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อปุกรณ์ในชุด :

กลอ้ง 1 ตัว ชดุสายไฟ : 1 ชดุ พรอ้ม อะแดปเตอร์

คูม่อื 2 ภาษา เสาอากาศ 1 ชิน้

ขายดึกลอ้ง 1 ชิน้ เข็มรเีซต: 1 ชิน้

สกร:ู 2 ตัว พลาสตกิยดึผนัง: 2 ชิน้

ข ัน้ตอนการใชง้าน :

เสียบสายปลัก๊ไฟเข้ากล้อง หลงัจากเสียบไฟแล้ว ไฟ LED ด้านซ้าย ท่ีช่องต่อสาย LAN จะติด 
จากนัน้ ตวักล้องจะหมนุรอบ ตวัเอง 1 ครัง้ หลงัจากเสียบไฟแล้ว 30 วินาที ซึง่หมายถึงกล้องพร้อม
ท างาน .

การเปิดเครอืงใชง้าน

ดาวนโ์หลด และตดิต ัง้โปรแกรม บนมอืถอื

P 1 P 2

แอนดรอยด์ : หาโปรแกรม “MiniEyes”  บน Google Play store ท าการ ดาวน์โหลดและติดตัง้ 

ไอโอเอส (iOS) :หาโปรแกรม “EyeSee”  บน App Store ท าการ ดาวน์โหลดและติดตัง้ 

หรือ สแกน บาร์โค๊ตท่ีด้านล่างฐานกล้อง หรือข้างก่องเพ่ือท าการติดตัง้

การรเีซตกลอ้ง

ใช้เข็มรีเซตสอดเข้าไปกดปุ่ มรีเซตท่ีอยู่ด้านล่างของฐานกล้อง กดค้างไว้ประมาณ 8-10 วินาที หลงัจากนัน้
กล้องจะหมนุรอบตวัเอง 1 รอบ ใช้เวลาประมาณ 30 วินาที รอให้กล้องหยดุนิ่ง จากนัน้ กล้องพร้อมใช้งาน 



เชือ่มตอ่ผา่น wifi

หลงัจาก เสียบปลัก๊ไฟเข้ากล้อง และโหลดโปรแกรมแล้ว ให้เกดปุ่ มรีเซตอีกครัง้ รอให้กล้องหยดุนิ่งพร้อม
ใช้งาน เสียก่อน จากนัน้ ท าการเช่ือมต่ออินเตอร์เนต โดย ท าการเปิด wifi มือถือ แล้วท าการค้นหา 
wifi จากกล้องโดยจะมีช่ือขึน้ต้นด้วย CAM_ _ _ _ ตวัอย่างเช้น CAM02E4 เม่ือพบแล้วให้ท าการ
เลือก แล้วให้ท าการใส่ รหสัผ่าน (password) 123456789 (ดงัรูป P3)

การเชือ่มตอ่กลอ้งเขา้กบัโปรแกรมในมอืถอื

เปิดโปรแกรมท่ีท าการดาวโหลดในมือถือขึน้มา จะขึน้หน้าจอ “cam list” ให้ท าการกดท่ีช่องด้านล่าง  
ช่องเพิม่กล้อง (Add camera) จากนัน้ โปรแกรมจะค้นหากล้อง โดย ไอดี (ID) กล้องท่ีจะเช่ือมต่อจะ
ปรากฎในช่อง “ Active cameras found” (ดงัรูปP5)

หลงัจากพบกล้องแล้วให้ท าการกดปุ่ ม          โปรแกรมจะท าการเช่ือมต่อกบัมือถือกบักล้องท่ีพบโดย
อตัโนมตัิ โดยสงัเกตจาก ข้อมลูกล้อง เช่น ID กล้องจะโชว์ในช่อง ID บนหน้าจอ โปรแกรม
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การเชือ่มตอ่กลอ้ง 



การคน้หากลอ้งโดยวธิแีสกน QR code

ท าการกดปุ่ ม บนหน้าจอ แล้วท าการสแกน ไอดี บาร์โค๊ดท่ีด้านข้างของฐานกล้อง โดยข้อมลูกล้อง
จะเข้าไปอยู่ในโปรแกรมโดยอตัโนมตัิ

การล็อคอนิกลอ้ง

หลงัจากเช่ือมต่อกล้องได้แล้ว จะพบ ช่ือกล้อง name: Wificam, user name : “admin” จะไม่
มีรหสั ในช่อง Password หากเป็นการเช่ือมต่อครัง้แรก ให้ท าการกดปุ่ ม เซฟ ท่ีด้านล่าง(ดงัรูป P7)

หากเช่ือมตอ่ส าเร็จ กลอ่งจะโชว์ สถานะ Online และจะมีกลอ่งข้อความแจ้งเตือนให้เปล่ียน ช่ือ ผู้ ใช้งาน
Username และ ใสร่หสัผา่น (refer to P8)
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การก าหนด ผู้ใช้งาน จะมีสองสว่น คือ สว่น administrator และ Visitor
Administrator คือผู้ ท่ีมีสิทธ์ิในการจดัการคา่ตา่งๆในตวักล้อง
Visitor คือ ผู้ใช้งานท่ีเราอนญุาตใิห้เข้ามาดภูาพผา่นกล้องได้แตไ่มส่ามารถเปล่ียนคา่ใดๆในกล้องได้ โดย ใน
สว่นนี ้เราจะตัง้หรือไมก็่ได้ ซึง่เราจะมาเซตภายหลงัได้

การก าหนดผูใ้ชง้าน และการต ัง้รหสัผา่น



หมายเหตุ: ช่อง visitor’s “user name and new password “ หากไม่ต้องการไม่มี
ความจ าเป็นต้องกรอก
กลอ้งจะท าการรบีทูตวัเองหลงัการต ัง้คา่

หลงัจากตัง้ช่ือผู้ใช้งานและ ใส่รหสัผ่าน
เรียบร้อยแล้ว ให้ท าการดปุ่ มเซฟ 
หลงัจากนัน้ กล้องจะมีกล่องข้อความ
โชว์ว่าการตัง้ช่ือผู้ใช้งานและรหสัผ่าน
ส าเร็จ และกล้องจะ รีบทูตวัเองอีกครัง้ 
โดยใช้เวลาประมาณ 1 นาที โดย
สงัเกตว่ากล้องจะท าการหมุ่นรอบตวั
เองและขึน้ลง ให้รอกล้องหยดุนิ่ง
เสียก่อน จงึท าการเข้าไปใช้งานกล้อง 
โดยดสูถานะกล้อง จะขึน้ว่า 
“Online “

ช่อง administrator: ต้องกรอกช่ือใหม่ ห้ามใช้ ”admin” และต้องใส่ รหสัผ่าน ในช่อง
password. รหสัผ่านต้องมีความยาว 8 -10 ตวัอกัษรเท่านัน้ และต้องประกอบด้วย 
1. ต้วอกัษรตวัใหญ่ 1 ตวั และตวัเล็ก อย่างน้อย อย่างละ 1 ตวั 2. ต้องมีตวัเลขอย่างน้อย 1 ตวั 
3. ต้องมีตวัอกัษรพเิศษอย่างน้อย 1 ตวั -/ :;()€&@\".,?!'[] {}#%^*+=_\~<>$.,?!

ขอ้ก าหนดในการต ัง้รหสัผา่น
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การเชือ่ตอ่กลอ้งเขา้กบัเนตเวคิ wifi ทีต่อ้งการ

หลงัจากกดบนัทกึค่าของ wifi เนตเวิคเสร็จ กล้องจะ รีเซตตวัเองเพ่ือเช่ือมต่อwifi ใชเวลาประมาณ
30 วินาที และโดยกล้องจะหมนุรอบตวัเอง 1 รอบ นัน้ หมายความว่า กล้องเช่ือมต่อ Wifi ส าเร็จ หาก
ต้องการเปิดกล้อง ควรรอให้กล้องหมนุจนหยดุนิ่งเสียก่อน.
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การต ัง้คา่ เวลา 

1. ให้กดท่ีแถบ “ Time setting “ 

2. เล่ือนปุ่ ม“Use time provided b NTP server”

เลือนวงกลมไปท่ี เปิด “ON”

3. กดแถบ“Sync the time with the phone” 
4. กดปุ่ มบนัทกึ “Save” 
เวลาบนกล้องจะเป็นเวลาเดียวกบัมือถือท่ีเราใช้งาน 

P18

กดปุ่ ม        เพ่ือเข้าสู่การก าหนดค่าต่างๆ ในกล้องโดยกล้อง Online อยู่  จากนัน้ กดช่อง “WIFI 

settings” โปรแกรมจะท าการหาสญัญาณ wifi จากนัน้ ท าการเลือกช่ือwifi ท่ีต้องการเช่ือมต่อ 
และท าการใส่รหสัเข้า WIFI จากนัน้ กด บนัทกึ (ดงัรูป P15, P16 and P17)



a ปุ่ มตัง้คา่ “IPCAM settings” ใช้เพ่ือการปรับตัง้คา่ตา่งๆของกล้อง (refer P14)

ใช้ส าหรับถ่ายรูปผา่นกล้องเม่ือเราต้องการเก็บภาพจากกล้อง โดยจะเก็บใน “Photos Albums” ในมือถือ

ท าการบนัทกึภาพเคลือนไหวในชว่งท่ีต้องการ โดยกดปุ่ ม แล้วปุ่ มจะมีสีแดงขณะเก็บภาพเคล่ือนไหว และเมื่อ
หยดุ ให้ปุ่ มอีกครัง้ ปุ่ มสีแดงจะกลบัมาเหมือนเดมิ สามารถดภูาพได้ จาก APP’s gallery ผา่นโปรแกรม

ปุ่ มเปิดการส่ือสารสองทาง กล้อง กบั มือถือ ให้กดปุ่ มรูปหฟัูง แล้วจะสามารถพดูผา่นมือถือไปยงักล้องโดยกด 
รูปไมโครโฟนค้างไว้ พดูจบให้ปลอ่ยมือ 

ปุ่ มจดัการแสดงของการเคลือนไหวของภาพเป็นจ านวนภาพตอ่วินาที แบบอตัโนมตัิ(FPS)  โดยจะปรับตาม
ความเร็วของอินเตอร์เนต (WiFi/3G/4G) (มีเฉพาะ iOS)

ปุ่ มควบคมุกล้อง ปรับมมุกล้องขึน้ลง

ปุ่ มควบคมุ แพนมมุกล้องซ้าย – ขวา

ปุ่ ม เปิด – ปิด การโหมดการแจ้งเตือน

ปุ่ ม เปิด – ปิด ไฟ อินฟาเหรด ขณะดภูาพกลางคืน 

ปุ่ มส าหรับการแพนกล้องให้เล่ือนไปด้วยความเร็ว 1 เทา่ 2 เทา่  หรือ 3 เทา่

ปุ่ ม ก าหนดต าแหนง่ 9 ต าแหนง่เพ่ือสะดวกในการเลือกมมุกล้องในการดภูาพ การก าหนดง่ายคือ
เล่ือนกล้องไปต าแหนง่ท่ีต้องการ แล้วกดปุ่ มดาว แล้วกดชอ่งตวัเลข

ปุ่ มบนัทกึต าแหนง่มมุกล้องต าแหนง่ใหมใ่น 9 ต าแหนง่ การเลือก กดปุ่ ม แล้วเลือกตวัเลขท่ีต้องการใหม่

ปุ่ ม ซูมภาพเข้า. ปุ่ ม ซูมขยายภาพออก

ปุ่ มเปิดกล้องหลายตวัพร้อมกนัได้ครัง้ละ 4 กล้อง                   ปุ่ มชว่ยเหลือ 

การแนะน าปุ่ มใชง้านในโปรแกรม

P14
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การปรับแต่งสัญญาณเตือน 
สญัญาณแจ้งเตือน สามารถตัง้ให้เตือนได้ ขณะมีการจบัความเคล่ือนไหวผา่นกล้อง โดยสามารถตัง้การตรวจจบั
ความเคล่ือน Low, ปานกลาง Mid or ความเร็วสงู High sensibility.(ดงัรูป P19)

สญัญาณเตือนสามารถตอ่ออกไปยงัล าโพงด้านนอกสามารถก าหนด ให้เสียงเบา หรือ ดงัได้

หากต้องการ ให้สญัญานเตือนสง่ไปยงั อีเมล E-Mail ท่ีเซตไว้ และต้องท าการก าหนดในชอ่ง “ e-mail “ 
เสียก่อน โดยการสง่จะสง่ภาพในชว่งท่ีกล้องจบัสญัญาณเตือน โดยภาพจะสง่เป็นภาพนิ่ง ชดุละ 5 ภาพ ตอ่เน่ือง

สญัญาณแจ้งเตือน จากสญัญาณภายนอกท่ีความเร็ว ต ่า Low or ความเร็วสงู High sensibility (ต้องมี
การตอ่เพิ่มเตมิ)

สญัญาณแจ้งเตือน เมื่อมีการจบัเสียงผา่น กล้องท่ีต ่า Low, or ความเร็วสงู High sensibility. (ดงัรูปP20)



การต ัง้คา่การอพัโหลดภาพขณะมกีารแจง้เตอืน

ก่อนการตัง้คา่การแจ้งเตือน (Alarm) ต้องจ าไว้เสมอวา่ต้องมีการเปิดฟังชัน้ดงักลา่วก่อนทกุครัง้

1. ท าการเปิดการท างาน ON ของการ “alarm triggered by motion detection” หรือ “alarm 
triggered by audio detection” โดยท าการ เปิดออน (ดงัรูป P19)

2. หากต้องการเก็บภาพการแจ้งเตือนไว้ใน Dropbox หรือ Google drive ต้องท าการ สมคัรและตัง้คา่ท่ีตวั
drop box และ google drive เสียก่อน เพ่ือยินยอมให้โปรแกรมสามารถเข้าถึงพืน้ท่ีการจดัเก็บข้อมลูภาพ 
จากนัน้ท าการกรอกช่ือผู้ใช้งาน account และ รหสัผา่นpassword

“Authorization success” จะโชว์หากมีการเช่ือมตอ่กบัDropbox หรือ Google drive ส าเร็จ

ทกุครัง้ท่ีมีการจบัสญัญาณการแจ้งเตือนได้ ภาพตอ่เน่ืองถกูสง่ไปเก็บยงั dropbox หรือ Google drive โดย
จะเป็นในรูปภาพครัง้ละ 5 ภาพ เพ่ือประหยดัพืน้ท่ีในการจดัเก็บ

ข้อมลูภาพจะถกูจดัเก็บใน folders APP name/camera ID/alarm/date

P22

การต ัง้คาการอพัโหลดรปูภาพจากกลอ้ง

เปิดการท างานของ Timing image upload
ชว่งเวลาปกตจิะเซตให้ท างานตลอด 24 ชม. จาก (from) 00:00 
ถึง (End time) 23: 59, หรือ เซตในชว่งเวลท่ีต้องการ อยา่ง
น้อย 0 ถึง 120

การอพัโหลดภาพจะท าโดยอตัโนมตัเิม่ือกล้องจบัสญัญาณความ
เคลือนไหวหรือ จบัเสียงได้  ตามท่ีเราตัง้คา่การแจ้งเตือนไว้ โดย ภาพ
จะเป็นภาพชดุตอ่เน่ือง 5 ภาพ ทกุๆ  นาที ไปยงั Dropbox หรือ
Google drive ตามชว่งเวลาท่ีตัง้ตา่ไว้ ทกุๆวนั



Google Drive or Dropbox cloud storage
หากต้องการเก็บภาพท่ี Dropbox ให้ท าการเปิด การท างานของDropbox
หากต้องการเก็บภาพท่ี Google หากท าการ เช่ือมตอ่ส าเร็จ จะมีตวัหนงัสือ สีเขียวขึน้วา่ authorization
success ปุ่ มกลมๆจะเป็นสีเขียว  
** ก่อนขัน้ตอนนี ้ผู้ใช้งานต้องไปท าการ สมคัรและ ล็อคอินใน บญัชีDropbox account หรือ บญัชี
google drive เสียก่อน และท าการตัง้คา่ตามขัน้ตอน E-mail settings . 

E-mail Settings ใน Google drive(gmail)

ก่อนการเซตติง้ E-mail ผู้ใช้งานต้องเปิดการท างาน option of “email notification” ในโปรแกรม
เสียก่อน
หากผู้ใช้ มีบญัชีอีเมล เป็น gmail อีเมล หากไมมี่สามารถสมคัรได้ฟรี หลงัจากนัน้ให้ท าการ ล็อคอินเพ่ือเข้าไปใน
บญัชีของผู้ใช้งาน และท าการการตัง้คา่ ดงันี ้
คลิ๊ก My account =>  Sign-in& security  ไปท่ีหวัข้อ Password & sign-in method ไปเลือก 2 step 

verification เปิดการท างานโดยคลิ๊กท่ี OFF จากนัน้เปล่ียนหน้าตอ่ไป ให้กด GET STARTED => คลิ๊ก OK 
=> จากนัน้ใส ่รหสัผา่นของ จากนัน้ระบบจะท าการสง่รหสัเพือยืนยนัอีกครัง้ไปยงัหมายเลขมือถือท่ีแจ้งไว้ ดู
หมายเลขท่ีท าการสง่ และกดสง่รหสั จากนัน้น าหมายเลขรหสัจาก SMS มากรอกลงในระบบอีกครัง้แล้วกดยืนยนั 
จากนัน้ กด  TURN ON
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การสรา้งรหสัผา่น การเขา้มาใชพ้ืน้ทีข่องโปรแกรม
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จากหลงัจากด าเนินการ 2 step verificationแล้ว ให้กลบั มาสร้างรหสัเข้าใช้พืน้ท่ี โดยไปท่ี 
App passwords => คลิ๊กท่ี None ระบบจะให้ท าการยืนยนัอีกครัง้ โดยจะให้สง่รหสัขึน้ต้น
ด้วย G-_ _ _ _ _ _  ไปยงั SMS ในมือถือ ให้น ามากรอก แล้วกด OK จากนัน้ไปชอ่งSelect 

app เลือก other (Custom name) => กรอกค าวา่  SMTP แล้ว GENERATE



จากนัน้ระบบจ าท าการสร้างรหสัผา่นมาให้ ให้ท าการบนัทกึเก็บไว้ เพราะต้องใช้ในการตัง้คา่ Mail settings ใน
มือถือ ในการตัง้คา่การใช้งาน หลงัจากจดบนัทกึรหสัแล้ว ท าการกด DONE.

หลงัจากสร้างรหสัการใช้ APP แล้ว จากนัน้เข้าไปยงัหน้าบญัชี  เข้าไปตัง้คา่ POP และ IMAP โดยไปท่ีมมุ 
ขวารูปเฟือง => ไปที setting  => คลิ๊ก แถบ Forwarding and POP3/IMAP ท่ีด้านบน => ไปท่ี ข้อ1 Status 

POP  : เลือก Enable POP for all mail จากนัน้ไป Status IMPA : คลิ๊ก Enable แล้วกด  SAVE
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หลงัจากตัง้คา่ของอีเมลเรียบร้อยแล้วให้เข้ามาตัง้คา่ในโปรแกรมในมือถือโดยตัง้คา่ดงันี ้ 
ชอ่ง Sender‘s email: ใสอี่เมลแอดเดส E-mail address ท่ีตัง้คา่ตา่งๆแล้ว.

SMTP server: กรอกข้อมลู เซฟเวอร์ของอีเมลท่ีเซตไว้ เชน่ Gmail กรอก smtp.gmail.com (จะมีให้แล้ว) 
หรือให้กรอก เซฟเวอร์ของเวปไซด์ท่ีต้องการ

SMTP Port: SMTP port number ตวัเลขจะขึน้มาอตัโนมตั ิหากเลือกจาก  SMTP ท่ีมีใน list หรือ 
สามารถกรอกเองได้ตามคา่ของเวปไซด์ท่ีต้องการ

SSL: จะขึน้มาอตัโนมตั ิหลงัเลือก SMTP server.

SMTP‘s account: กรอกอีเมลแอดเดส e-mail address เหมือนด้านบน

SMTP‘s password: น ารหสัท่ีท าการสร้างท่ีจดไว้มากรอกลงไป.

Receiver 1-4: ทา่นสามารถกรอก email address ได้ อีก 4 เมล เพื่อให้สง่ภาพท่ีกล้องแจ้งเตือนสง่ภาพไป หาก
ไมต้่องการ  ไมต้่องกรอกใดๆทัง้สิน้
จากนัน้ กด SAVE

(หมายเหต:ุ การตัง้คา่ Mail settings จะท าไมไ่ด้ หากยงัไมมี่การตัง้คา่ POP3 และ IMAP ในบญัชี
อีเมลท่ีต้องการสง่ภาพไป)
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การต ัง้คา่อืน่ๆ

Activate Yellow LAN-LED: ไมต้่องปรับแตง่ใดๆ

Resolution Option: เลือก HD (ภาพจะคมชดัสงู High Definition) หรือ Standard ภาพคมชดัปกต;ิ

Screen mirroring by vertical: การปรับภาพตามแนวกล้องแนวกลบัหวัขึน้ลง กด ON หรือ OFF;

Image setting:  การตัง้คา่ภาพ มี 4 Options

Brightness and Contrast: เล่ือนปุ่ มเพ่ือปรับ ความสวา่ง หรือ ความเข้มของสี ภาพ (คา่ปกตคิือ 128, 128).

หากมีปัญหาในการตัง้คา่ ให้ท าการกดรีเซตเพ่ือกลบัไปยงัคา่ตัง้ต้น

Edit cam list: เป็นปุ่ มการปรับแตง่ แก้ไข ช่ือของกล้อง , ช่ือผู้ใช้ , รหสัผา่น โดย ผู้ใช้งานสามารถ ลบหรือเพิ่ม
ผู้ใช้งานเข้ามาดกูล้องได้

View video recording file : ปุ่ มคลิกเพ่ือดภูาพ Video ท่ีเราท าการบนัทกึไว้ในเคร่ือง ตอนท่ีเราท าการ
กดปุ่ มบนัทกึภาพ.

View photos： ปุ่ มคลิกเพ่ือดภูาพ ภาพนิ่ง ท่ีเราท าการบนัทกึไว้ในเคร่ือง ตอนท่ีเราท าการกดปุ่ มบนัทกึภาพ. 

Log：คลิ๊กปุ่ มเพ่ือเปิดดกูารแจ้งเตือนรายวนั.
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Q1: ท าไมเช่ือมตอ่กล้องไมไ่ด้?

A1: เช็ค 4ขัน้ตอน:

1. กล้องมีไฟเข้าหรือไม่;

2. ตรวจสอบอินเตอร์เนตมีการเปล่ียนช่ือ หรือ รหสัหรือไม ่;

3. ตรวจสอบ router wifi วา่ตอ่เข้ากบัอินเตอร์เนตหรือไม่;

4. ตรวจสอบในโปรแกรมกล้องขึน้ “online” ในกล้องท่ีเราต้องการดหูรือไม ่.

Q2: จ านวนกล้องท่ีสามารถตอ่เข้ากบัมือถือ 1 เคร่ือง? หรือ กล้อง1 ตวัสามารถเปิดมือถือดไูด้ก่ีเคร่ือง?

A2: มือถือ 1 เคร่ืองสามารถ เพิ่มกล้องได้ 8 ตวั, กล้อง 1 ตวั สามารถเข้าดไูด้ 4เคร่ือง

Q3: หากตดิกล้องกลบัหวั ภาพจะกลบัหวัจะแก้ไขอยา่งไร?

A3: ให้ไปท่ี “Screen Mirroring – vertical” ในโปรแกรม “P2Pcam settings → Other settings”..

Q4: กล้องจะตอ่อตัโนมตัหิรือไม ่หากสญัญาณ wifi หลดุ?

A4: กล้องจะตอ่อินเตอร์เนตอตัโนมตัเิม่ือสญัญาณ wifi เดมิกลบัมา

Q5: ความจขุองเมมโมร่ีการ์ดท่ีใสไ่ด้เทา่ไหร่?

A5: กล้องตวันีเ้ป็นกล้องท่ีใช้งานจริงในด้านรักษาความปลอดภยั เพ่ือปอ้งกนัการจารกรรม หรือปกป้องข้อมลูของ

ผู้ใช้งาน ในแง่การใช้งานได้จริง โดยภาพจะถกูบนัทกึขณะมีสญัญาณเตือน โดยจบัความเคล่ือนไหว หรือ เสียง ท่ีเข้ามา

ในกล้อง โดยจะเก็บเป็นภาพนิ่ง และสง่ไปยงัพืน้ท่ีจดัเก็บบนอินเตอร์เนต เชน่  Google drive หรือ Dropbox โดย ไม่

จ าเป็นต้องใส ่เมมโมร่ีการ์ด ท่ีอาจสญูหายได้  

FAQ


