ไอคอน สถานะต่างๆ
1.

ระบบนํ าทาง GPS sygic
(ต้องใช้คกู่ ับเสาอากาศ)

แบตเตอรี�

30

33
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W

10.

km/h

0

ด้านข้าง

N
0.0

24

5.

0

12
0

บน

GPS Navigation

E

3. 4.

0

33
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60

2.

3.

ที� PC&C คุณจะได้สงิ� ที�ดีที�สุดจากเราเสมอ

ปุ่ มย้อนหลัง

วิทยุ

บลูทูธ

15:27

เข็มทิศ

Driving Video

Bluetooth

FM Station

Play Store

Apps

21
0

2.

เวลา

ป่ ุมโฮม

Touch to choose music.

/PCNCTH01

6. 7.

8.

9.

ตัง� ค่า

เปิ ดแอป�งเพลง

เปิ ดเว็บ

แอปพลิเคชั�น

ตัง� ค่า Car Assist

ด้านล่าง

11. 12.

13.

บันทึกกล้องหน้ า-หลัง

เพล์สโตร์

ปรับระดับเสียง ปรับความสว่างหน้ าจอ

สัญญาณความแรงของ WIFI

Please read

www.pccthailand.com

สถานะแบตเตอรีช� าร์จอยู่

4.

Quick Start Guide
1. คูม่ ือวิธี ใช้งานแบบลัด
2. คูม่ ือวิธี ใช้งาน
3. สายชาร์จในรถ
4. ตัวกล้องหน้ ารถ
5. ตัวกล้องหลังรถ

Step 3:
เปิ ดสวิทช์เครือ� งและทําการฟอร์แมตเมมโมรี� SD

Step 1:
ติดตัง� เสาอากาศ GPS

ให้ทําการเสียบสายชาร์จในรถและเปิ ดสวิทช์เครือ� ง เพื�อทําการใช้งานได้เลยเมื�อใส่เมมโมรีเ� สร็จ
หากต้องการทดสอบการใช้งานกล้องหน้ ารถ ด้านหลัง ให้ตอ่ กล้องเข้ากับช่องเสียบกล้องหลังได้
หากต้องการทดสอบระบบการบันทึก ให้แตะที�รปู เฟื องหรือปุ่ มตัง� ค่า
เพื�อทําการฟอร์แมตเมมโมรีก� ่อน ที�จะเริม� ทําการบันทึก หลังจากที�ฟอร์แมตเสร็จแล้ว ให้ออกจาก
หน้ าการตัง� ค่า กลับมาหน้ าแรกของกล้องหรือทําการกดปุ่ มโฮมแล้ว
แตะหน้ าจอกดรูปกล้องหน้ ารถ หรือ ปุ่ มบันทึก เพื�อเข้าสู่ โหมดกล้องหน้ ารถได้เลย

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

หน้ าจอระบบสัมผัส LCD
ช่อง USB
ช่องใส่ซิมส์การ์ด
ช่องใส่เสาอากาศ GPS (สําหรับกรณี ไม่ ได้ ใส่ซิมส์หรือแชร์เน็ ตให้ตวั เครือ� ง)
สวิทช์เปิ ดเครือ� ง
ช่องเสียบกล้องหลัง
ช่องใส่เมมโมรี� SD
ปุ่ มรีเซ็ต
ปุ่ มหมุนปรับหมุนกล้องหน้ า (กรณี รน
ุ่ ลายไม้ ให้ปรับที�ตวั กล้องได้เลย)
ช่องแปะสติก� เกอร์ยึด 3M
กล้องหน้ า
ช่องยึดล๊อคขา (สําหรับรุน
่ ลายไทเทเนี ยม)
ช่องยึดล๊อคขา (สําหรับรุน
่ ลายไทเทเนี ยม)

สัญญาณความแรงเน็ ตจากซิมส์
สถานะแอป�งเพลง

ในกรณี ที�คณ
ุ อยากใช้ GPS นํ าทางจาก Sygic หรือ ไม่ตอ้ งการแชร์เน็ ตจากมือถือของคุณ หรือ
ไม่ตอ้ งการใส่ซิมส์การ์ดเพื�อให้เล่นเน็ ตได้ แต่ตอ้ งการใช้งาน GPS เพื�อนํ าทางเฉยๆ ให้ ใส่เสาอากาศที�
แถมมากับตัวเครือ� ง เข้าที�ช่องต่อเสาอากาศได้เลย
โดยที�เสาอากาศไม่จําเป็ นต้องอยู่นอกรถ สามารถใช้งานได้แม้อยู่ ในตัวถังของรถคุณ
โดยทําการใส่เสาอากาศ เข้ากับช่องรับ (สีทอง) แล้วหมุนฝาเกลียวปิ ดให้เรียบร้อย และเปิ ดแอป Sygic
เพื�อใช้งานนํ าทางให้กับคุณได้เลย

Enjoy Your Product!
www.pccthailand.com

*หากอยู่ชัน
� ใต้ดน
ิ ในบางกรณี ตวั เครือ� งจะแจ้งว่าไม่พบสัญญาณให้ขับมาที� โล่งก่อนจึงจะใช้งานได้

Step 2:
ใส่เมมโมรี� SD การ์ด
ตัวกล้องหน้ ารถลายไม้ สามารถใส่เมมโมรี� SD การ์ด ได้
สูงสุดที� 128GB. (ประมาณ 1 อาทิตย์)
โดยที�เมมโมรีจ� ะต้องเป็ น
เมมโมรี� SD คลาส 10 หรือ สูงกว่าเท่านั � น

5.

@PCNCTH

การติดตัง�

หน้ า

S

1.

ภาพรวม ส่วนประกอบสินค้า

0

PC&C ขอขอบพระคุณที�เลือกใช้สินค้าและบริการของเรา หากท่านประสบ�ญหา
วิธีการใช้สินค้าและการบริการจากทางเราหรือต้องการเสนอแนะข้อคิดเห็น
� สามารถติดต่อเราได้ท�ี
เพื�อปรับปรุงสินค้าและบริการของทางเรา ให้ดยี ิ�งขึน
support@pccthailand.com หรือ ติดต่อหมายเลข 098-996-5141, 02-853-3507
หรือรับชมสินค้าใหม่ ได้ท�ี https://www.pccthailand.com

ภายในกล่อง

15

คูม่ ือวิธี ใช้งานแบบลัด

แชร์ตาํ แหน่ ง GPS

15:27
Thu, 1 August

โดยสามารถเสียบเข้ากับช่องที� ให้ ใส่เมมโมรี� ได้เลย
หากไม่แน่ ใจว่าใส่ถูกด้านไหม ให้กดเมมโมรี�
เข้าไปเบาๆในช่องใส่เมมโมรี� อย่าฝื นเด็ดขาด
หากใส่ผิดด้านตัวล๊อคกัน
� จะบังคับไม่ ให้เมมเสียบได้
ให้ลองกลับด้านอีก�� งใส่เข้าในช่องเมมโมรีล� องดูอีกที
*ในขณะที� ใส่เมมโมรีต� วั เครือ� งจะต้องปิ ดอยู่

ดาวน์ โหลดคูม่ ือตัวเต็มได้ท�ี :
https://www.pccthailand.com/download

Other

Storage

CarAssist

Step 5: การติดตัง� กล้องเข้ากับกระจกหน้ ารถยนต์

� ฐาน
การใช้งานพืน

การบันทึกวีดี โอ

เมาท์กล้องด้านหลังตามที�แสดงด้านล่าง
ใช้สายเคเบิลกล้องด้านหลังที� ให้มาเพื�อเชื�อมต่อกล้องด้านหลังเข้ากับกล้องหน้ า

วางกล้องไว้บนเมานต์และเดินสายไฟรอบ ๆ กระจกบังลมและวางไว้ ใต้แผ่นปิ ด

พลังงานของอุปกรณ์

กล้องจะเริม� ทํางานอัตโนมัตเิ มื�อคุณสตาร์ทรถ แตะที�รปู

เสียบสายชาร์จไฟในรถเข้ากับเต้าเสียบไฟ DC 12V หรือทีจ� ุดบุหรีร� ถยนต์

SD CARD
TOTAL SIZE:28.96GB, AVAILABLE SIZE: 19.46GB

DVR

JRKF5TEMZ9AASGNZ
Device Online

Size:9.49GB(Capture Video Size:426KB, Locked Video Size:171MB, Loop Video Size:
9.32GB)

Other

12V

หากแตะที�รปู

จะเป็ นการหยุดบันทึกและหากแตะที�รปู

เมือ� GPS Logger เชื�อมต่อกับกล้องมันจะทําการบันทึกและคุณสามารถเข้าถึงข้อมูลได้
ในขณะที�เล่นการบันทึกของคุณโดยใช้ CarAssist App

กดที�รปู

แอป CarAssist

จะเป็ นการหยุดบันทึก
เพื�อทําการบันทึกภาพแบบวีดี โอ และหากกดที�รปู
เพื�อใช้งานโหมดการบันทึกภาพนิ� ง และ กดแตะที�รปู
เพื�อทําการถ่ายรูป

ที�หน้ าจอหลักเพื�อทําการตัง� ค่าการเชื�อมต่อกล้องเข้ากับมือถือของคุณจากนั �นให้
1. แตะรูป
กาวโหลดแอป "CarAssist" จาก Playstore หรือ App Store
1.

Setting

Other

Storage

2.

CarAssist

�
ในการเปิ ดอุปกรณ์ ดว้ ยตนเองให้กดปุ่ มเพาเวอร์คา้ งไว้จนกระทั�งหน้ าจอต้อนรับปรากฏขึน

9:29
Me

Notifications

Please install CarAssist and then scan the code for device

SD CARD
TOTAL SIZE:28.96GB, AVAILABLE SIZE: 19.46GB

JRKF5TEMZ9AASGNZ
Device Online

Size:9.49GB(Capture Video Size:426KB, Locked Video Size:171MB, Loop Video Size:
9.32GB)

Files Management

Front 01:31:47

CarAssist Download and
Device bund

Format SD

จะเป็ นการล๊อคหน้ าจอ

การถ่ายรูป(นิ� ง)

DVR

เชื�อมต่อเครือ� งชาร์จในรถยนต์เข้ากับกล้อง กล้องจะเริม� การบันทึกอัตโนมัตเิ มื�อเปิ ดเครือ� ง

Size:10.65MB

อุปกรณ์ จะเปิ ดโดยอัตโนมัตเิ มื�อเสียบเข้ากับช่องเสียบอุปกรณ์ เสริม
หรือที�จุดบุหรีเ� มื�อได้รบั การชาร์จ (เช่น: รถยนต์เริม� ทํางาน)

เพื�อทําการบันทึกภาพวีดี โอ

ระบบนํ าทาง GPS

Meg

Online

Other

Front Cam

Setting

Step 4: การติดตัง� กล้องด้านหลัง

Front Cam

ในการฟอร์แมตการ์ดหน่ วยความจําตรวจสอบให้แน่ ใจว่าคุณได้เสียบการ์ดหน่ วยความจําแล้วเ
ปิ ดอุปกรณ์ โดยเชื�อมต่อกับแหล่งพลังงาน

Size:10.65MB

Device Management

Files Management

1 Devices Online

Track Playback
No notice in one week

Format SD

Remind me later

CarAssist Download and
Device bund

Settings

Log out

กล้องจะเริม� บันทึกโดยอัตโนมัตเิ มื�อเปิ ดเครือ� ง
Connect the power
cable to the
dash cam
Setting

Other

Storage

2. เมื�อดาวโหลดเสร็จแล้วให้เข้าสู่แอป CarAssist บนมือถือของคุณ
และเลือก Scan Device แล้วสแกน QR Code ที�แสดงบนหน้ าจอ
ของกล้องหน้ ารถของคุณ

Plug the charger into
a power outlet or
a cigarette lighter

CarAssist

� ว่า "Binding Successfully" และจะมี
3. เมื�อเชื�อมต่อสําเร็จแอปจะขึน
คําแสดงสถานะว่า “Online”.

SD CARD
TOTAL SIZE:28.96GB, AVAILABLE SIZE: 19.46GB

DVR

JRKF5TEMZ9AASGNZ
Device Online

Size:9.49GB(Capture Video Size:426KB, Locked Video Size:171MB, Loop Video Size:
9.32GB)

Format SD

Other
Size:10.65MB

CANCEL

กดปุ่ มเปิ ด / ปิ ดค้างไว้เพื�อเปิ ดอุปกรณ์ ดว้ ยตนเอง

OK

Files Management

Format SD

การดูย้อนหลังภาพนิ� งและการลบข้อมูล

การเล่นภาพย้อนหลัง

CarAssist Download and
Device bund

กดปุ่ ม OK เพื�อยืนยันการฟอร์แมตการ์ด

ในกรณี ท�ตี อ้ งการดูภาพย้อนหลังที�บันทึกเอาไว้ ให้แตะที�รปู
ในหน้ าจอหลักของกล้องหน้ ารถ
เพื�อเข้าสู่ โหมดเลือกการบันทึกภาพที� ได้บันทึกเอาไว้
หรือหน้ าโฮม จากนั �นให้แตะที�รปู
� ตามรูปด้านล่าง ให้แตะรายชื�อที�ตอ้ งการดูเพื�อเล่นภาพได้เลย
หน้ าจอจะขึน

การตัง� ค่าเมนู

การใช้งาน GPS ตัวเครือ� งจะให้มา 2แอป แอปแรกคือระบบนํ าทางชื�อ SYGIC และแอปที�สองคือ
Google Map โดยแอปทัง� สองตัวจะเป็ นแอประบบนํ าทางทัง� คู่
ข้อแตกต่างคือ SYGIC ผู้ ใช้จะต้องเสียบเสาสัญญาณ GPS ที�แถมมากับตัวเครือ� ง
เข้าที�ดา้ นหลังของตัวเครือ� ง แต่หากอยากใช้แอป Google Map คุณจะต้องใส่ซิมส์การ์ดเข้า
ด้านหลังของตัวเครือ� ง หรือแชร์เน็ ตจากมือถือของคุณ
หลังจากพบสัญญาณ GPS หน้ าจอจะแสดงตําแหน่ งของคุณบน Google Map

การดูภาพนิ� งที�บันทึกไว้ ให้แตะที�รปู
ได้ทําการบันทึกเอาไว้

ที�หน้ าจอของวีดี โอหลัก (ดังรูปด้านบน) เพื�อดูภาพนิ� งที�คณ
ุ

3.

9:29
Me

Device Management

Bind New Device
Method 1:

หากคุณต้องการลบภาพนิ� ง ให้แตะที�รปู

ติก� เครือ� งหมายถูกในรูปที�คณ
ุ ต้องการลบ หรือเลือก

Select All เพื�อเลือกทัง� หมดและรูปถังขยะเพื�อทําการลบ

DVR - Setting - Scan QR Code

Scan Device
Method 2:
Phone and device are in the same network - Click button below
- Choose Device - After connecting device, will ask if want to
bond the device.

Show Device
Binded Devices List

กดทีม� ุมซ้ายของเมนู หลัก
เลือก "ที�เก็บ" แล้วกด "ฟอร์แมต SD" กด "ตกลง"
เพื�อยืนยันการฟอร์แมตการ์ด
หลังจากฟอร์แมตการ์ด SD คุณสามารถการบันทึกกล้องหน้ ารถได้ทันที

หากต้องการเปิ ดกล้อง คลิกหรือแตะที�รปู ภาพ
บนเมนู หลักเพื�อเข้าสู่วดิ ี โอ
แตะที�รปู เฟื อง
เพื�อทําการตัง� ค่าการบันทึกในส่วนต่างๆ
Plug the Mini-USB
connector to the
Mini-USB port on
the dash cam

SELECT ALL

GPS Signal - Searching

0

Dash cam จะกลับสู่เมนู หลักโดยอัตโนมัตห
ิ ลังจาก 30 วินาทีหากไม่มีแตะหน้ าจอใดๆ
Press

on Main Menu to enter System Settings.
ในขณะเล่นภาพย้อนหลังคุณสามารถกรอภาพไปหน้ าหรือหลังได้ตามสะดวก

GPS Signal - Active

4

No Devices
See how to bond

4. คุณสามารถใช้งานแอป CarAssist เพื�อทําการสั�งงานให้
กล้องหน้ ารถของคุณ
บันทึกภาพ
หรือถ่ายภาพนิ� ง
จากที� ไหนก็ ได้บนมือถือของคุณโดยมีข้อแม้วา่ คุณจะต้องใส่
ซิมส์การ์ดให้กับตัวเครือ� ง หรือผู้ท�อี ยู่ ในรถกดแชร์ WIFI
ให้กับตัวเครือ� ง เท่านั �นคุณจึงจะใช้งานได้
คุณยังสามารถล๊อคอินเพื�อเข้าไปดูกล้องหน้ ารถและดูสถานะ
ต่างๆ ของรถ อาทิเช่น ขับมาจากที� ใด ขับมานานเท่าไหร่
จากที� ไหนก็ ได้เช่นกัน
สําหรับคําแนะนํ าเพิ�มเติมเกี�ยวกับคุณสมบัตกิ ารใช้งาน
ด้านอื�นๆคุณสามารถสอบถามได้ท�ี
https://www.pccthailand.com/contact-us/

