
INFOCAM -- IP Camera :>> INFOCAM -- IP Camera :>>
P2P (Plug and Play) เสียบและเล่น P2P (Plug and Play) เสียบและเล่น

9 ขัน้ตอน ติดตัง้เสรจ็ ภายใน 5นาที   ท้าให้ลอง 9 ขัน้ตอน ติดตัง้เสรจ็ ภายใน 5นาที   ท้าให้ลอง

1.  เสยีบปลัก๊กลอ้ง  >>  ต่อสาย LAN กบักลอ้ง และ Network ของผูใ้ช้ 1.  เสยีบปลัก๊กลอ้ง  >>  ต่อสาย LAN กบักลอ้ง และ Network ของผูใ้ช้
2.      รอใหก้ลอ้งคน้หา Network เอง  (อย่าเพ่งถอยสาย LAN ออก) 2.      รอใหก้ลอ้งคน้หา Network เอง  (อย่าเพ่งถอยสาย LAN ออก)
3.      Download APP “IP Cloud” ลงบนโทรศพัท ์Android/ iPhone 3.      Download APP “IP Cloud” ลงบนโทรศพัท ์Android/ iPhone
4.      เมือ่โทรศพัท ์Download เสรจ็  >> เขา้ไปที ่APP “IP Cloud” 4.      เมือ่โทรศพัท ์Download เสรจ็  >> เขา้ไปที ่APP “IP Cloud”
5.      ไปที ่Add Camera แถบดา้นล่าง แลว้กด QR Code  >>  ให ้scan QR Code 5.      ไปที ่Add Camera แถบดา้นล่าง แลว้กด QR Code  >>  ให ้scan QR Code 

จากดา้นใตต้วักลอ้ง โดยเอาโทรศพัทไ์ปจ่อแต่อย่าชดิมาก เพราะอาจจะ scan ไม่ตดิ) จากดา้นใตต้วักลอ้ง โดยเอาโทรศพัทไ์ปจ่อแต่อย่าชดิมาก เพราะอาจจะ scan ไม่ตดิ)
6.      เมือ่ scan ส าเรจ็ จงึใส่ Password (ดูจากSticker ใตต้วักลอ้ง) >>  กด Save 6.      เมือ่ scan ส าเรจ็ จงึใส่ Password (ดูจากSticker ใตต้วักลอ้ง) >>  กด Save
7.      กลอ้งจะถูกเพิม่ไปใน Camera List ผูใ้ชก้ดเขา้ไปดู Online Real Time ไดท้นัที 7.      กลอ้งจะถูกเพิม่ไปใน Camera List ผูใ้ชก้ดเขา้ไปดู Online Real Time ไดท้นัที
8.      ถา้ตอ้งการตัง้ค่ากลอ้งกด “>” มุมขวาชือ่กลอ้ง ในหน้า Camera List 8.      ถา้ตอ้งการตัง้ค่ากลอ้งกด “>” มุมขวาชือ่กลอ้ง ในหน้า Camera List
9.      ไปที ่Advance Setting 9.      ไปที ่Advance Setting

กด Wifi เพือ่ใหก้ลอ้งคน้หา Wifi Network (ตอ้งเป็น Networkชือ่เดยีวกบัทีเ่ชือ่มสาย LAN) กด Wifi เพือ่ใหก้ลอ้งคน้หา Wifi Network (ตอ้งเป็น Networkชือ่เดยีวกบัทีเ่ชือ่มสาย LAN) 
เอาสาย LAN ออกเมือ่ส าเรจ็ เอาสาย LAN ออกเมือ่ส าเรจ็

ถา้ตอ้งการเปลีย่น Password กด Security Code (ไม่จ าเป็นตอ้งเปลีย่น) ถา้ตอ้งการเปลีย่น Password กด Security Code (ไม่จ าเป็นตอ้งเปลีย่น)
ถา้ตอ้งการเลอืกความคมชดัวดีโิอ กด Video Quality ถา้ตอ้งการเลอืกความคมชดัวดีโิอ กด Video Quality
ถา้ตอ้งการปรบัมุมกลอ้ง กด Video Flip ถา้ตอ้งการปรบัมุมกลอ้ง กด Video Flip
ถา้ตอ้งการปรบัโหมด indoor/ outdoor/ night mode กด Environment Mode ถา้ตอ้งการปรบัโหมด indoor/ outdoor/ night mode กด Environment Mode

คณุใช้เวลาก่ีนาที?? คณุใช้เวลาก่ีนาที??

ลกูเล่นเพ่ิมเติม... ลกูเล่นเพ่ิมเติม...
• ตอ้งการถ่ายภาพ กด รปูกลอ้ง • ตอ้งการถ่ายภาพ กด รปูกลอ้ง
• ดูภาพทีถ่่าย กด รปูววิ ถา้ตอ้งการ Save รปูลง Gallery โทรศพัท ์กด สญัลกัษณ์มุมขวาบน • ดูภาพทีถ่่าย กด รปูววิ ถา้ตอ้งการ Save รปูลง Gallery โทรศพัท ์กด สญัลกัษณ์มุมขวาบน 
แลว้กด Save photo แลว้กด Save photo

• ตอ้งการใชเ้สยีง กด รปูล าโพง • ตอ้งการใชเ้สยีง กด รปูล าโพง
• Touch screen เพือ่ zoom in/ zoom out และเลื่อดูซา้ยขวา • Touch screen เพือ่ zoom in/ zoom out และเลื่อดูซา้ยขวา


