
คูมือการใชงาน

SMART WIFI SOCKET
Control your electric device from anywhere.

ภาษาไทย
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ขั้นตอนการใชงาน

1 ดาวนโหลด LAMPTAN HOME App จาก App store
หรือ Google play และสรางaccount
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Log inที่ LAMPTAN HOME App

ตออุปกรณ Smart Wifi Socket เขากับปลั๊กไฟ

กดปุม “+” หรือ ปุม “Add device”ในapplication

เลือกเมนู Socket จากนั้นใหเลือกเมนูอุปกรณ 
Smart Wifi Socket และกดปุม “Next”
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กดปุมสวิทชเปด/ปด บนตัวอุปกรณคางไว
ประมาณ6วินาที จนกวาจะมีไฟสีแดงกระพริบ

ปุมสวิทชเปด/ปด

ไฟLEDแสดงสถานะ

กดปุม “Go to setting” เพื่อเชื่อมตออุปกรณ
โดยเชื่อมตอ Wifi ชื่อ “HomeMate_AP” จากนั้น
ใหกลับเขาLAMPTAN HOME app

เชื่อมตอInternet Wifi

เมื่อเชื่อมตอWifiสำเร็จอุปกรณจะปรากฏใน
LAMPTAN HOME Appจากนั้นใหกด “Save”
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แสกนQR Codeเพื่อดาวนโหลดแอพพลิเคชัน
LAMPTAN HOME
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ขนาดสินค้า : 53*53*54mm. (with pins)

น้หนัก : 80g±5g/130g±5g(กับบรรจุภัณฑ์)

สี : Red/Blue//Gray

ระบบการส่งสัญญาณ : Wi-Fi 2.4GHz b/g/n

ระบบความปลอดภัย : WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK

กระแสไฟฟ้าขณะใช้งาน : ≤0.3W

การเข้ารหัสข้อมูล : WEP/TKIP/AES

วัสดุ : PC กันไฟ

คลื่นวิทยุ : 2.412-2.484GHz

อุณหภูมิในการทำงาน : -10~50˚C

พารามิเตอร์ไฟฟ้า : 120~240V, 15A,60Hz

ขอมูลสินคา 4



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 SOCKET
Control your electric device from anywhere.

English



Operation Guide

1 Download LAMPTAN HOME App from App store
or Google play and create account.
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Log in on LAMPTAN HOME App .

Connect Smart Wifi Socket with power outlet.

Choose“+”  or “Add device” in application

Choose Socket, choose Smart Wifi Socket
and choose  “Next”
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Push Power button on Smart Wifi Socket
and hold for 6 seconds until red light flash

Power Button

LED Indicator light

Choose “Go to setting” for connect with
Smart Wifi Camera by connect wifi name
“HomeMate_AP” and back to application.

Connect Internet Wifi.

When the device is already connected to
internet, the Smart wifi camera icon will
appear on Lamptan Home App. Then,
press ‘save’ button.

2



Scan QR Code for downloading
LAMPTAN HOME application
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Product Size : 53*53*54mm. (with pins)

Net Weight : 80g±5g/130g±5g(with package)

Color : Red/Blue/Gray

Communication Protocal: Wi-Fi 2.4GHz b/g/n

Security Protocol: WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK

Radio power consumption : ≤0.3W

Encryption Mode : WEP/TKIP/AES

Material : Fireproof PC

Radio Frequency : 2.412-2.484GHz

Operating Temperature : -10~50˚C

Electricity Parameter: 120~240V, 15A,60Hz

Specification
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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


