
SMART WIFI CAMERA
Secure  your home by your phone.

คู่มือการใช้งาน

ภาษาไทย



รายการสินคาในกลอง

คุณสมบัติการใชงาน
1. รองรับการถายภาพเคลื่อนไหวความละเอียดสูง 720P High-defination

2. เชื่อมตอดวยระบบWifi

3. รองรับการเชื่อมตอวีดีโอและสนทนาผานโทรศัพทแบบ real-time 

   และสามารถเชื่อมตอไดหลายผูใชงานพรอมกัน

4. รองรับโหมด HD infrared night vision ใหคุณเห็นภาพไดชัด

    แมอยูในที่มืด

5. ใชคูกับLAMPTAN HOME แอพพลิเคชัน

6.*รองรับการจัดเก็บขอมูลบน Cloud ไดตลอดเวลา
     *มีคาใชจายเพิ่ม(ดูขอมูลไดในLAMPTAN HOME APP)

อุปกรณ
จายไฟ

สาย
Micro USB

สกรู
x2

กลอง
Smart wifi

แผนแมเหล็ก
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LEDแสดง
สถานะเลนส

ขายึด รองรับ
การหมุนได360 ํ

ชองเสียบ
แหลงจายไฟ

ปุมรีเซ็ต

ลำโพงชองเสียบ
Micro SD
card

ไมโครโฟน

ฐานแมเหล็ก

รายละเอียดสินคา

• ชารจไฟดวย USB ผานAdaptor

• รองรับ Micro SD card

• รีเซ็ตโดยกดปุมรีเซ็ตคางไว 8 วินาที
  (กรณีรีเซ็ตใหมตองตัดการเชื่อมตอกับ account 
    เดิมกอนทุกครั้ง)

การแสดงผลของLED

• สีแดง  : อุปกรณเริ่มทำงาน

• สีแดงกระพริบ : กำลังหาสัญญาณ

                        ในการเชื่อมตอ 

• สีฟากระพริบ : กำลังหาเชื ่อมตอ

• สีฟา    : เชื่อมตอสัญญาณเสร็จสิ้น

• สีแดงและสีฟากระพริบสลับกัน  : 

  กำลังทำการยกระดับระบบใหม

  กรุณาอยาปดเครื่อง
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ขอมูลสินคา
ขนาดสินค้า : 68*68*125mm.
แรงดันไฟฟ้าขาเข้า : DC 5V, 1 A
LED อินฟาเรด : IR LED 10 ชิ้น  มองเห็นระยะ 6m.ในความมืด
Chip model : Hi3518E V200
จำนวนเฟรมต่อวินาท : 30fps (ตั้งค่าได้)
ชนิดรูปภาพที่ได้รับการย่อขนาด : H.264 MP/ HP Level4.0/ H.264
                                             / MJPEG/ JPEG compress standard
เลนส์กล้อง : 113°
โหมดกลางคิน : เปลี่ยนโหมดกลางคืนอัตโนมัติ
ความละเอียด : 720P/VGA/QVGA
DDR : 128M
เสียง : สองทาง
เซ็นเซอร์ : 1/4” OV9732 1MP CMOS
อุณหภูมิในการทำงาน : -20°~50°C 



ขั้นตอนการใชงาน

ขั้นตอนที่ 1
ต่ออุปกรณ์กับแหล่งจ่ายไฟ

ขั้นตอนที่ 3
กดปุ่มรีเซ็ตค้างไว้ 8 วินาที 

เพื่อเริ่มต้นการตั้งค่า

ขั้นตอนที่ 4
เข้าแอพพลิเคชัน แล้วทำการเชื่อมต่อ

โดยสแกนQR code ใต้กล้องหรือทำ

ตามขั้นตอนแนะนำในแอพพลิเคชัน

ขั้นตอนที่ 5
เริ่มต้นการใช้งาน

ขั้นตอนที่ 2
ดาวน์โหลด LAMPTAN HOME 

application ลง smartphone 

ของท่าน
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แสกนQR Codeเพื่อดาวนโหลดแอพพลิเคชัน

LAMPTAN HOME



วิธีการติดตั้ง
การติดตั้งแผ่นแม่เหล็ก

1. เลือกผนังที่เรียบและสะอาด

2. ทำการติดแผ่นเหล็กโดยลอกกาวสองหน้าหรือทำการเจาะยึดติดกับสกรู 

   (ในกรณีจุดติดตั้งเป็นแม่เหล็กสามารถนำกล้องติดตั้งได้ทันที)

3. นำกล้องติดเข้ากับแผ่นแม่เหล็ก

สามารถปรับองศาของกล้องได้ตามต้องการ

แผนแมเหล็ก
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วิธีลบหรือตั้งคาใหม
1. เข้า LAMPTAN HOME App

2. เข้าที่Smart wifi camera ที่ต้องการลบหรือตั้งค่าใหม่

3. กด Setting ที่รูปเฟืองมุมบนขวา

4. กด “Delete”

5. กด “Delete” อีกครั้งเพื่อยืนยันการลบ

6. กดปุ่ม Reset ที่ด้านหลัง Smart wifi camera

หมายเหตุ
1. ห้ามทำการกดปุ่มReset ที่ด้านหลัง Smart wifi camera ก่อนทำการ

    ลบอุปกรณ์ในApp

2. ต้องทำการลบSmart wifi camera ในApp ก่อนทำการ

     Delete Family ทุกครั้ง 
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ข้อกำหนดของ SD Card

• Class4ขึ้นไป     • ความจุไม่เกิน64GB     • รูปแบบFAT32



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



User Guide

SMART WIFI CAMERA
Secure  your home by your phone.

English



Packing list

Function Description
1.  Support 720P High- definition Video Recording; 
2.  Support Wi- Fi Smart Connection;
3.  Support real- time video via mobile phone and 2- way 
     talk- back, enabling your communication with family 
     members;
4.  Support night vision, human body detection and 
     malfunction alarm to safeguard your family.
5*. Support 7*24 ongoing Cloud Storage and remote control 
     and view; 
6.  Support LAMPTAN HOME application
      *Additional fee: cloud storage services.(Find it in the LAMPTAN HOME application)

Adaptor Micro USB
power cable

Screws
x2

Smart Wifi
camera

Steel plate
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LED status
indicator
lamp

Lens

Support
available 
for 360°
rotation

Power supply
port

Reset
button

Loud 
SpeakerMicro SD

card slot

Microphone

Magnetic
Base

Product Description
• USB Power Supply : 
  External Power Supply
• Micro SD Card Slot : 
  Support micro SD card
• Reset Settings: 
  Keep pressing Reset button for
  8s to restore primary setting. 
  ( Please relieve the original binding account 
    and change another binding account for 
    the camera. )

LED States
• Red ON : Power on. 
• Red flashing : Airlink configuration 
                        status.
• Blue flashing : Network connecting.
• Blue ON : Network is successfully 
                 connected.
• Red and Blue Indicator flashing : 
  System upgrading, do not power off.

2



3
Specification
Product Size : 68*68*125mm.
Power Input : DC 5V, 1 A
Infrared LED : 10 pcs IR LED offer 6m sight distance in darkness.
Chip model : Hi3518E V200
FPS : 30fps (adjustable)
Compressed image format : H.264 MP/ HP Level4.0/ H.264
                                           / MJPEG/ JPEG compress standard
Camera Lens : 113°
Night Vision : Switch optical filter auto
Resolution : 720P/VGA/QVGA
DDR : 128M
Audio : Two way
Sensors : 1/4” OV9732 1MP CMOS
Operating Temperature : -20°~50°C



Operation Guide
Step 1
Connect the product to
power supply.
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Step 3
Keep pressing Reset button

for 8s to restore primary

setting.

Step 4
Enable APP; you can scan QR Code

from the bottom of the camera

or add intelligent product according

to the route guide.Step 5
Enjoy your camera.

Step 2
Download LAMPTAN HOME 

application on your smartphone.
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Scan QR Code for downloading
LAMPTAN HOME application



Installation Tips
Steel Plate Installation (optional)

1. Choose a clean and flat wall.
2. Fasten the steel plate at the chosen position by using 
   3M double- sided adhesive tape or screw (contained). 
   (with built- in magnet, you can choose any metal surface
    for adsorption.)
3. Install the device to the fastened steel plate/any metal panel.

You can manually adjust the device’s angle.

Steel plate
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How to reset Smart wifi camera
1. Go to LAMPTAN HOME App

2. Choose Smart wifi camera you want to delete or reset

3. Go setting by touch gear icon at top corner

4. Choose “Delete”

5. Choose “Delete” again for confirm delete device

6. Push reset button at back side of Smart wifi camera

Remark
1. Do not push reset button at back side of Smart wifi camera 

     before delete device in App

2. Always delete Smart wifi camera in App before Delete Family

07077

SD Card requirements

• Require Class4 minimum     • Less than 64GB     • Format FAT32



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


