
คู่มือการใช้งาน

ภาษาไทย

SMART SOS
Immediately rescue your family.



รายการสินคาในกลอง

         เมื่อเด็ก สุภาพสตรี หรือ ผู้สูงอายุในบ้าน
ของคุณต้องการความช่วยเหลือ เพียงแค่กดปุ่ม
ที่อุปกรณ์ Smart SOS ระบบจะทำการแจ้งเตือน
ขอความช่วยเหลือได้ตลอด24 ชม. ไม่ว่าคุณจะอยู่
ที่ไหน เหมาะกับการใช้ในบ้าน ร้านค้า โรงพบาบาล
หรือสถานที่ที่ต้องการความปลอดภัย
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รายละเอียดสินคา

ปุมรีเซ็ต

ปุม SOS

LEDแสดงสถานะ

รูคลองเชือก
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ขอมูลสินคา

ขนาดสินค้า : 57.5*34.5*13 mm.
แรงดันไฟฟ้า :  DC3V (ถ่านกระดุมCR2032)
กระแสไฟขณะอยู่ในสถานะปกติ   :  ≤3uA
กระแสไฟขณะส่งสัญญาณเตือน :  ≤30mA
ระบบการส่งสัญญาณ : ZiqBee Ad-Hoc
ระยะส่งสัญญาณ : 100m(ในพื้นที่เปิด)
อุณหภูมิในการทำงาน :  -10°C ~ +50°C
ความชื้นในการทำงาน   : ≤95%RH
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ขั้นตอนการใชงาน

ขั้นตอนที่ 1
ดาวน์โหลด LAMPTAN HOME แอพพลิเคชัน

ลง smartphone
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แสกนQR Codeเพื่อดาวนโหลดแอพพลิเคชัน
LAMPTAN HOME
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ขั้นตอนที่ 2

ขั้นตอนที่ 3

ขั้นตอนที่ 4

เข้า LAMPTAN HOME แอพพลิเคชัน

เลือกเมนู Sensor จากนั้นเลือกเมนู

SOS Button

กดปุ่ม “+” หรือ ปุ่ม “Add device”
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ขั้นตอนที่ 6
นำเข็มกดปุ่มมากดปุ่มรีเซ็ต

ค้างไว้ 2 วินาที LEDแสดงสถานะ

จะกระพริบอย่างเร็ว อุปกรณ์จะ

ทำการเชื่อมต่อและยืนยันการ

เชื่อมต่อกับแอพพลิเคชัน

ขั้นตอนที่ 5
ดึงฟิล์มแยกถ่านออกจากอุปกรณ์
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นำเข็มกดปุ่ม มากดปุ่มรีเซ็ต

ค้างไว้ 5 วินาที LEDแสดงสถานะ

จะกระพริบอย่างช้า 3 วินาที

การตั้งคาใหม
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1. ห้ามทำการกดปุ่มReset 

     อุปกรณ์ก่อนทำการลบ

      อุปกรณ์ในApp

2. ต้องทำการลบอุปกรณ์

     ในApp ก่อนทำการ

     Delete Family ทุกครั้ง 

     

หมายเหตุ



1. นำฝาครอบออก

2. นำแบตเตอรี่ CR2032 ใส่ให้ถูกขั้ว

3. นำฝาครอบใส่กับอุปกรณ์

การเปลี่ยนแบตเตอรี่

1 2 3
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บริการและรับประกันหลังการขาย
1. การรับประกัน ภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่ซื้อ โดยนำใบเสร็จรับเงิน /
    ใบกำกับภาษีมาแสดง ถ้าซื้อสินค้าภายใน 7 วัน แล้วเกิดสินค้ามีปัญหา
    ทางบริษัทฯ ยินดีเปลี ่ยนสินค้าชิ ้นใหม่ให้ ถ้าทางบริษัทฯไม่มีสินค้าใน
    คลังสินค้า ทางลูกค้าต้องรอสินค้า และสินค้าต้องไม่อยู่ในสภาพ แตก หัก
    หรืออยู่ในสภาพไม่ปกติ

2. การรับประกัน จะไม่ครอบคลุมข้อบกพร่อง หรือความเสียหายจากสาเหตุ 
    ต่อไปนี้
    a. การใช้งานไม่ถูกต้อง หรือนำสินค้าอยู่ในสภาพที่ไม่เหมาะสมกับการ
        ใช้งานที่ผิด หรือนอกเหนือจากข้อแนะนำ การใช้ในคู่มือการใช้งาน
    b. การซ่อม หรือ ดัดแปลง แก้ไข โดยบุคคลภายนอกที่มิใช่ช่างของบริษัทฯ
    c. นำสินค้า ชิ้นส่วนหรือซอฟท์แวร์ของบุคคลอื่นมาใช้ร่วมกับสินค้า
    d. หากสินค้า ชารุด หรือ เสียหาย อันเกิดจากการใช้งานผิดวิธี หรือการ
       ต่ออุปกรณ์ผิดวิธี การใช้แรงดันไฟไม่ตรงกับมาตรฐานของสินค้าและ
       การใช้งานผิดประเภทที่มีเขียนไว้ในฉลากสินค้า
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ขอขอบพระคุณที่เลือกแลมป์ตั้น
แลมปตั้น ไลทติ้ง (2001) จำกัด
3 ซอยเทียนทะเล19 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล
แขวงทาขาม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพ 10150
แผนกบริการลูกคา : 0-2451-2968-9
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User Guide

SMART SOS
Immediately rescue your family.

English



Packing List

         When the children, ladies  and elderly need
help, just press red button on Smart SOS. The system
will immediately send a notification to the application
on smartphone . So, you can be ensured that no
matter where you are you and your beloved family
will be 24 hrs safe. This device is suitable for using
at home, shop, hospital or any place that require a
security.

Smart S O S Reset pin Wristband
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Reset button

SOS button

LED status
indicator lamp
Wristband hole

Product Description
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Product Size : 57.5*34.5*13 mm.
Power Supply  :  DC3V (CR2032 button battery)
Standby Current  : ≤3uA
AIarm Current  :  ≤30mA
Communication Protocol : ZiqBee Ad-Hoc
Tranmission Distance : 100m(in open area)
Operating Temperature :  -10°C ~ +50°C
Operating Humidity  : ≤95%RH

Specification
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step 1
Download LAMPTAN HOME application

on your smartphone.

Operation Guide
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Scan QR Code for downloading
LAMPTAN HOME application
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step 2

step 3

step 4

Go to LAMPTAN HOME application

Choose Sensor and choose 

SOS Button

select “+” or “Add device”
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step 6
Push reset button by reset pin

for 2 seconds, LED flash quickly

Device conect success

step 5
Romove isulation film
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Push reset button by reset

pin for 5 seconds, LED flash

quickly for 3 seconds

How to reset

Remark
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1. Do not push reset button 
     before delete device in App
2. Always delete device in App 
     before Delete Family
     



1. Remove the cover. 

2. Insert Battery CR2032 correctly.

3. Assemble the cover back to device. 

Battery Replacement

1 2 3
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Warranty and after-sales service

1. Warranty period shall be valid for 1 year since the date of 
     purchase, it’s subject to purchase invoice. For any 
     malfunction caused by inferior quality (normal usage), 
     the company will repair it for you free of charge.   
     Meanwhile, exchange of goods (due to quality problem) 
     is available to you within 7 days. 
2. Exceptions are as follows: 
    a. Any malfunction or defect caused by improper usage 
        conditions or environment. 
    b. Any malfunction or defect caused by improper installation, 
        usage, unauthorized maintenance, modification, force   
        majeure or external causes. 
    c. Any malfunction or defect resulted from applying any 
        third- party product, software or component.
    d. Any malfunction or damage not caused by the product’s 
        design, technology and quality etc. 
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Thank you for choose LAMPTAN
LAMPTAN LIGHTING (2001) Co.,LTD
3 Soi Thianthale 19, Bangkhunthian- Chaithale Rd.,
Thakarm, Bangkhunthian, Bangkok 10150 
Customer Service : 0-2451-2968-9
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