มการตัง้คา่ถดัจาก ประเภทยานพาหนะ ใต ้คณุสมบตั ิADAS และเลอืก ซดีาน เอสยวู ีหรอื รถบรรทกุ 
การตัง้คา่ใหมจ่ะปรับใชเ้ขา้กบัระบบทนัททีีท่�าการเปลีย่นแปลง

5.3.4 การเร ิม่ใชง้านการต ัง้คา่การปรบัเทยีบ ADAS (การต ัง้คา่ ADAS)

หากตอ้งการเพิม่ความแมน่ย�าของคณุสมบตั ิADAS ใหป้ฏบิตัติามค�าแนะน�าเพือ่จัดแนวบนหนา้จอการตัง้คา่ ADAS

1 ในหนา้จอแสดงภาพเหตกุารณ ์ใหแ้ตะปุ่ มหนา้หลกั ( ) > การต ัง้คา่ > การต ัง้คา่ความปลอดภยัทางถนน 
แตะปุ่ มมมุมองถดัจาก การต ัง้คา่ ADAS ใต ้คณุสมบตั ิADAS

2 ปรับต�าแหน่งผลติภณัฑใ์หต้รงกบัเสน้สฟ้ีาทีแ่สดงบนหนา้จอการตัง้คา่ ADAS โดยใหจ้ดุกึง่กลางของฝากระโปรง 
และเสน้สเีขยีวอยูเ่หนอืฝากระโปรง

หลงัการจัดต�าแหน่งผลติภณัฑแ์ลว้ ใหข้บัดว้ยความเร็ว 30 กม./ชม. นานกวา่ 1 นาทเีพือ่เสร็จสิน้การจัดต�าแหน่ง
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5.3.5 การเร ิม่ใชง้านการปรบัเทยีบ ADAS

คณุสามารถเริม่ใชง้านหนา้จอการปรับเทยีบ ADAS ได ้ปฏบิตัติามค�าแนะน�าเพือ่เริม่ใชง้านการปรับเทยีบ ADAS

1 ในหนา้จอแสดงภาพเหตกุารณ ์ใหแ้ตะปุ่ มหนา้หลกั ( ) > การต ัง้คา่ > การต ัง้คา่ความปลอดภยัทางถนน 
และจากนัน้แตะปุ่ มถดัจาก เร ิม่ตน้ ADAS ใต ้คณุสมบตั ิADAS

2 เมือ่หนา้ตา่งการยนืยนัปรากฏ ใหแ้ตะปุ่ มการยนืยนั ( ) การตัง้คา่การปรับเทยีบ ADAS จะเริม่ใชง้าน 

5.3.6 การต ัง้คา่คณุสมบตักิารเตอืนเมือ่ออกนอกทางรถ (LDWS)

เมือ่ยานพาหนะออกนอนเสน้ทาง LDWS จะตรวจจับการออกนอกเสน้ทางดว้ยภาพวดิโีอแบบเรยีลไทมแ์ละเตอืนผูข้บัขี ่
ดทูีค่�าแนะน�าตอ่ไปนีเ้พือ่ตัง้คา่ความไวในการตรวจจับหรอืใชง้านหรอืยกเลกิการใชง้านคณุสมบตันิี้

1 ในหนา้จอแสดงภาพเหตกุารณ ์ใหแ้ตะปุ่ มหนา้หลกั ( ) > การต ัง้คา่ > การต ัง้คา่ความปลอดภยัทางถนน 
และจากนัน้แตะปุ่ มถดัจาก LDWS ใต ้คณุสมบตั ิADAS

2 เปลีย่นปุ่ มเป็น ต�า่ ปานกลาง หรอื สงู เพือ่ก�าหนดความไวการตรวจจับ หรอื ปิด เพือ่ปิดใชง้านคณุสมบตั ิการตัง้
คา่ใหมจ่ะปรับใชเ้ขา้กบัระบบทนัททีีท่�าการเปลีย่นแปลง

5.3.7 การต ัง้คา่ความเร็วในการตรวจจบัการออกนอกทางรถ (ความเร็ว LDWS)

คณุสามารถเปลีย่นความเร็วในการตรวจจับการออกนอกทางรถได ้ดทูีค่�าแนะน�าตอ่ไปนีส้�าหรับวธิกีารตัง้คา่ความเร็วใน
การตรวจจับการออกนอกทางรถ

1 ในหนา้จอแสดงภาพเหตกุารณ ์ใหแ้ตะปุ่ มหนา้หลกั ( ) > การต ัง้คา่ > การต ัง้คา่ความปลอดภยัทางถนน 
และจากนัน้แตะปุ่ มถดัจาก ความเร็ว LDWS ใต ้คณุสมบตั ิADAS

2 เปลีย่นปุ่ มเป็น 50km/h (30mph) 60km/h (40mph) 70km/h (50mph)หรอื 80km/h (65mph) 
การตัง้คา่ใหมจ่ะปรับใชเ้ขา้กบัระบบทนัททีีท่�าการเปลีย่นแปลง
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5.3.8 การต ัง้คา่ความไวในการตรวจจบัการชนรถคนัหนา้ (FCWS)

เมือ่ขบัขีย่านพาหนะทีค่วามเร็ว 30 กม./ชม. หรอืสงูกวา่นัน้ FCWS จะตรวจจับอนัตรายจากการชนรถคนัหนา้ผา่นภาพ
วดิโีอตามเวลาจรงิและเตอืนผูข้บัขี ่ดทูีค่�าแนะน�าตอ่ไปนีเ้พือ่ตัง้คา่ความไวในการตรวจจับหรอืใชง้านหรอืยกเลกิการใช ้
งานคณุสมบตันิี้

1 ในหนา้จอแสดงภาพเหตกุารณ ์ใหแ้ตะปุ่ มหนา้หลกั ( ) > การต ัง้คา่ > การต ัง้คา่ความปลอดภยัทางถนน 
และจากนัน้แตะปุ่ มการตัง้คา่ถดัจาก FCWS ใต ้คณุสมบตั ิADAS

2 เปลีย่นปุ่ มเป็น ต�า่ ปานกลาง หรอื สงู เพือ่ก�าหนดความไวการตรวจจับ หรอื ปิด เพือ่ปิดใชง้านคณุสมบตั ิการตัง้
คา่ใหมจ่ะปรับใชเ้ขา้กบัระบบทนัททีีท่�าการเปลีย่นแปลง

5.3.9 การต ัง้คา่ความไวในการตรวจจบัการชนรถคนัหนา้แบบความเร็วต�า่ (FCWS 
ความเร็วต�า่)

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

1 ในหนา้จอแสดงภาพเหตกุารณ ์ใหแ้ตะปุ่ มหนา้หลกั ( ) > การต ัง้คา่ > การต ัง้คา่ความปลอดภยัทางถนน 
และจากนัน้แตะปุ่ มการตัง้คา่ถดัจาก FCWS ความเร็วต�า่ ใต ้คณุสมบตั ิADAS

2 เปลีย่นปุ่ มเป็น ปิด ต�า่ ปานกลาง หรอื สงู เพือ่เปิดใชง้านหรอืปิดใชง้านคณุสมบตั ิการตัง้คา่ใหมจ่ะปรับใชเ้ขา้กบั
ระบบทนัททีีท่�าการเปลีย่นแปลง

5.3.10 การต ัง้คา่การเตอืนรถคนัหนา้ออกตวั (FVDW)

เมือ่รถหยดุเนือ่งจากการจราจร คณุสมบตันิีจ้ะตรวจจับการออกตวัของรถคนัหนา้และแจง้ใหผู้ข้บัขีท่ราบ ดทูีค่�าแนะน�าตอ่
ไปนีเ้พือ่เปิดหรอืปิดการใชง้านคณุสมบตันิี้

1 ในหนา้จอแสดงภาพเหตกุารณ ์ใหแ้ตะปุ่ มหนา้หลกั ( ) > การต ัง้คา่ > การต ัง้คา่ความปลอดภยัทางถนน 
และจากนัน้แตะปุ่ มการตัง้คา่ถดัจาก FVDW (การเตอืนรถคนัหนา้ออกตวั) ใต ้คณุสมบตั ิADAS

2 เปลีย่นปุ่ มเป็น เปิด หรอื ปิด เพือ่เปิดใชง้านหรอืปิดใชง้านคณุสมบตันิี ้การตัง้คา่ใหมจ่ะปรับใชเ้ขา้กบัระบบทนัที
ทีท่�าการเปลีย่นแปลง
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5.3.11 การต ัง้คา่ระดบัเสยีง ADAS

คณุสามารถปรับระดบัเสยีง ADAS ได ้ดทูีค่�าแนะน�าตอ่ไปนีส้�าหรับวธิกีารตัง้ระดบัเสยีง ADAS 

1 ในหนา้จอแสดงภาพเหตกุารณ ์ใหแ้ตะปุ่ มหนา้หลกั ( ) > การต ัง้คา่ > การต ัง้คา่ความปลอดภยัทางถนน 
และจากนัน้แตะปุ่ มการตัง้คา่ถดัจาก ระดบั ADAS ใต ้คณุสมบตั ิADAS

2 เปลีย่นปุ่ มเป็น 1, 2หรอื 3 เพือ่ลด หรอืเพิม่ระดบัเสยีง หรอื ปิด เพือ่ปิดระดบัเสยีง ADAS การตัง้คา่ใหมจ่ะปรับใช ้
เขา้กบัระบบทนัททีีท่�าการเปลีย่นแปลง

5.4 การปรบัต ัง้คา่ระบบ
เมนูนีท้�าใหค้ณุสามารถก�าหนดคา่อปุกรณฮ์ารด์แวรท์ีจ่ะสง่ผลตอ่ระบบทัง้หมดในขณะท�างาน

5.4.1 การต ัง้คา่ภาษาทีแ่สดงผล

คณุสามารถเลอืกภาษา (เกาหล ีองักฤษ (สหรัฐอเมรกิา) องักฤษ (สหราชอาณาจักร) สเปน ฝร่ังเศส จนี (ตวัยอ่) จนี 
(ตวัเต็ม) เยอรมนั อติาล ีญีปุ่่ น และไทย) ทีแ่สดงบนหนา้จอ ปฏบิตัติามค�าแนะน�าเพือ่เลอืกภาษา

1 ในหนา้จอแสดงภาพเหตกุารณ ์ใหแ้ตะปุ่ มหนา้หลกั ( ) > การต ัง้คา่ > การต ัง้คา่ระบบ และจากนัน้แตะปุ่ มถดั
จาก ภาษา

2 เปลีย่นปุ่ มเป็นภาษาทีต่อ้งการเพือ่เลอืก การตัง้คา่ใหมจ่ะปรับใชเ้ขา้กบัระบบทนัททีีท่�าการเปลีย่นแปลง

5.4.2 การปรบัระดบัเสยีงในระบบ

คณุสามารถปรับระดบัเสยีงน�าทางได ้ปฏบิตัติามค�าแนะน�าเพือ่ปรับระดบัเสยีง

1 ในหนา้จอแสดงภาพเหตกุารณ ์ใหแ้ตะปุ่ มหนา้หลกั ( ) > การต ัง้คา่ > การต ัง้คา่ระบบ และจากนัน้แตะปุ่ ม
การตัง้คา่ถดัจาก เสยีง

2 เปลีย่นปุ่ มเป็น 1, 2, 3หรอื ปิด เพือ่เลอืกระดบัเสยีง การตัง้คา่ใหมจ่ะปรับใชเ้ขา้กบัระบบทนัททีีท่�าการ
เปลีย่นแปลง

หากคณุเลอืก ปิดจะเป็นการปิดการท�างานของเสยีงน�าทาง
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5.4.3 การรเีซ็ตหนา้จอสมัผสั (ปรบัเทยีบหนา้จอสมัผสั)

หากความแมน่ย�าของหนา้จอสมัผัสลดลงหลงัใชผ้ลติภณัฑเ์ป็นเวลานาน คณุสามารถจัดเรยีงหนา้จอสมัผัสไดด้ว้ยตนเอง
เพือ่ท�าใหห้นา้จอมคีวามแมน่ย�าอกีครัง้  ปฏบิตัติามค�าแนะน�าเพือ่รเีซต็หนา้จอสมัผัส

1 ในหนา้จอแสดงภาพเหตกุารณ ์ใหแ้ตะปุ่ มหนา้หลกั ( ) > การต ัง้คา่ > การต ัง้คา่ระบบ และจากนัน้แตะปุ่ ม
การตัง้คา่ถดัจาก ปรบัหนา้จอสมัผสั

2 ปฏบิตัติามค�าแนะน�าบนหนา้จอเพือ่ด�าเนนิการตอ่ดว้ยการจัดเรยีงหนา้จอ 

3 หนา้ตา่งการยนืยนัจะปรากฏเมือ่เสร็จสิน้การจัดแนว แตะปุ่ มการยนืยนั ( ) เพือ่ปรับใชก้ารจัดแนว แตะปุ่ มยอ้น
กลบั ( ) เพือ่ยกเลกิการจัดแนว

5.4.4 การปรบัความสวา่งหนา้จอ (ความสวา่ง LCD)

คณุสามารถปรับความสวา่งหนา้จอได ้ปฏบิตัติามค�าแนะน�าเพือ่ปรับความสวา่งหนา้จอ

1 ในหนา้จอแสดงภาพเหตกุารณ ์ใหแ้ตะปุ่ มหนา้หลกั ( ) > การต ัง้คา่ > การต ัง้คา่ระบบ และจากนัน้แตะปุ่ ม
การตัง้คา่ถดัจาก ความสวา่งของจอ LCD

2 เปลีย่นปุ่ มเป็น ปานกลาง, มดื, หรอื สวา่ง การตัง้คา่ใหมจ่ะปรับใชเ้ขา้กบัระบบทนัททีีท่�าการเปลีย่นแปลง

5.4.5 การต ัง้คา่การปิด LCD อตัโนมตั ิ

คณุสามารถปรับเวลาจนกวา่หนา้จอจะปิดหลงัการใชง้านผลติภณัฑห์รอืดวูดิโีอทีบ่นัทกึได ้ปฏบิตัติามค�าแนะน�าเพือ่ปรับ
เวลาปิด LCD อตัโนมตัิ

1 ในหนา้จอแสดงภาพเหตกุารณ ์ใหแ้ตะปุ่ มหนา้หลกั ( ) > การต ัง้คา่ > การต ัง้คา่ระบบ และจากนัน้แตะปุ่ ม
การตัง้คา่ถดัจาก ปิดจอ LCD โดยเอติโนมตั ิ

2 เปลีย่นปุ่ มเป็น 10 นาท ี30 วนิาทหีรอื ปิด การตัง้คา่ใหมจ่ะปรับใชเ้ขา้กบัระบบทนัททีีท่�าการเปลีย่นแปลง

หากคณุก�าหนดคณุสมบตันิีเ้ป็น ปิดหนา้จอจะเปิดคา้งไว ้และจะเพิม่การใชพ้ลงังาน 



การต ัง้คา่

42

5.4.6 การต ัง้คา่ LED ความปลอดภยั

คณุสามารถตดัสนิใจวธิกีารท�างานของ LED ความปลอดภยัได ้ดทูีค่�าแนะน�าตอ่ไปนีส้�าหรับวธิกีารตัง้การท�างานของ 
LED ความปลอดภยั

1 ในหนา้จอแสดงภาพเหตกุารณ ์ใหแ้ตะปุ่ มหนา้หลกั ( ) > การต ัง้คา่ > การต ัง้คา่ระบบ และจากนัน้แตะปุ่ ม
การตัง้คา่ถดัจาก จอ LED ความปลอดภยั

2 เปลีย่นปุ่ มเป็น ขึน้-ลง กระพรบิ สุม่ หรอื ปิด เพือ่เลอืกการท�างานของ LED การตัง้คา่ใหมจ่ะปรับใชเ้ขา้กบัระบบ
ทนัททีีท่�าการเปลีย่นแปลง

5.4.7 การต ัง้คา่เขตเวลา

ปฏบิตัติามค�าแนะน�าเพือ่ตัง้คา่เขตเวลา

1 ในหนา้จอแสดงภาพเหตกุารณ ์ใหแ้ตะปุ่ มหนา้หลกั ( ) > การต ัง้คา่ > การต ัง้คา่ระบบ และจากนัน้แตะปุ่ ม
การตัง้คา่ถดัจาก เขตเวลา

2 ก�าหนดเขตเวลา การตัง้คา่ใหมจ่ะปรับใชเ้ขา้กบัระบบทนัททีีท่�าการเปลีย่นแปลง

5.4.8 การต ัง้คา่วนัที ่(ต ัง้วนัที)่

ปฏบิตัติามค�าแนะน�าเพือ่ตัง้วนัทีซ่ ึง่จะแสดงบนหนา้จอ

1 ในหนา้จอแสดงภาพเหตกุารณ ์ใหแ้ตะปุ่ มหนา้หลกั ( ) > การต ัง้คา่ > การต ัง้คา่ระบบ และจากนัน้แตะปุ่ ม
การตัง้คา่ถดัจาก ต ัง้คา่วนัที่

2 ตัง้ปี เดอืน และวนัที ่การตัง้คา่ใหมจ่ะปรับใชเ้ขา้กบัระบบทนัททีีท่�าการเปลีย่นแปลง

5.4.9 การต ัง้คา่เวลา (ต ัง้เวลา)

ปฏบิตัติามค�าแนะน�าเพือ่ตัง้เวลาทีซ่ ึง่จะแสดงบนหนา้จอ

1 ในหนา้จอแสดงภาพเหตกุารณ ์ใหแ้ตะปุ่ มหนา้หลกั ( ) > การต ัง้คา่ > การต ัง้คา่ระบบ และจากนัน้แตะปุ่ ม
การตัง้คา่ถดัจาก ต ัง้คา่เวลา

2 เลอืก AM/PM ตัง้ชัว่โมงและนาท ีการตัง้คา่ใหมจ่ะปรับใชเ้ขา้กบัระบบทนัททีีท่�าการเปลีย่นแปลง
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5.4.10 การต ัง้คา่ชว่งเวลาออมแสง

ปฏบิตัติามค�าแนะน�าเพือ่ตัง้คา่ชว่งเวลาออมแสง

1 ในหนา้จอแสดงภาพเหตกุารณ ์ใหแ้ตะปุ่ มหนา้หลกั ( ) > การต ัง้คา่ > การต ัง้คา่ระบบ และจากนัน้แตะปุ่ ม
การตัง้คา่ถดัจาก เวลาออมแสง

2 เปลีย่นปุ่ มเป็น ปิด หรอื เปิด เพือ่ตัง้เวลาประหยดัพลงังานตอนกลางวนั การตัง้คา่ใหมจ่ะปรับใชเ้ขา้กบัระบบทนัที
ทีท่�าการเปลีย่นแปลง

5.4.11 การต ัง้คา่หนว่ยความเร็ว

ปฏบิตัติามค�าแนะน�าเพือ่เลอืกหน่วยความเร็วซึง่จะแสดงบนหนา้จอ

1 ในหนา้จอแสดงภาพเหตกุารณ ์ใหแ้ตะปุ่ มหนา้หลกั ( ) > การต ัง้คา่ > การต ัง้คา่ระบบ และจากนัน้แตะปุ่ ม
การตัง้คา่ถดัจาก หนว่ยความเร็ว

2 เปลีย่นปุ่ มเป็น km/h หรอื mph เพือ่เลอืกหน่วยความเร็ว การตัง้คา่ใหมจ่ะปรับใชเ้ขา้กบัระบบทนัททีีท่�าการ
เปลีย่นแปลง

5.4.12 การต ัง้คา่แสตมป์ความเร็ว

ปฏบิตัติามค�าแนะน�าเพือ่เปิดหรอืปิดคณุสมบตัแิสตมป์ความเร็ว

1 ในหนา้จอแสดงภาพเหตกุารณ ์ใหแ้ตะปุ่ มหนา้หลกั ( ) > การต ัง้คา่ > การต ัง้คา่ระบบ และจากนัน้แตะปุ่ ม
การตัง้คา่ถดัจาก แสตมป์ความเร็ว

2 เปลีย่นปุ่ มเป็น ปิด หรอื เปิด เพือ่เปิดหรอืปิดคณุสมบตันิี ้การตัง้คา่ใหมจ่ะปรับใชเ้ขา้กบัระบบทนัททีีท่�าการ
เปลีย่นแปลง

5.4.13 การต ัง้คา่ดองเกลิ THINKWARE Connected

ปฏบิตัติามค�าแนะน�าเพือ่เปิดหรอืปิดดองเกลิ THINKWARE Connected (อปุกรณเ์สรมิ)

1 ในหนา้จอแสดงภาพเหตกุารณ ์ใหแ้ตะปุ่ มหนา้หลกั ( ) > การต ัง้คา่ >ไดร้บัการเชือ่มตอ่แลว้และจากนัน้
แตะปุ่ มการตัง้คา่ถดัจาก เชือ่มตอ่แลว้

2 เปลีย่นปุ่ มเป็นปิดหรอืเปิดเพือ่เปิดใชง้านหรอืปิดใชง้านคณุสมบตันิี ้การตัง้คา่ใหมจ่ะเริม่ใชง้านโดยอตัโนมตัิ

หากคณุเลอืกปิดคณุสมบตัจิพีเีอสยงัคงเปิดอยูแ่ละไอคอนการเชือ่มตอ่จพีเีอสจะปรากฏบนหนา้จอแสดงภาพเหตกุารณ์
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5.4.14 การแบง่พารท์ชินัในการด์ความจ�า

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

1 ในหนา้จอแสดงภาพเหตกุารณ ์ใหแ้ตะปุ่ มหนา้หลกั ( ) > การต ัง้คา่ > การต ัง้คา่ระบบ และจากนัน้แตะปุ่ มถดั
จาก การต ัง้คา่พารท์ชิ ัน่

2 เมือ่หนา้ตา่งการตัง้คา่การแบง่สว่นปรากฏ ใหเ้ลอืกตวัเลอืกการแบง่สว่นจาก ความส�าคญัการบนัทกึตอ่เนือ่ง 
(แนะน�า) / ล�าดบัความส�าคญัการบนัทกึอบุตัเิหต ุ/ ล�าดบัความส�าคญัการบนัทกึการจอดรถ / ความ
ส�าคญับนัทกึดว้ยตนเอง / การบนัทกึการขบัขีเ่ทา่น ัน้

อยา่ถอดสายไฟหรอืน�าการด์ความจ�าออกจากผลติภณัฑใ์นขณะท�าการแบง่สว่นความจ�า หากท�าเชน่นัน้อาจกอ่ให ้
เกดิความเสยีหายตอ่ขอ้มลูทีจั่ดเกบ็อยูใ่นการด์ความจ�าได ้

3 หนา้ตา่งการยนืยนัจะปรากฏเมือ่เสร็จสิน้การแบง่สว่น แตะปุ่ มการยนืยนั ( ) เพือ่ปิดหนา้ตา่ง (หนา้ตา่งจะปรากฏ
หลงัผูใ้ชไ้มป้่อนค�าสัง่นาน 5 วนิาท)ี

5.4.15 การฟอรแ์มตการด์ความจ�า

คณุฟอรแ์มตการด์ความจ�าทีใ่สเ่ขา้ไปในผลติภณัฑไ์ด ้ดทูีค่�าแนะน�าตอ่ไปนีส้�าหรับวธิกีารฟอรแ์มตการด์ความจ�า

1 ในหนา้จอแสดงภาพเหตกุารณ ์ใหแ้ตะปุ่ มหนา้หลกั ( ) > การต ัง้คา่ > การต ัง้คา่ระบบ และจากนัน้แตะปุ่ มถดั
จาก ฟอรแ์มตหนว่ยความจ�า 

2 แตะปุ่ มการยนืยนั ( ) เพือ่ด�าเนนิการตอ่ดว้ยการฟอรแ์มตความจ�า ขอ้มลูทัง้หมดทีเ่กบ็อยูใ่นความจ�าจะถกูลบ
ออกไปหลงัการฟอรแ์มต แตะปุ่ มยอ้นกลบั ( ) เพือ่ยกเลกิการฟอรแ์มตการด์ความจ�า

อยา่ถอดสายไฟหรอืน�าการด์ความจ�าออกจากผลติภณัฑใ์นขณะท�าการฟอรแ์มต หากท�าเชน่นัน้อาจกอ่ใหเ้กดิความ
เสยีหายตอ่ขอ้มลูทีจั่ดเกบ็อยูใ่นการด์ความจ�าได ้

3 หนา้ตา่งการยนืยนัจะปรากฏเมือ่เสร็จสิน้การฟอรแ์มต แตะปุ่ มการยนืยนั ( ) เพือ่ปิดหนา้ตา่ง (หนา้ตา่งจะปรากฏ
หลงัผูใ้ชไ้มป้่อนค�าสัง่นาน 5 วนิาท)ี
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5.4.16 การปรบัต ัง้คา่ฟงักช์ ัน่การบนัทกึวดิโีอซ�า้

คณุสามารถบนัทกึขอ้มลูทบัไฟลว์ดิโีอทีเ่กา่ทีส่ดุดว้ยไฟลว์ดิโีอใหมใ่นพืน้ทีจั่ดเกบ็ทีส่�ารองไวส้�าหรับแตล่ะโหมด โปรด
อา้งองิค�าแนะน�าตอ่ไปนีเ้พือ่เลอืกประเภทไฟลว์ดิโีอเพือ่บนัทกึทบั

1 ในหนา้จอแสดงภาพเหตกุารณ ์ใหแ้ตะปุ่ มหนา้หลกั ( ) > การต ัง้คา่ > การต ัง้คา่ระบบ และจากนัน้แตะปุ่ มถดั
จาก บนัทกึวดีโีอช�า 

2 เลอืกประเภทไฟลว์ดิโีอเพือ่บนัทกึทบั และแตะปุ่ มการยนืยนั ( ) การตัง้คา่ใหมจ่ะปรับใชเ้ขา้กบัระบบทนัที
ทีท่�าการเปลีย่นแปลง

5.4.17 การเร ิม่ใชง้านการต ัง้คา่ระบบ (รเีซ็ตการต ัง้คา่)

คณุสามารถคนืการตัง้คา่ระบบทัง้หมดใหเ้ป็นการตัง้คา่เริม่ตน้จากโรงงานได ้ปฏบิตัติามค�าแนะน�านีเ้พือ่ด�าเนนิการตัง้คา่
ระบบ

1 ในหนา้จอแสดงภาพเหตกุารณ ์ใหแ้ตะปุ่ มหนา้หลกั ( ) > การต ัง้คา่ > การต ัง้คา่ระบบ และจากนัน้แตะปุ่ ม
รเีซต็ถดัจาก การต ัง้คา่การรเีซ็ต

2 แตะปุ่ มการยนืยนั ( ) บนหนา้ตา่งการยนืยนั การตัง้คา่ระบบทัง้หมดจะเริม่ใชง้าน

3 หนา้ตา่งการยนืยนัจะปรากฏเมือ่เสร็จสิน้การเริม่ใชง้าน แตะปุ่ มการยนืยนั ( ) เพือ่ปิดหนา้ตา่ง (หนา้ตา่งจะ
ปรากฏหลงัผูใ้ชไ้มป้่อนค�าสัง่นาน 5 วนิาท)ี

อยา่ถอดสายไฟหรอืน�าการด์ความจ�าออกจากผลติภณัฑใ์นขณะท�าการเริม่ใชง้าน หากท�าเชน่นัน้อาจกอ่ใหเ้กดิความเสยี
หายตอ่ขอ้มลูทีจั่ดเกบ็อยูใ่นการด์ความจ�าได ้
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6. การเขา้ถงึขอ้มลูผลติภณัฑ์
ผูใ้ชใ้หมจ่ะไดป้ระโยชนจ์ากขอ้มลูพืน้ฐานของผลติภณัฑท์ีส่ามารถเขา้ถงึไดจ้ากหนา้จอเมนู

6.1 การเขา้ใจคณุสมบตัขิองผลติภณัฑ์
ในหนา้จอแสดงภาพเหตกุารณ ์ใหแ้ตะปุ่ มหนา้หลกั ( ) > เกีย่วกบัอปุกรณ ์> ฟงักช์ ัน่ เพือ่ดคูณุสมบตัขิอง
ผลติภณัฑ ์ขอ้มลูอยา่งยอ่เกีย่วกบัคณุสมบตัขิองผลติภณัฑจ์ะแสดงบนหนา้จอ

6.2 การเขา้ดขูอ้มลูผลติภณัฑ์
ในหนา้จอแสดงภาพเหตกุารณ ์ใหแ้ตะปุ่ มหนา้หลกั ( ) > เกีย่วกบัอปุกรณ ์> ขอ้มลูอปุกรณ ์เพือ่ดขูอ้มลูของ
ผลติภณัฑ ์ขอ้มลูของผลติภณัฑต์อ่ไปนีแ้ละเมนูส�าหรับการเริม่ใชง้านจะแสดงบนหนา้จอ

• ชือ่ผลติภณัฑ์ • เวอรช์ัน่เฟิรม์แวร์ • รุน่กลอ้งนริภยั • ความจคุวามจ�า 

6.3 การเขา้ถงึและการปรบัแตง่ขอ้มลูจพีเีอส
สว่นจพีเีอสมไีวส้�าหรับใสข่อ้มลูพืน้ทีล่งในวดิโีอทีบ่นัทกึ ในหนา้จอแสดงภาพเหตกุารณ ์ใหแ้ตะปุ่ มหนา้หลกั ( ) 
> เกีย่วกบัอปุกรณ ์> ขอ้มลูจพีเีอส เพือ่ดคูณุสมบตัจิพีเีอส สถานะการเชือ่มตอ่ เวลา (UTC) ความเร็วยานพาหนะ 
ระดบัความสงูปัจจบุนั และความไมแ่น่นอนในองคป์ระกอบดา้นต�าแหน่งแนวราบ (HDOP) จะแสดงบนหนา้จอ

แตะปุ่ ม รเีซ็ต ถดัจาก รเีซ็ตจพีเีอส เพือ่เริม่ตน้ใชง้านจพีเีอส และใหจ้พีเีอสคน้หาต�าแหน่งปัจจบุนั

ความไมแ่นน่อนในองคป์ระกอบดา้นต�าแหนง่แนวราบ (HDOP)
HDOP เป็นคา่ทีแ่สดงถงึความคลาดเคลือ่นของจพีเีอสทีเ่ป็นผลมาจากต�าแหน่งของดาวเทยีม 
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7. 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 ตอ่สายไฟเขา้กบัผลติภณัฑ ์จากนัน้เปิดการท�างาน (ACC ON) หรอืตดิเครือ่งยานพาหนะเพือ่เปิดการท�างานของ
ผลติภณัฑ ์การอพัเกรดเฟิรม์แวรจ์ะเริม่ขึน้โดยอตัโนมตั ิระบบจะรสีตารท์หนึง่ครัง้หลงัการอพัเกรดเฟิรม์แวรเ์สร็จ
สมบรูณ ์หากเฟิรม์แวรอ์พัเดตส�าเร็จ หนา้ตา่งการรเีซต็ความแมน่ย�าการสมัผัสจะปรากฏ

8 รเีซต็ความแมน่ย�าของหนา้จอสมัผัสไดผ้า่นหนา้ตา่งรเีซต็ความแมน่ย�าในการสมัผัส 

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

คณุสามารถอพัเกรดเฟิรม์แวรจ์ากแอพดวูดิโีอบนโทรศพัทม์อืถอืหรอืโปรแกรมดวูดิโีอบนคอมพวิเตอรไ์ดเ้ชน่กนั
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8. การใชง้านโปรแกรมดวูดิโีอบนคอมพวิเตอร์
คณุสามารถดแูละจัดการวดิโีอทีบ่นัทกึไวแ้ละปรับแตง่คณุสมบตัติา่งๆ ของผลติภณัฑบ์นคอมพวิเตอรข์องคณุได ้

8.1 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 

8.2 โปรแกรมดวูดิโีอบนคอมพวิเตอรส์�าหรบั Windows

8.2.1 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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8.2.2 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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8.2.3 การเลน่วดิโีอทีบ่นัทกึไวใ้นโปรแกรมดวูดิโีอบนคอมพวิเตอร ์(ส�าหรบั 
Windows)

ปฏบิตัติามค�าแนะน�าเพือ่เลน่วดิโีอทีบ่นัทกึไว ้

1 ปิดการท�างานของผลติภณัฑแ์ละถอดการด์ความจ�าออก

2 เสยีบการด์ความจ�าเขา้ในเครือ่งอา่นการด์ความจ�าทีเ่ชือ่มตอ่อยูก่บัคอมพวิเตอรข์องคณุ

3 ดบัเบลิคลกิทีท่างลดัไปยงัโปรแกรมดวูดิโีอบนคอมพวิเตอร ์( ) เพือ่เปิดโปรแกรม ไฟลว์ดิโีอในการด์ความจ�าจะ
เพิม่เขา้มาในรายการวดิโีอดา้นขวาลา่งของหนา้จอโปรแกรมดวูดิโีอบนคอมพวิเตอรโ์ดยอตัโนมตั ิหนา้ตาของสว่น
รายการวดิโีอเป็นดงัรปูตอ่ไปนี้

เลอืกโฟลเดอร์

แสดงรายชือ่วดิโีอใน
โฟลเดอรท์ีเ่ลอืก

4 ดบัเบลิคลกิทีไ่ฟลว์ดิโีอหลงัจากเลอืกโฟลเดอรว์ดิโีอ หรอืคลกิทีปุ่่ มเลน่ (▶) หลงัจากเลอืกไฟลว์ดิโีอ ไฟลว์ดิโีอที่
เลอืกจะเลน่ขึน้มา

หากไฟลว์ดิโีอในการด์ความจ�าไมเ่พิม่เขา้มาในรายการวดิโีอโดยอตัโนมตัเิมือ่คณุเปิดโปรแกรมดวูดิโีอบนคอมพวิเตอร ์
คลกิที ่File ▼ > Open เลอืกอปุกรณเ์กบ็ขอ้มลูทีถ่อดออกไดส้�าหรับการด์ความจ�า จากนัน้คลกิ Confirm
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8.2.4 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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8.3 โปรแกรมดวูดิโีอบนคอมพวิเตอรส์�าหรบั Mac

8.3.1 การตดิต ัง้โปรแกรมดวูดิโีอบนคอมพวิเตอร ์(ส�าหรบั Mac)

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

ไฟลส์�าหรับตดิตัง้โปรแกรมดวูดิโีอบนคอมพวิเตอรจ์ะเก็บอยูใ่นโฟลเดอรช์ัน้นอกสดุของการด์ความจ�าทีไ่ดม้า

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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8.3.2 แผนผงัหนา้จอโปรแกรมดวูดิโีอบนคอมพวิเตอร ์(ส�าหรบั Mac)

ดา้นลา่งนีเ้ป็นการใหข้อ้มลูอยา่งยอ่เกีย่วกบัแผนผังหนา้จอของโปรแกรมดวูดิโีอบนคอมพวิเตอร์

เขา้ชมเว็บไซต ์
THINKWARE

ดหูรอืปรับการตัง้คา่ 
dashcam

แสดงเวลาทีก่�าลงัเลน่และ
เวลาทัง้หมดทีไ่ดเ้ปิดเลน่

วดิโีอปัจจบุนัไป 

แสดงความเร็วของการขบัขี่
ยานพาหนะในขณะทีบ่นัทกึ

เลน่หรอืควบคมุวดิโีอ

แสดงความคบืหนา้ของการ
เลน่วดิโีอ 

สลบัระหวา่งวดิโีอ
กลอ้งหนา้และกลอ้ง

หลงั

แสดงรายการวดิโีอ

แสดงวดิโีอจากกลอ้งหนา้ใน
ปัจจบุนั คลกิขวาทีช่อ่งนีเ้พือ่แสดง
วดิโีอปัจจบุนัแบบเต็มจอ

แสดงวดิโีอจากกลอ้ง
หลงัในปัจจบุนั

แสดงขอ้มลูจพีเีอสในขณะที่
บนัทกึวดิโีอ

บนัทกึฉากปัจจบุนั 

พมิพฉ์ากปัจจบุนั 

แสดงคา่เซน็เซอร ์G ในขณะที่
บนัทกึวดิโีอ

เปิดไฟลห์รอื
บนัทกึวดิโีอเป็น

ชือ่อืน่ 

ตัง้คา่ภาษาส�าหรับโปรแกรม
ดวูดิโีอบนคอมพวิเตอร์

ตัง้คา่หน่วยความเร็ว
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8.3.3 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

เลอืกโฟลเดอร์

แสดงรายชือ่วดิโีอใน
โฟลเดอรท์ีเ่ลอืก

5 ดบัเบลิคลกิทีไ่ฟลว์ดิโีอหลงัจากเลอืกโฟลเดอรว์ดิโีอ หรอืคลกิทีปุ่่ มเลน่ (▶) หลงัจากเลอืกไฟลว์ดิโีอ ไฟลว์ดิโีอที่
เลอืกจะเลน่ขึน้มา
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8.3.4 ภาพรวมของเมนคูวบคมุวดิโีอ (ส�าหรบั Mac)

ดา้นลา่งนีค้อืขอ้มลูอยา่งยอ่เกีย่วกบัเมนูควบคมุวดิโีอของโปรแกรมดวูดิโีอบนคอมพวิเตอร์

➊ ➋ ➌ ➍ ➎ ➏ ➐ ➑ ➒ ➓ � �

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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9. การแกไ้ขปญัหา
ตารางดา้นลา่งนีแ้สดงปัญหาทีผู่ใ้ชง้านอาจพบในขณะใชง้านผลติภณัฑแ์ละวธิกีารแกไ้ขปัญหา หากแกปั้ญหาตามวธิี
การในตารางแลว้และยงัคงมปัีญหาอยู ่โปรดตดิตอ่ศนูยบ์รกิารลกูคา้

ปญัหา วธิแีกไ้ข

ไมส่ามารถเปิดการท�างานของ
ผลติภณัฑไ์ด ้

• ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่สายไฟ (สายไฟตอ่ทีจ่ดุบหุรีห่รอืสายไฟตอ่เนือ่ง) เชือ่มตอ่กบัยาน
พาหนะ และผลติภณัฑอ์ยา่งถกูตอ้ง

• ตรวจสอบระดบัแบตเตอรีข่องยานพาหนะ

ผลติภณัฑจ์ะไมท่�างานแมว้า่จะ
สมัผัสทีจ่อแสดงผล

แทงเข็มเขา้ไปในรเูข็มปุ่ มรเีซต็บนดา้นขา้งของผลติภณัฑเ์พือ่รเีซต็ผลติภณัฑ ์หลงัรเีซต็
ผลติภณัฑ ์หนา้จอการรเีซต็ และหนา้จอการเลน่วดิโีอจะไมป่รากฏ

เสยีงแนะน�าและ/หรอืเสยีงออดไม่
ดงั 

ตรวจสอบวา่ระดบัเสยีงไดต้ัง้อยูใ่นระดบัต�า่ทีส่ดุหรอืไม ่ดทูี ่“5.4.2 การปรับระดบัเสยีงใน
ระบบ”ส�าหรับขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการปรับระดบัเสยีง

วดิโีอไมช่ดัหรอืมองเห็นไดย้าก

• ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไดแ้กะฟิลม์กนัรอยบนเลนสก์ลอ้งออกแลว้ วดิโีออาจไมช่ดัเจนหาก
ฟิลม์กนัรอยยงัตดิอยูบ่นเลนสก์ลอ้ง

• ตรวจสอบต�าแหน่งทีต่ดิตัง้กลอ้งหนา้ หรอืกลอ้งหลงั เปิดการท�างานของผลติภณัฑ ์จาก
นัน้ปรับองศามมุมองของกลอ้งขณะดจูอแสดงผล LCD 

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 ้
แมว้า่จะตดิตัง้โมดลูจพีเีอสภาย
นอก (อปุกรณเ์สรมิ) หรอืดองเกลิ 
THINKWARE Connected (อปุกรณ์
เสรมิ) แลว้

• ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่โมดลูจพีเีอสภายนอกหรอืดองเกลิ THINKWARE Connected 
เชือ่มตอ่อยา่งถกูตอ้งแลว้ หากตอ้งการขอ้มลูเพิม่เตมิ ใหด้ทูี ่“2.3 การตดิตัง้โมดลูจพีี
เอสภายนอก (อปุกรณเ์สรมิ)” หรอื “2.4 การตดิตัง้ดองเกลิ THINKWARE Connected 
(อปุกรณเ์สรมิ)”

• หากอยูน่อกพืน้ทีใ่ชบ้รกิารหรอือยูร่ะหวา่งตกึสงู อาจท�าใหรั้บสญัญาณจพีเีอสไมไ่ด ้เมือ่
เกดิพายหุรอืฝนตกหนักกอ็าจรับสญัญาณจพีเีอสไมไ่ดเ้ชน่กนั ลองใชง้านอกีครัง้เมือ่
อากาศปลอดโปรง่ ในพืน้ทีท่ีม่กีารรับสญัญาณจพีเีอสด ีอาจตอ้งใชเ้วลาถงึ 5 นาท ีจงึจะ
สามารถรับสญัญาณจพีเีอสได ้
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10. ขอ้มลูจ�าเพาะ
ดทูีต่ารางตอ่ไปนีส้�าหรับขอ้มลูจ�าเพาะของผลติภณัฑ์

รายการ ขอ้มลูจ�าเพาะ หมายเหตุ

ชือ่รุน่ X700

มติ/ิน�้าหนัก 102 x 54 x 29 มม./104 g

แผงจอแสดงผล LCD 2 ชอ่ง 2.7 นิว้ FHD

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

โหมดการบนัทกึ

การบนัทกึตอ่เนือ่ง
บนัทกึวดิโีอใน 1 ชว่งนาท ี(สนับสนุนการบนัทกึมมุมอง
ดา้นหนา้และดา้นหลงัแบบสองชอ่งทาง)

การบนัทกึเหตกุารณ์
บนัทกึ 10 วนิาทกีอ่นและหลงัเหตกุารณ ์(รวมทัง้หมด 
20 วนิาท)ี

การบนัทกึดว้ยตนเอง
บนัทกึ 10 วนิาทกีอ่นหนา้และหลงัจากเริม่การบนัทกึ
ดว้ยตนเอง (รวมทัง้หมด 60 วนิาท)ี

การบนัทกึการจอดรถ (โหมดการจอดรถ) ตอ้งใชก้ารตดิตัง้สายไฟแบบแข็ง

เซน็เซอรก์ลอ้ง 2.13 ลา้นพกิเซล 1/2.8" CMOS 1080p

เซน็เซอรภ์าพ IMX291

ความกวา้งของมมุมอง 142.7° (ตามมมุตรงกนัขา้ม)

วดิโีอ
FHD (1920 X 1080) /H 264/ สกลุไฟล:์ 
MP4

อตัราเฟรม สงูสดุ 30 fps

เสยีง PCM (Pulse Code Modulation)

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

กลอ้งหลงั พอรต์ V-IN อปุกรณเ์สรมิทีต่อ้งหาซือ้แยกตา่งหาก ซือ้

จพีเีอส

• โมดลูจพีเีอสภายนอก (อปุกรณเ์สรมิ)

• ดองเกลิ THINKWARE Connected 
(อปุกรณเ์สรมิ)

• สนับสนุนการแจง้เตอืนพืน้ทีข่บัขีป่ลอดภยั ชอ่ง
สเตอรโิอ 2.5 Ø / ควอดรโูพล

• ดองเกลิ THINKWARE Connected (อปุกรณเ์สรมิ): 
การเตอืนสว่นการขบัขีอ่ยา่งปลอดภยั การเตอืนการ
จอดรถ การเตอืนแรงดนัไฟฟ้าต�า่ การเตอืนการปิด
กลอ้งตดิรถยนต ์สถานะแบตเตอรีร่ถยนต ์รองรับ
สถานทีจ่อดรถลา่สดุ ชอ่งเสยีบสเตอรโิอ 2.5 Ø / ค
วอดรโูพล

ก�าลงัไฟฟ้าขาเขา้ สนับสนุนก�าลงัไฟฟ้า DC 12 / 24 V

การใชก้ระแสไฟฟ้า
2 ชอ่ง: 3.5 W / 1 ชอ่ง: 2.5 W (คา่
เฉลีย่) 

ยกเวน้ซเูปอรค์าพาซเิตอรท์ีช่ารจ์เต็มแลว้/สถานะ LCD 
ปิด/จพีเีอส

อปุกรณจ์า่ยกระแสไฟฟ้า ซเูปอรค์าพาซเิตอร ์
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รายการ ขอ้มลูจ�าเพาะ หมายเหตุ

LED แสดงสถานะ

• ดา้นหนา้: LED ความปลอดภยั

• ดา้นหลงั: LED บอกสถานะ LED บนัทกึ 
(2 ชิน้) 

เสยีงเตอืน ล�าโพงทีต่ดิตัง้มาดว้ย เสยีงแนะน�า (เสยีงออด) 

อณุหภมูใิชง้าน/อณุหภมูิ
เกบ็รักษา

-10–60 °C

กอ่นตดิตอ่ศนูยใ์หบ้รกิาร

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