
คู่มือการใช้งาน

Simply set up and easily monitor 

หมายเหต ุ: โปรดศกึษาคูม่อืการใชง้านกอ่นการตดิต ัง้



อปุกรณ์ในกลอ่ง:

กลอ้ง 1 ตวั หวัแปลงไฟ  1 อนั

สายไฟ  1 เสน้ พลาสตกิยดึผนงั  1 อนั

สกรู 2 ตวั เข็มรเีซต   1 อนั

คูม่อื  1 เลม่

รายละเอยีดกลอ้ง

ไฟเซนเซอร์
ช่องใส่ Micro SD

ปุ่ ฒรีเซต

ช่องงเสียบไฟ

ไมโครโฟน

ล ำโพง



วธิกีารใชง้าน:

1. การตดิต ัง้โปแกรม

1-1. ท ำกำรดำวโหลด โปรแกรมจำก  Play store  For Andriod System หรอื 

APP store for iPhone โดยพมิพช์ือ่ โปรแกรม “iCSee”

หรอืท ำกำรลงโปรแกรม โดยแสกนจำกบำรโ์คด๊ขำ้งกลอ่ง หรอืบำรโ์คด๊ในคูม่อื

1-2. ท ำกำรตดิตัง้โปรแกรมใหเ้รยีบรอ้ย เพือ่ใหพ้รอ้มใชง้ำน

iCsee



1-3. กำรใชง้ำนโปรแกรมสำมำรถใชง้ำน ได ้2 วธิี

1.3.1 ใชง้ำนโดยไมต่อ้งลงทะเบยีน  ผูใ้ชง้ำนสำมำรถผำ่นเมนู

Local Login (การเขา้ชมช ัว่คราว) 

1.3.2  กำรใชง้ำนแบบลงทะเบยีน ผูใ้ชง้ำนตอ้งเขำ้ไปลงทะเบยีน

ในชอ่ง Sign up (ลงชือ่เขำ้ใช)้ กอ่นใชง้ำน โดยตอ้งใช ้อเีมลเ์ทา่น ัน้ ใน

กำรรับ โคต๊ตัวเลข เพือ่ยนืยันกำรลงทะเบยีน หลังจำกลงทะเบยีนเสร็จให ้

น ำ ชือ่ผูใ้ชง้ำน และรหสั กรอกในชอ่ง ลงชือ่เขำ้ใช ้



2. การลงทะเบยีการใชง้าน

2-2 กำรลงทะเบยีน (Sign up) 

กำรตัง้ชือ่ผูใ้ชง้ำน( user name): ตอ้งมคีวามยาว 4-15 ตวัอกัษร ตอ้ง

ประกอบดว้ย ตวัอกัษรและตวัเลข

กำรตัง้ระหสัผำ่น password : ตอ้งมคีวามยาว 8-32 ตวัอกัษร ตอ้ง

ประกอบดว้ย ตวัอกัษรและตวัเลข และตอ้ง กรอกอเีมล ์e-mail 

เทา่น ัน้ เพือ่รบัหมายเลขยนืยนัตวัตน หลงัจากรบัหมายเลขแลว้ 

น ามากรอกในชอ่งวา่งเพือ่ยนืยนัผูล้งทะเบยีน

** หา้มใชเ้บอรโ์ทรศพัทใ์นการยนืยนั ตอ้งใช ้อเีมลเ์ทา่น ัน้ **

2-1. Local login (การเขา้ชมช ัว่คราว) เป็นกำรเขำ้ใชง้ำนโดยไมต่อ้ง

ลงทะเบยีน ซึง่จะดไูดค้นเดยีวไมส่ำมำรถแชรไ์ปเครือ่งอืน่ได ้

ไอโฟน แอนดรอย



หลงัจากรบัหมายเลขแลว้ น ามากรอกในชอ่งวา่งเพือ่ยนืยนัผู ้
ลงทะเบยีน

ยกตวัอยา่ง ภาพขา้งลา่ง

เสยีบไฟเขำ้กลอ้ง รอประมำณ 30 วนิำท ีจะมเีสยีงพดูขึน้มำ 

“ System start up, wait to be configurator ”

3. การเร ิม่การใชง้านกลอ้ง

Tips: กำรดสูถำนนะไฟเขำ้หรอืไม ่สำมำรถดจูำกไฟ LED สแีดงใตพ้ลำสตกิสดี ำโดยตอ้งสอ่งดใูกล ้ๆ  



4. การเชือ่มกลอ้งเขา้โปรแกรม

4-1. น ำมอืถอืมำเชือ่มตอ่ไวไฟ (local wifi) ทีต่อ้งกำรใหก้ลอ้งเชือ่มตอ่ โดย

ไวไฟตอ้งเป็นระบบ 2GHz or 2.4GHz Wifi. 

ถา้ Wifi เป็น 5GHz จะไมส่ามารถเชือ่มตอ่กลอ้งได ้

4-2. เปิดโปรแกรม “iCsee” , แลว้ไปกดปุ่ มเครือ่งหมำย บวก (+) ทีม่มุขวำ

บน เพือ่เพิม่กลอ้ง



ไอโฟน แอนดรอย

Tips: ถำ้หำกไมแ่น่ใจวำ่กลอ้งพรอ้มตดิตัง้ใชง้ำนหรอืไม ่ ใหท้ ำกำรกดปุ่ ม รเีซต็ ดำ้นหลังกลอ้งคำ้งไว ้จนกระ

ทัง้มเีสยีงออกมำจำกกลอ้ง 

”Restore factory setting, please don't power off” and then “System startting up, wait 

to be configured”

จะมเีมนุหนำ้ใหมข่ ึน้มำ ใหก้ดที ่ “เพิม่กลอ้งของฉัน“ (set up my device 

to Wi-Fi) 



4-3. เป็นหนำ้กำรเชือ่มตอ่กลอ้งเขำ้กบัไวไฟ (wifi) 

ใหก้ดที ่ “ขัน้ตอนตอ่ไป”( Next) ทีด่ำ้นลำ่ง

- จำกนัน้ใหท้ ำกำรเลอืก ไวไฟ (wifi) ทีต่อ้งกำรใหก้ลอ้งเชือ่มตอ่ และใสร่ะหสั

ไวไฟนัน้แลว้กด “ยนืยัน” (confirm)



1. หลงัจำกกด “ยนืยัน” ในขัน้ตอน

ขำ้งตน้แลว้ ระบบจะท ำกำรคน้หำ

กลอ้งอตัโนมัต ิโดยจะมพีดูเสยีงดงั

ขึน้มำ

“Network is connecting，please 

wait”

4-4. กำรเชือ่มตอ่กลอ้ง ม ี2 วธิ:ี

เมือ่กลอ้งเชือ่มตอ่ส ำเร็จ จะมเีสยีงพดู

ดงัขึน้มำ 

“Connect router successfully”

จำกนัน้ให ้กรอกรหสักำรเขำ้กลอ้ง ใส่

รหสั ไมจ่ะเป็นตอ้งเหมอืนกบัรหสัใน

ตอนแรก และตัง้ชือ่กลอ้งตำมตอ้งกำร 



2.  กำรเชือ่มตอ่ ดว้ย QR code  หลังจำกกดยนืยัน ในหนำ้ตอ่มำดำ้นบนมมุขวำมอื 

จะมรีปู QR code ใหท้ ำกำรกดเลอืกจะมหีนำ้จอ QR code ขึน้มำ ใหน้ ำรปู QR 

code ไปสอ่งทีห่นำ้กลอ้ง ใหร้ะยะหำ่งจำกกลอ้งประมำณ 20 -30 เซ็นตเิมตร 

เพือ่ใหก้ลอ้งท ำกำรแสกน QR Code

ทิง้ไวส้กัครู ่จะมพีดูเสยีงดังขึน้มำ“Network is connecting，please wait”

ใหเ้อำมอืถอือกไดเ้ลย เมือ่กลอ้งเชือ่มตอ่ส ำเร็จ จะมเีสยีงพดูดังขึน้มำ

“Connect router successfully”



จำกนัน้ให ้ก ำหนดรหสักำรเขำ้

ใชง้ำนของกลอ้ง                  

“ไมจ่ะเป็นตอ้งเหมอืนกบัรหสั

ในตอนใชต้วัเลขหรอืตวั 

อกัษรก็ได้

และต ัง้ชือ่กลอ้งตามตอ้งการ 



5-1. เมนูการใชง้าน

บันทกึภำพขณะนัน้พูดส่ือสำรไปยังกล้อง

ย้อนกลบั

ตั้งค่า เซตต้ิง

Wifi

วนัท่ีและเวลา

ช่ือกล้อง

เสียงล ำโพง

1:1
Auto

4-grid view 

เพ่ือดู VIDEO

ความคมชดั ขยายภาพ
เต็มจอ

เวลาใน
การบนัทึก

ปรับภาพ
หนา้จอ



5-2. Interface icons function Introduce 

พูดส่ือสำรผ่ำนกล้อง

ภำพถ่ำย

Pick-up

1:1
Auto

4-grid view 

5.3  การแชรก์ลอ้งไปยงัอปุกรณ์เครือ่งอืน่. Share

หำกตอ้งกำรแชรภ์ำพกลอ้งไปยังมอืถอืหรอือปุกรณ์อืน่ สำมำรถท ำได ้โดย กด

เครือ่งหมำย ”+” ทีม่มุขวำ แลว้ไปทีเ่พิม่กลอ้งทีใ่ชร้่วมกนั (Add share device) 

แลว้ น าคา่ Serial number ของกลอ้งทีแ่ชรม์ากรอกลงในกลอ่งชอ่งวา่ง

ไอโฟน แอนดรอย

ตั้งค่า เซตต้ิง

ภาพถ่าย

ล าโพง ความคมชดั ย่อขยาย
ภาพ

เวลาใน
การบนัทึก

ปรับภาพ
หนา้จอ

พูดส่ือสำรไปยังกล้อง



การแชรก์ลอ้ง Share serial number 

ชอ่งกรอกซเีรยีลนัมเบอรข์อง
กลอ้ง 

(ลงิคท์ีแ่ชรม์ำ )

ปุ๋ มแสกน QR code 
ซเีรยีลนัมเบอรก์ลอ้ง

การแชร์กล้องไปยงัเคร่ืองอ่ืนสามารถท าได้ 2 วิธี 

1.1 กดปุ่ มแชร ์ปุ่ มขำ้งกลอ้ง แลว้
เลอืกประเภทโปรแกรม และบคุคลที่
ตอ้งกำรจะแชรก์ลอ้ง  เชน่ line 

1.ปุ่ มแชรก์ลอ้ง 



1.2  ใหท้ ำกำรลงโปรแกรม ตำมขัน้ตอน
ขำ้งตน้ จำกนัน้ เปิดลงิคท์ีแ่ชรไ์ป 

แลว้ท าการคดัลอก ขอ้ความใน
กลอ้ง มาใสล่งข ัน้ตอน 5.3
เพิม่กลอ้ง  (add device)

2. แชร ์QR โคด๊

2.1  ท ำกำรสง่ QR code หมำยเลข
ซเีรยีล ของกลอ้ง ไปยังบคุคลหรอืเครือ่งที่
ตอ้งกำรแชรก์ลอ้ง

กำร หำ QR โคต๊  ใหไ้ปที ่ตัง้คำ่ 
(Settings) => ขอ้มลูเกีย่วกบัอปุกรณ์
(General about device )

2.2 QR โคต๊ทีส่ง่ มำท ำกำรแสกน QR 
code ในชอ่งขัน้ตอน 5.3



Pick-up

6. การต ัง้คา่ของกลอ้ง Camera Setting มหีวัขอ้ดงัตอ่ไปนี้

ผูใ้ชง้ำนสำมำรถศกึษำเพิม่เตมิจำกหลังกำรใชง้ำนจรงิ 

จำกเปลีย่นแปลงคำ่เสร็จ กรณุำกด ปุ่ ม “บันทกึ” (Save)



6-1. การต ัง้คา่เบือ่งตน้ Basic Setting

หลังจำกเปลีย่นแปลงกำรตัง้คำ่เสร็จ กรณุำกด ปุ่ ม “บันทกึ” (Save)



6-2. การจดัการรหสั Password Management

สำมำรถเปลีย่นแปลงรหสักลอ้งได ้โดยกรอกรหสัเดมิ และตัง้รหสัใหม ่     

แลว้กด  “บันทกึ” (Save)

6-3. การจดัการพืน้บนัทกึขอ้มลู Storage Management

หมำยเหตุ : หากใส ่เมมโมรีการ์ดทกุครัง้ต้องกดรีเซตกล้องใหม ่และต้องท าการ (Format) หรือ
ล้างข้อมลูของเมมโมร่ีการ์ดจากโปรแกรมทกุครัง้ แล้ว กำรบันทกึภำพที่เมนูตัง้ค่ำชัน้สูง

ล้ำงข้อมูล

พืน้ที่ว่ำงที่เหลืออยู่



6-4. การต ัง้คา่ข ัน้สงู Advanced Setting

เปิด-ปิดกำรบันทกึวีดีโอ

หลังจำกเปลีย่นแปลงกำรตัง้คำ่เสร็จ กรณุำกด ปุ่ ม “บันทกึ” (Save)

- ปุ่ มเลือ่น เปิด – ปิด กำรบันทกึภำพ “ หำกตอ้งกำรบันทกึ “

- กลุม่วดิโีอ “ชว่งระยะนำทีใ่นกำรบันทกึวดีโีอ “

- (หำกตัง้คำ่สงูสดุ 120 นำท ีอำจท ำใหข้อ้มลูใน SD Gard เต็มไว

และเลน่วดีโีอชำ้ลง



6-5. เนตเวริค์ เซตติง้(Network Setting)

หำกบรเิวณทีต่อ้งกำรตัง้กลอ้งอยูม่ ีระบบเนตเวริค์ มำกกวำ่ 1 เนตเวริค์    

เรำสำมำรถเปลีย่น ใหก้ลอ้งไปเชือ่มตอ่ไวไฟ อืน่ๆได ้

หลังจำกเปลีย่นแปลงกำรตัง้คำ่เสร็จ กรณุำกด ปุ่ ม “บันทกึ” (Save)

โหมดกำรเช่ือมต่อปัจจุบัน

กำรตดิตัง้ผ่ำนเครือข่ำย



6-6. ขอ้มลูท ัว่ไปของกลอ้ง General About Device



Q1: ท าไมเช่ือมต่อกล้องไม่ได้ หรือ เพิม่กล้องไม่ได้ ?

- ตรวจสอบปลัก๊ไฟกล้องมีไฟเข้าหรือไม่
- ตรวจสอบ อินเตอร์เน็ตที่ใช่เช่ือมต่อกล้อง มีการเปลี่ยนชื่อ หรือ รหสัหรือไม ่       
“ตรวจสอบควำมถูกต้อง” หรือ ปัญหาเครือข่าย อินเตอร์เน็ตบริเวณ นัน้มีสญัญาณอ่อน

- ตรวจสอบไวไฟต้องเป็นระบบ 2GHz or 2.4GHz Wifi. 

ถ้ำ Wifi เป็น 5GHz จะไม่สำมำรถเช่ือมต่อกล้องได้ 
- ให้กดปุ่ ม รีเซตท่ีตวักล้องอีกครัง้ “ เพื่อท ำกำรค้นหำและเช่ือมต่อกล้องใหม่”

ทา่นสามารถศกึษาการใชง้านจรงิกลบัตวักลอ้ง แลว้ศกึษาคูม่อื
การใชง้านควบคูก่นัไป เพือ่การใชง้านทีม่ปีระสทิธภิาพ

FAQ


