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เร่ิมตน้ใชง้าน ………..……………..……………………………………………….……………1 
a.) ตั้งค่าบัญชีโดยใช้สมาร์ทโฟนของคุณ 

1) ดาวน์โหลดแอพพลิเคชัน่ Oplink mi Security ส าหรับ iPhone จาก App Store, Android จาก Google Play Store, หรือ Windows 

phone จาก  Windows Store 

2) คลิกบนปุ่ม OPLINK จากนั้นท าการยนืยนัเลขหมายโทรศพัท ์(ดูดา้นล่าง). 

b.) ยนืยนัเลขหมายโทรศัพท์ และตั้งรหัสผ่านใหม่ 

1) ท่ีหนา้ยนืยนัเลขหมายโทรศพัท ์ใส่เบอร์โทรศพัทข์องคุณ จากนั้นเลือกปุ่ม “ถดัไป” 

เซิร์ฟเวอร์จะส่งรหสัยนืยนัไปยงัโทรศพัทมื์อถือผา่นทางขอ้ความ 

สามารถตรวจสอบรหสัไดจ้ากขอ้ความและป้อนลงในช่องท่ีใหไ้ว ้    
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2) หากคุณไม่ไดรั้บขอ้ความ คุณสามารถคลิกท่ีปุ่ม  "ขอรหสั" เลือกท่ี "ขอรหสั" เพื่อขอรับรหสัในโทรศพัทข์องคุณ 

ระบบจะอ่านรหสัใหก้บัคุณผา่นทางโทรศพัท ์เม่ือส้ินสุดการโทรใหใ้ส่รหสัลงในช่องท่ีใหไ้ว ้

3) คุณจะถูกขอใหต้ั้งรหสัผา่นส าหรับบญัชีของคุณ เม่ือคุณกรอกขอ้มลูท่ีตอ้งการเสร็จ โปรดเลือกท่ีปุ่ม 

"บนัทึก"เพื่อท่ีจะบนัทึก หลงัจากท่ีคุณเขา้สู่ระบบดว้ยรหสัผา่นทีคุณตั้งไว ้การจดัการขอ้มูลบญัชีของคุณเป็นอนัเสร็จ 
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เมนูหลกั ………………..…………….…………………………………..………………………2 

 

เมนูหลกัประกอบด้วย 4 ออปช่ัน: วดิโิอ, วดิโิอแกรม, ควบคุม, และ ลอ็ค/ปลดลอ็ค. 

วดิโิอ --- ใหผู้ใ้ชส้ามารถดูกลอ้งตา่งๆได ้

วดิโิอแกรม --- แสดงรายการของเหตุการณ์ต่างๆท่ีเกิดข้ึน 

ควบคุม --- ใหผู้ใ้ชส้ามารถเปล่ียนแปลงแกไ้ขบญัชีหรืออุปกรณ์ 

ลอ็ค/ปลดลอ็ค --- ใหผู้ใ้ชส้ามารถลอ็ค หรือ ปลดลอ็คระบบรักษาความปลอดภยัภายในบา้น 

สีของปุ่มจะแสดงถึงสถานะการท างานของ โอพีย(ูOPU)  
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สีแดง: บ่งบอกวา่ระบบหรือ โอพีย(ูOPU) ถูกลอ็ค 

สีเหลือง: บ่งบอกวา่ระบบหรือ โอพีย(ูOPU) ไม่ถูกลอ็คทั้งหมดในกรณีท่ีมีมากกวา่หน่ึงระบบหรือมากกวา่ 1 โอพีย(ูOPU); 

หมายถึงระบบท่ีอยูใ่นโหมดท่ีอยูอ่าศยัเม่ือมีเพียงหน่ึงระบบหรือหน่ึงโอพีย(ูOPU) 

สีเทา:  บ่งบอกวา่ระบบหรือ โอพีย(ูOPU) ถูกปลดลอ็ค 

Oplink Store --- เม่ือผูใ้ชส้ามารถคน้หาขอ้มูลเพ่ิมเติมของการเสนอขายของ Oplink 

และสมคัรใชบ้ริการสามารถกดปุ่มตรงกลางของหนา้จอเพื่อเช่ือมโยงไปยงัเวบ็ไซตอ์อ๊บลิงค ์
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วดิโิอ ……………….………………………….…………………….………………………………3 
a.) โหมดดูหลายสถานที ่

 

1) วดีีโอจะแสดงหนา้จอไดสู้งสุด  4 ภาพวดีีโอบนหน่ึงหนา้จอของกลอ้งทั้งหมดท่ีคุณมี 

วดีีโอจะถูกจดักลุ่มตามสถานท่ีตั้ง 

2) หนา้จอ 1.วดีีโอของเจา้ของสถานท่ีจะแสดงเป็นคร้ังแรกเสมอ หากเจา้ของมีมากกวา่ 1 สถานท่ี 

วดีีโอจะถูกจดัเรียงตามล าดบัตวัอกัษร 

3) หนา้จอ 2: เจา้ของสถานท่ีวดีีโอท่ีสอง หากมีไม่มีสถานท่ีท่ีสอง วดีีโอจะปรากฏข้ึนตามล าดบัตวัอกัษร 

4) ใน "วดิีโอ" คุณสามารถลากและวางวดีีโอในล าดบัท่ีคุณตอ้งการ กดคา้งบนวดีีโอท่ีจะยา้ย ลากวดีิโอ 

เม่ือวดีีโอจะถูกลากไปยงัสถานท่ีท่ีตอ้งการ จากนั้นปล่อย 
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b.) โหมดดูสถานทีเ่ดียว 

     

1) ใน "วดิีโอ" เลือกท่ีวดีีโอเพื่อขยายและดูในโหมดภาพเดียว 

2) เลือกท่ีปุ่ม "กลบั" เพ่ือกลบัไปท่ีหนา้จอก่อนหนา้ 

3) แตะท่ีไอคอนการแจง้เตือน  จะเรียกเหตุการณ์ฉุกเฉินและตั้งค่าไซเรน  หลงัจากท่ีคุณแตะจะมีป๊อปอพัข้ึนมา 

ถา้คุณตอ้งการท่ีจะเรียกไซเรนแตะท่ี “ใช่”  

4) เลือกท่ีภาพ เพื่อท่ีจะขยายและซ่อนแผงควบคุม 

5) เลือกภาพอีกคร้ังเพ่ือแสดงเมนูควบคุม 

6) คุณสามารถเปล่ียนการตั้งค่าภาพ ฟังเสียงรอบๆกลอ้งบนัทึก และแบ่งปันคลิปวดีิโอท่ีสองภายในเวลา 30 

วนิาทีตามเวลาจริงหรือเรียกรายช่ือโทรศพัทเ์พื่อโทรออกโดยใชแ้ผงควบคุม 
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c.) เปลีย่นการตั้งค่าภาพ 

    

คุณสมบติับางอยา่งในโหมดวดิีโอของกลอ้งสามารถเปล่ียนแปลงได ้

1) แตะปุ่มการตั้งค่าภาพ (โดยเลือกแตะท่ีไอคอนเคร่ืองมือ) 

2) ถา้คุณจะติดตั้งกลอ้งบนเพดานใหคุ้ณใชก้ารตั้งค่ากลบัภาพโดยต๊ิกถูกท่ี “ พลิก ” 

3) กลอ้งสามารถติดตั้งเพ่ือท่ีจะดูนอกหนา้ต่าง 

4) แตะท่ีกากระบาทเพื่อจะไปยงัการบนัทึกและ/หรือออกจากการตั้งคา่ของรูป   
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d.) บันทกึ/แชร์ วดิิโอ 

 

1) ในโหมดภาพเดียวเลือกปุ่มบนัทึก (วงกลมทึบในวงกลมขนาดใหญ่) เวลาในการบนัทึกสูงสุดคือ 30 วนิาที 

การบนัทึกจะถูกบนัทึกไวโ้ดยอตัโนมติัในอลับั้มภาพของคุณ 

2) ปุ่มบนัทึก และ หยดุ เป็นปุ่มท่ีใชใ้นการบนัทึกหรือหยดุการบนัทึกในปุ่มเดียวกนั 

3) วดีีโอจะหยดุการบนัทึกเม่ือบนัทึกเวลาถึง 30 วนิาที ขอ้ความจะแสดง "แบ่งปันวดิีโอ" 

4) ถา้เลือก "ไม่" หนา้จอจะถูกน าไปยงัโหมดภาพเดียว วดีีโอท่ีบนัทึกจะถูกบนัทึกไวใ้นอลับั้มรูป 

5) ถา้เลือก  "แบ่งปัน" คุณสามารถท่ีจะเลือกการแบ่งปันผา่นทางอีเมลห์รือ Facebook 

ทั้งสองจะมีระบบการรักษาความปลอดภยักบัคลิปวดีีโอท่ีแนบมา  
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e.) ติดต่อเบอร์โทรฉุกเฉิน 

      

1) ในโหมดภาพเดียวท่ีเมนูควบคุม เลือกท่ีปุ่มโทรเพ่ือเรียกรายการติดต่อฉุกเฉิน และเลือกโทรติดต่อในกรณีฉุกเฉิน 

2) รายการติดต่อฉุกเฉินจะมีรายช่ือติดต่อส าหรับแต่ละ  โอพีย(ูOPU)   

3) ขอ้ความแจง้เตือนจะปรากฏข้ึน “ไม่มีรายช่ือผูติ้ดต่อ”  หากไม่มีรายช่ือในการโทรฉุกเฉิน  

4) คุณสามารถตั้งค่ารายช่ือติดต่อฉุกเฉินไดโ้ดยไปท่ี "ควบคุม -> บญัชี -> กรณีฉุกเฉิน"  
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วดิโิอแกรม ……………….…………….…………………………………………………………4 
 

      

a.) แอพของคุณจะไดรั้บการแจง้เตือนทนัทีเม่ือเกิดเหตุการณ์ จะเปิดไซเรนเป็นเวลา  5 วนิาที ณ ท่ีติดตั้งอุปกรณ์ 

ขอ้ความจะแจง้ใหเ้จา้ของ ผูใ้ช ้และ ครอบครัวทราบถึงเหตุการณ์ท่ีตรวจพบความเคล่ือนไหวท่ีบริเวณบา้น 

จะแสดงเวลาและวนัท่ีดงัตวัอยา่ง 11:29:11  2012-01-25  

b.) ถา้คุณเลือกช่ือกลอ้งบนหนา้จอ คุณจะถูกน าไปสู่การบนัทึกเหตุการณ์ท่ี วดิิโอแกรม เลือกท่ีปุ่ม     

ถดัไปเพื่อดูท่ีกลอ้ง  
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c.) คลิปวดีิโอของเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน 30 วนิาทีเล่นไดโ้ดยการกดปุ่มเล่นในปุ่มกลางของหนา้จอ 

ภาพและวดิีโอสามารถบนัทึกไวใ้นอลับมัรูปท่ีเราก าหนดไวโ้ดยการแตะปุ่มท่ีมุมขวาของหนา้จอ  
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d.) คุณสามารถตรวจดูเหตุการณ์ผา่นวดีีโอเกรมได ้วดีีโอจะถูกบนัทึกไวใ้นโอพีย(ูOPU) 

และคุณยงัสามารถดูเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนกบัโอพีย(ูOPU)อ่ืน โดยการเล่ือนไปยงัหนา้ถดัไป 

โดยเหตุการณ์จะถูกบนัทีกเรียงล าดบัจากปัจจุบนัไปยงัอดีต 

e.) ผูใ้ชท่ี้ไดรั้บอนุญาติไม่เห็นปุ่ม “ แกไ้ข ” 

เฉพาะเจา้ของเท่านั้นจะเห็นปุ่มแกไ้ขท่ีมุมขวาบนและดงันั้นจึงมีเพียงเจา้ของเท่านั้นท่ีจะลบเหตุการณ์ได ้
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f.) ในการคน้หาเหตุการณ์ใหแ้ตะท่ีปุ่ม “ คน้หา ” แตะท่ี โอพีย(ูOPU) เพื่อเลือกโอพีย(ู OPU) 

ท่ีคุณตอ้งการณ์เพ่ือด าเนินการคน้หา เลือกวนัท่ีเร่ิมตน้และส้ินสุดของการคน้หาและจากนั้นแตะท่ี “ตกลง” 

เพื่อด าเนินการคน้หา ผลของการคน้หาจะปรากฏข้ึน  
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ควบคุม …………….………………………………………………………………………………5 
a.) แก้ไข ข้อมูลบัญชี (รหัสผ่าน , ทีอ่ยู่อเีมลล์ , ช่ือทีใ่ช้แสดง ) 

1) ไปท่ีควบคุม ->บญัชี->-ขอ้มูลส่วนตวั  

2) แตะท่ีปุ่มแกไ้ข. 

3) ปรับปรุงขอ้มูลตามความเหมาะสม  

4) แตะท่ีปุ่ม “ บนัทึก ” เพื่อยนืยนัการเปล่ียนแปลงขอ้มูลส่วนตวัหรือเพ่ือไปยงัหนา้จอก่อนหนา้ 
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b.) เพิม่ผู้ใช้งาน 

1) ไปท่ี ควมคุม  บญัชี  ผูดู้แลระบบ/ผูใ้ชง้านในครอบครัว  

2) กดปุ่ม “เพ่ิม”  

3) การป้อนช่ือ-นามสกลุผูใ้ช ้รหสัประเทศ เบอร์โทรศพัทผ์ูใ้ช ้

และจากนั้นจ าเป็นใหเ้ลือกท่ีเคร่ืองหมายท่ีช่องเพ่ือใชง้านคุณสมบติัของโทรศพัท(์เจา้ของสามารถเพ่ิมขอ้มูลผูใ้ชพ้วกเ

ขาจะไดรั้บขอ้มูลผา่งทางโทรศพัทเ์ม่ือมีเหตุการณ์ 

ผูใ้ชโ้ทรศพัทแ์บบอ่ืนไม่จ าเป็นตอ้งไดรั้บอนุญาติจากผูดู้แลระบบเซิฟเวอร์จะยอมรับอนติัโมมติั 

ผูใ้ชไ้ม่ตอ้งด าเนินการใดๆ เช่นการดาวโหลด แอพพลิเคชัน่ หรือการตรจสอบหมายเลขโทรศพัท ์

4) แตะปุ่มรายช่ือผูติ้ดต่อและเลือกหน่ีงรายช่ือ คดัลอกรายช่ือจากนั้นเพ่ิมเป็นผูมี้อ  านาจใชง้าน 

5) เลือกท่ีปุ่ม "บนัทึก" เพื่อบนัทึก หรือ เลือกท่ี “กลบั” เพื่อยอ้นกลบั เพ่ือไปท่ีหนา้จอก่อนหนา้ 

6) เพ่ิมผูใ้ชภ้ายนอกคนอ่ืนๆ ในครอบครัว โปรดท าตามหวัขอ้ 1,2,3,4 

7) เซิร์ฟเวอร์จะส่งขอ้ความแจง้ใหผู้ใ้ชภ้ายในครอบครัวคนใหม่ทราบ 
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c.) แก้ไข/ลบ ผู้ใช้ภายในครอบครัว 

1) ไปท่ี  ควมคุม  บญัชี  ผูดู้แลระบบ/ผูใ้ชง้านในครอบครัว 

2) เลือกท่ีปุ่ม “>”  ถดัจากช่ือผูใ้ช ้

3) คุณสามารถปรับเปล่ียนช่ือของ ผูใ้ชง้าน และเลือกปุ่ม "บนัทึก" หรือเลือกท่ีปุ่ม "ลบ" เพื่อลบ ผูใ้ชง้าน จากรายการ 

4) เลือกท่ีปุ่ม " ลบ " อีกคร้ังเพ่ือยนืยนัการลบของผูใ้ช ้จากนั้นจะยอ้นกลบัไปท่ีหนา้จอก่อนหนา้ 

5) ในการลบเพ่ิมเติมผูใ้ชง้านเพ่ิมเติม โปรดท าตามหวัขอ้ 1,2,3,4 

6) ผูใ้ชง้านท่ีถูกลบ จะไม่สามารถดูอุปกรณ์ได ้และขอ้ความจะถูกส่งไปยงัผูใ้ชง้าน เพื่อแจง้การเปล่ียนแปลง 

หมายเหต:ุ คุณสามารถเพ่ิม / ลบผูใ้ชง้าน ผูดู้แลระบบสามารถเพ่ิมผูใ้ชง้านใหผู้ง้านใชส้ามารถเป็นผูดู้แลระบบได ้ตวัอยา่งเช่น 

ผูดู้แลระบบมอบหมายให ้ผูใ้ช ้A เพื่อดูเฉพาะอุปกรณ์ของบา้นหลงัท่ี  1  แต่ไม่อนุญาติใหดู้อุปกรณ์ของบา้นหลงัท่ี  2 เป็นตน้ 

 



V 2.61                                                                                   

 

Oplink Communications, Inc.                                              21 

 
 

 

d.) เพิม่เบอร์โทรติดต่อฉุกเฉิน 

1) ไปท่ี ควมคุม  บญัชี  รายช่ือติดต่อฉุกเฉิน 

2) กดปุ่ม  “เพ่ิม”  

3) ป้อนช่ือและนามสกลุของรายช่ือติดต่อฉุกเฉิน, รหสัประเทศท่ีและหมายเลขโทรศพัทข์องรายช่ือติดต่อฉุกเฉิน  

4) คดัลอกรายช่ือจากสมุดโทรศพัท ์จะช่วยแสดงรายช่ือผูติ้ดต่อและใหคุ้ณสามารถเลือกหน่ึงผูติ้ดต่อเป็น 

เบอร์ติดต่อฉุกเฉินได ้

5) เลือกท่ีปุ่ม "บนัทึก" เพื่อยนืยนั หรือ "กลบั" เพ่ือไปท่ีหนา้จอก่อนหนา้ 

6) การเพ่ิมเติมผูใ้ชง้าน  โปรดท าตามหวัขอ้ 1,2,3,4 
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e.) เพิม่/ลบ เบอร์โทรติดต่อฉุกเฉิน 

1) ไปท่ี ควมคุม  บญัชี  รายช่ือติดต่อฉุกเฉิน 

2) เลือกปุ่ม  “>” ถดัจากช่ือของเจา้ของเบอร์ 

3) คุณสามารถปรับเปล่ียนช่ือของรายช่ือติดต่อฉุกเฉินและเลือกปุ่ม "บนัทึก" หรือเลือกท่ีปุ่ม "ลบ" 

เพ่ือลบรายช่ือติดต่อฉุกเฉินจากรายการ 

4) เลือกท่ีปุ่ม "ลบ" อีกคร้ังเพ่ือยนืยนัการลบรายช่ือผูติ้ดต่อน้ี จากนั้นจะกลบัไปท่ีหนา้จอก่อนหนา้ 

5) ในการลบเพ่ิมเติมรายช่ือติดต่อฉุกเฉินขั้นอ่ืน โปรดท าตามขอ้ 1,2,3,4 
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f.) ควบคุม -> ออกจากระบบ 

ผูใ้ชส้ามารถออกจากระบบของแอพจากหนา้จอน้ี 

 

g.) เข้าสู่ระบบ/ขอรหัสผ่านใหม่ 

เลือกท่ี "ลืมรหสัผา่น" ระบบจะไปยงัหนา้ " ลืมรหสัผา่น " กรอกขอ้มูลเขา้สู่ระบบ(หมายเลขโทรศพัทข์องบญัชี) 

ในช่องท่ีใหไ้วแ้ละกดปุ่ม "ยนืยนั" ส าหรับรหสัผา่นใหม่จะส่งอีเมลไ์ปใหคุ้ณพร้อมกบัรหสัผา่นใหม่ท่ีเซิร์ฟเวอร์สร้างข้ึน 

คุณสามารถเลือกท่ีจะตั้งค่ารหสัผา่นใหม่หลงัจากท่ีเขา้สู่ระบบดว้ยรหสัผา่นท่ีสร้างเซิร์ฟเวอร์บนหนา้เวบ็ 

      

  



V 2.61                                                                                   

 

Oplink Communications, Inc.                                              24 

 
 

จัดการอุปกรณ์ ….….……………………………………………………………………...…6 
a.) เปิดการใช้งาน  โอพยูี(OPU)   (เพิม่อุปกรณ์) 

1) ไปท่ี ควบคุม -> จดัการอุปกรณ์ 

2) กดปุ่ม “เพ่ิม” ท่ีอยูถ่กัจาก “จดัการอุปกรณ์”เลือกท่ี  โอพีย(ูopu) 

3) เลือกท่ี “เร่ิมตน้ใชง้านตอนน้ี” เพ่ือท่ีจะเร่ิมตน้กระบวนการเร่ิมตน้การใชง้านอุปกรณ์ โอพีย(ูopu) โดยสามารถ 

สแกนท่ี QR โคด้ ท่ีอยูบ่นอุปกรณ์ 
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b.) เพิม่อุปกรณ์ (กล้อง  และ เซนเซอร์) 

1) ไปท่ี  ควบคุม -> จดัการอุปกรณ์ 

2) กดท่ีปุ่ม “เพ่ิม” ถดัจาก “จดัการอปุกรณ์” 

3) เลือก “ เพ่ิมกลอ้ง ” หรือ “เพ่ิม เซ็นเซอร์” ข้ึนอยูก่บัอุปกรณ์ท่ีตอ้งการเพ่ิม 

4) สแกน QR โคด้ ท่ีอยูบ่นอุปกรณ์ (* หมายเหต:ุ หากไม่สามารถสแกนได ้คุณจะถูกถามใหใ้ส่รหสัผลิตภณัฑ(์Serial 

Number) ของอุปกรณ์ ใหคุ้ณใส่(Serial Number)จ านวน 20 หลกัในช่องวา่งท่ีเวน้ไวใ้ห ้

5) กดเลือกท่ีปุ่ม บนัทึก เพื่อยนืยนั หมายเลขผลิตภณัฑ ์

      

6) หลงัจากท่ีท าการแอดอุปกรณ์เสร็จ คุณจะสามารถปรับเปล่ียนช่ืออุปกรณ์แต่ละช้ิน 

หรือเวน้วา่งไวเ้พ่ือใหเ้ป็นช่ือมาตรฐาน ถา้คุณตอ้งการปรับเปล่ียนช่ืออุปกรณ์ กดปุ่มสญัลกัษณ์ “>” 

หลงัจากป้อนช่ืออุปกรณ์เสร็จกดท่ีปุ่ม “บกัทึก” เพื่อท าการบนัทึก 
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c.) ลบ และ แก้ไขช่ือ  โอพยูี(OPU) และ อุปกรณ์ 

1) ไปท่ี ควบคุม -> จดัการอุปกรณ์ 

2)  โอพีย(ูOPU)   

a. กดท่ีปุ่ม “>” ถดัจากช่ือของ  โอพีย(ูOPU)   

b. การเปล่ียนช่ือ พิมพช่ื์อใหม่ลงบนช่ือเก่าของ โอพีย(ูOPU) แลว้กดท่ีปุ่ม "บนัทึก" 

c. ในการลบ กดท่ีปุ่ม "ลบ" แลว้กดท่ี "ลบ" อีกคร้ังเพ่ือยนืยนัการลบหรือกดท่ีปุ่ม "ยกเลิก" เพื่อยกเลิกการด าเนินการ 

3) เซนเซอร์/กลอ้ง  

a. กดท่ีปุ่ม “>” ท่ีอยูถ่ดัจากท่ีท่ีตอ้งการแก ้

b. การเปล่ียนช่ือ พิมพช่ื์อใหม่ลงบนช่ือเก่า จากนั้นกดท่ีปุ่ม "บกัทึก" 

c. ในการลบ กดท่ีปุ่ม "ลบ" แลว้กดท่ี "ลบ" อีกคร้ังเพ่ือยนืยนัการลบหรือกดท่ีปุ่ม  "ยกเลิก " 

เพื่อยกเลิกการด าเนินการ 

 



V 2.61                                                                                   

 

Oplink Communications, Inc.                                              27 

 
 

 
d.) การสับเปลีย่น โอพยูี(OPU)   

* หมายเหต:ุ. การเปล่ียน โอพีย(ูOPU) ยงัคงสามารถท่ีจะติดต่อกบัอุปกรณ์ท่ีถูกเพ่ิมข้ึนคร้ังแรก ระหวา่ง  

โอพีย(ูOPU) ก่อนหนา้ กบั กลอ้งและเซนเซอร์ * 

1) กดปุ่ม “>” ท่ีอยูถ่ดัจาก  โอพีย(ูOPU)   

2) แอด โอพีย(ูOPU) ใหม่เพื่อท่ีจะแทนท่ี โอพีย(ูOPU) เก่า กดท่ีปุ่ม “แทนท่ี”  

3) หนา้จอจะแสดงไปยงัหนา้สแกน QR โคด้บน โอพีย(ูOPU) ตวัใหม่ 

4) ขอ้ความจะแจง้ใหท่้านทราบวา่การเปล่ียนแปลง โอพีย(ูOPU) ส าเร็จ 
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e.) ไฟแสดงสถานะแบตเตอร่ี 

1) ไปท่ีควบคุมการจดัการอุปกรณ์  

2) ในส่วนของเซ็นเซอร์ใหค้ลิกบนเซ็นเซอร์เพ่ือดูรายละเอียด  

3) หากเซ็นเซอร์ใชแ้บตเตอร์ร่ีสถานะของมนัจะปรากฏข้ึนถดัจากแบตเตอร์ร่ี   

4) สถานะของแบตเตอร์ร่ี  

a. “"แบตเตอร่ี พร้อมใชง้าน” (แบตเตอร่ีท่ีชาร์จไฟเกือบเตม็) 

b. “แบตเตอร่ีต ่า” (แบตเตอร่ีใกลจ้ะหมด) 

c. “ไม่ทราบ” (การส่ือสารระหวา่งอุปกรณ์ท่ีไม่สมบูรณ์) 
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f.) ความเร็วในการจับความเคลื่อนไหวของกล้อง 

(อยู่ในเร่ืองทีเ่กีย่วกบัคุณสมบัติการตรวจจับความเคลือ่นไหว)  

ถึงแมแ้ต่ละอุปกรณ์อยา่งกลอ้งและเซนเซอร์จะมีคุณสมบติัท่ีแตกตา่งกนั 

การตรวจสอบความไหวของการเคล่ือนไหวของกลอ้งจะอยูภ่ายในส่วนรายการเซ็นเซอร์ 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการตรวจสอบในสภาพแวดลอ้มท่ีมีความหลากหลายของเซ็นเซอร์การเคล่ือนไหวจะช่วยใหผู้ใ้ชส้ามา
รถก าหนดเกณฑค์วามไว เจา้ของสามารถก าหนดเกณฑค์วามไว 100% (ท่ีมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด) ถึง 0% 

(ท่ีมีประสิทธิภาพนอ้ย) โดยค่าเร่ิมตน้เกณฑท่ี์ก าหนดใหเ้ป็น 0% จากน้ีเป็นอุปกรณ์อยา่งใดอยา่งหน่ึงจะไม่มีปุ่ม “ลบ” 
ในรายละเอียดรายช่ือเซนเซอร์ เจา้ของตอ้งน าอุปกรณ์ออกในรายละเอียดรายการกลอ้งเอง 

1) ไปท่ี ควบคุม -> การจดัการอุปกรณ์ 

2) ในส่วนรายการเซนเซอร์คลิกท่ีกลอ้งเพ่ือดูรายละเอียด 

3) สามารถปรับเปล่ียนไดก้ารตรวจจบัความเคล่ือนไหวได ้
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g.) ยกเลกิการใช้ของฉัน  

ถา้คุณไดรั้บสิทธ์เป็นผูใ้ชง้านในระบบและถา้คุณไม่ตอ้งการท่ีจะเป็นผูใ้ชง้านในระบบคุณสามารถท่ีจะเอาตวัเองออกจากระ

บบได ้ผูดู้แลระบบจะไดรั้บการแจง้เตือนวา่ผูใ้ชไ้ดอ้อกจากการเป็นผูใ้ชแ้ลว้   

1) ไปท่ี -> ควบคุม -> จดัการอุปกรณ์  

2) ถดัจากช่ือของระบบใหก้ดท่ี ‘ยกเลิกการใชข้องฉนั’ 

3) กด ‘ยกเลิกการใชข้องฉนั’เพื่อยนืยนัหรือ ‘ยกเลิก’  
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h.) การเพิม่ Wi-Fi เคร่ือข่ายส าหรับกล้อง  

กลอ้งจะเช่ือมต่อสญัญาณท่ีมีความแรงสูง ผูใ้ชส้ามารถตั้งค่ากลอ้งเพ่ือรับสญัญาณ ความแรงของสญัญาณจุดเช่ือมต่อ 
Wi-Fi  ข้ึนอยูก่บั โอพีย(ูOpu) หรือ เร้าเตอร์ หรือ Wi-Fi Repeater  

1) ไปท่ี ควบคุม -> การจดัการอุปกรณ์  

2) เลือกกลอ้งจากรายช่ือกลอ้งและแตะท่ี Wi-Fi  

3) เลือกเครือข่าย Wi-Fi ท่ีคุณตอ้งการจะเขา้ร่วมการใชง้านร่วมกนั  

4) ในหนา้เพ่ิมเครือข่าย แตะ"เพ่ิม"เพ่ือเพ่ิมเครือข่าย Wi-Fi หรือ กลยัไปยงัหนา้ Wi- Fi 
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i.) หลงัจากการเพิม่เครือข่าย  

1) กลอ้งท่ีไดรั้บการติดตั้งเพ่ิมในระบบของคุณสามารถตั้งค่าในการใชง้าน เครือข่ายเม่ือ Wi-Fi ได ้

2) ในกรณีท่ีจุดเช่ือมต่อท่ีมีสญัญาณเคร่ือข่ายแรงกลอ้งจะเช่ือมต่อโดยอตัโนมติั  

3) การลบเคร่ือข่าย  
-ควบคุม  
- จดัการณ์อุปกรณ์  
- เลือกกกลอ้งในรายช่ือ  
- Wi-Fi 
- เลือก Wi-Fi ในเครือข่าย “เลือกส่วนเครือข่ายท่ีเพ่ิมเขา้มาก่อนหนา้น้ี”  
- ลบ  
- ลบ  
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การแจ้งเตือน …………….….………………………………………………….………………7 

ไปทีค่วบคุม -> การแจ้งเตือน  

      
a.) การแสดงการแจง้เตือน-

การแจง้เตือนรวมถึงการแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ของเหตุการณ์และแจง้ใหท้ราบสถานะของระบบการปิดโหมดน้ีท าใหไ้

ม่สามารถรับขอ้ความท่ีส าคญัได ้ 

b.) การแจง้เตือนเสียงบนมือถือ-การแจง้เตือนรวมถึงเสียงไซเรนของเหตุการณ์และขอ้ความเสียงสถานะของระบบ 

หมายเหต:ุการก าหนดค่าการแจง้เตือนและการแจง้เตือน แอพพลิเคชัน่ สมาร์ทโฟนไม่ไดก้ าหนดเสียงของการจากแจง้เตือน 

คุณควรไปตั้งค่า ->การแจง้เตือน ของ ออ๊บลิงค ์mi Security  
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ลอ็ค/ปลดลอ็ค …………….….………………………………………………….………………8 
a.) ลอ็ค/ปลดลอ็ค  โอพยูี(OPU)   

 

a. ถา้ตอ้งการลอ็คใหเ้ลือกท่ี “ลอ็ค”(เป็นรูปกญุแจพ้ืนสีแดง)หรือถา้ตอ้งการปลดลอ็กใหเ้ลือกท่ี 

“ปลดลอ็ค”(เป็นรูปกญุแจพ้ืนสีเทา) 

b. ในขณะอยูบ่า้นคุณสามารถควบคุม โอพีย(ูOPU) โดยโหมด “โหมดท่ีพกัอาศยั”โดยเขา้ไปท่ี ควบคุม 

โหมดลอ็ค  โหมดท่ีพกัอาศยั เม่ือกลบัมาท่ีโฮม “ลอ็ค” 

ท่ีเป็นเป็นรูปกญุแจสีแดงจะเปล่ียนเป็นรูปกญุแจพ้ืนสีเหลือง 

*หมายเหต:ุ  การเลือก ปลดลอ็ค/ลอ็ค จะยกเลิกเหตกุารณ์ และ ปลดลอ็คอุปกรณ์ 
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b.) ลอ็คในขณะอยู่บ้าน 

a. คุณสามารถใชโ้หมดน้ีเวลากลางคืนท่ีคุณนอนหลบัอยูใ่นบา้น ตวัตรวจจบัความเคล่ือนไหวจะปลดลอ็คอตัโนมติั 

แต่ เซนเซอร์ ประต/ูหนา้ต่าง จะยงัคงลอ็คตามปรกติ 

คุณสามารถท่ีจะยา้ยไดอ้ยา่งอิสระภายในบา้นและไดรั้บการคุม้ครองจากผูบุ้กรุกภายนอก  

b. ในส่วนออปชัน่ ลอ็ค/ปลดลอ็ค ในขณะอยูบ่า้นคุณสามารถเปิด หรือ ปิด ลอ็คในขณะอยูบ่า้น 

และโหมดลอ็คไม่สามารถใชร่้วมกนัได ้หากเลือกออปชัน่นึง อีกออปชัน่จะถูกปิดอตัโนมติั 

c. ท่ีหนา้โหมดลอ็คใหเ้ลือกแตะท่ี โอพีย(ูOPU)จากนั้นจะน าคุณไปยงัโหมดการตั้งค่าเร่ิมตน้โหมดลอ็ค 

นอกจากน้ีคุณยงัสามารถท่ีจะเลือกอุปกรณ์เซ็นเซอร์เพ่ือท่ีจะตั้งค่าในโหมดท่ีอยูอ่าศยัได ้ 
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ค าแนะน าในการแก้ปัญหา 
อาการ สาเหตุ การแก้ไข 

แอพไม่สามารถตรวจจบั โอพยูี (OPU) มาร์ทโฟนไม่ได้อยู่ในเครือข่ายเดยีวกนักบั 
โอพยูี(OPU)   

เช่ือมต่อสมาร์ทโฟนกบัเครือข่ายเดยีวกนั
หรือสแกนบาร์โค้ด QR ทีด้่านหลงัของ 
โอพยูี(OPU)  

แอพตรวจพบมากกว่าหนึ่ง โอพยูี (OPU) 
ทีไ่ม่เกีย่วข้องกนัในบริเวณเดยีวกนั 

หลาย โอพยูี(OPU)   
ทีย่งัไม่ได้ถูกเปิดใช้งานอยู่บนเครือข่ายเดยี
วกนั 

สแกนบาร์โค้ด QR ทีด้่านหลงัของ 
โอพยูี(OPU)  

ไม่สามารถเร่ิมต้นการใช้งานได้ส าเร็จ บางส่วนของอุปกรณ์ไม่ได้เปิดใช้งานในระ
หว่างขั้นตอนการเปิดใช้งาน 

สแกนบาร์โค้ด QR 
แต่ละอปุกรณ์ทีไ่ม่ได้ถูกเปิดใช้งาน 

การจดัการเวลาในการโหลดวดิโีอ 

 

วดีโีอทีบ่างอนัอาจจะใช้เวลานานในการโห
ลด เครือข่ายอาจขัดข้อง 

หน้าจอวดีโีอจะเปลีย่นเป็นภาพนิง่พร้อม
ปุ่ ม มุมมอง กดทีปุ่่ มโหลดอกีคร้ัง 

การโทร – เกดิข้อผดิพลาด ค าหน้ารายช่ือตดิต่อฉุกเฉินยงัไม่ได้ตั้งค่า 

 

 

ข้อความจะปรากฏ และน าคุณไปยงั 
“ควบคุม  บัญชี 
รายช่ือผู้ตดิต่อกรณีฉุกเฉิน” 
คุณสามารถเพิม่รายช่ือผู้ตดิต่อฉุกเฉินทีห่
น้านี ้

การจดัการเข้าสู่ระบบพร้อมกนั 
จากผู้ใช้งานคนเดยีวกนั 

เข้าสู่ระบบในอุปกรณ์หลายชนิดในเวลาเดี
ยวกนัโดยใช้บัญชีเดยีวกนั 

หนึ่งบญัชีสามารถใช้ส าหรับหนึง่อุปกรณ์ 
ณ เวลาเดยีวกนัเท่านั้น 

 


