
PROCAM
FULL HD CAR CAMERA

Quick  Operat ion Guide
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1. ไมโครโฟน  2. ชองเสียบสาย HDMI 

3. ชองเสียบ TF Card  4. ปุม Mode 

5. ปุม OK  6. ปุม Menu 

7. ปุม ขึ้น 8. ON / OFF 

9. ปุม ลง 10. ชองเสียบสาย USB 

11. Reset  12. ชองเสียบสาย GPS 

13. เลนส  14. อินฟาเรด 

15. ลําโพง
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คุณสมบัติ

1. รองรับวิดีโอหลายความละเอียด เชน 1080P, 720P และอื่น ๆ กับ

วิดีโอและคุณภาพของภาพที่เหนือกวา

2. ไมโครโฟนในตัว / ฟงกชั่นลําโพง

3. ปุมลัดเปดเสียง / ปดเสียง

4. ปุมลัดปดจอแอลซีดี

5. รองรับ micro SD card ความจุสูง

6. รองรับชวงการบันทึกไดอยางราบรื่นในการบันทึกและการชารจ

7. ใชวิดีโอโดยอัตโนมัติเมื่อติดเครื่องยนตรถ ปดโดยอัตโนมัติ  หลังจาก

ที่ดับเครื่องยนต 5วินาที

8. ฟงกชั่นตรวจจับการเคลื่อนไหว

9. คูมือ SOS และ G-Sensor เพื่อปองกันไฟลที่สําคัญจากการถูกเขียนทับ

10. กลอง HD ในตัวความกวาง 170 องศาของมุมมองดวยมีฟงกชั่น

กลางวันและกลางคืน

11. ฟงกชั่นความละเอียดสูงชองตอ HDMI

12. ฟงกชั่นที่แจงเตือนความดันลมยาง

13. ฟงกชั่น ติดตามดวย GPS

14. ฟงกชั่นการตรวจสอบที่จอดรถ
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รายละเอียดสเปคสินคา

ขนาดหนาจอ

CMOS เซ็นเซอร

เลนส

แสง

ความละเอียดของภาพ

รูปแบบวิดีโอ

เฟรม

ความละเอียดของภาพ

รูปแบบภาพ

การตรวจจับการเคลื่อนไหว

ชวงบันทึก

G-SENSOR และ SOS

พักหนาจอ

วิดีโอ

ซูมระบบดิจิตอล

แจงเตือนความดันยาง

การติดตามดวย GPS

IR light

การตรวจสอบจอดรถ 

ประเภทการดความจํา

ความถี่

อินเตอรเฟซ

พอรตพลังงาน

ความถี่

ความจุของแบตเตอรี่

ไมโครโฟน / ลําโพง

เอาทพุต

ภาษา

2.7" TFT HD 16:9

HDR 3.0 MP

170° high definition wide angle lens

1LUX

1920x1080P/1280x720P/848 x480P /640x480P

MOV@H.264

30fps

12M/10M/8M/5M/3M/2M/1.3M

JPG

รองรับ

ปด/3นาที/5นาที/10นาที

รองรับ

รองรับ

ปด/เปด

4 เทา

อุปกรณเสริม

อุปกรณเสริม

รองรับ

รองรับ

TF card

รองรับสูงสุด 64GB

USB2.0

DC5V/1000MA

50HZ/60HZ

220mAH

รองรับ

HDMI

English/Français/Español/Português/Deutsch/

Italiano/中文�体/中文繁體/Русский/日本語
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1. ฟงกชั่น

ON/OFF

A) เปดเครื่อง

ในขณะที่ปดอยู ใหกดปุม เปด/ปด นานๆ  DVR เขาสูโหมดบันทึกภาพ

วิดีโอและเริ่มตนการบันทึกโดยอัตโนมัติดวยการกระพริบไฟสีเขียว  หรือ

บันทึกภาพจะเชื่อมตอกับเครื่องชารจในรถยนตในสถานะปดเพื่อเขาสู

โหมดวิดีโอและเริ่มตนการบันทึกโดยอัตโนมัติ เมื่อถอดปลั๊กชารจ, เครื่อง

บันทึกภาพอัตโนมัติจะบันทึกไฟลปจจุบันและปดใน 5 วินาทีตอมา

หมายเหตุ: หนาจอ LCD เขียน 'ไมใสการด' ถา Micro SD card ไมไดใส

หากใสการด ขณะที่บันทึกภาพกําลังทํางานอยู DVR จะปดโดยอัตโนมัติ

B)  ปดเครื่อง 

ในขณะที่ทํางานอยู ใหกดปุม เปด/ปด นานๆ  เพื่อปดเครื่องบันทึกภาพ

หมายเหตุ: ในขณะแบตเตอรี่ตํ่า, การแสดงเครื่องบันทึกภาพเขียนวา 

'แบตเตอรี่ตํ่าและจะบันทึกไฟลปจจุบันและปดลง

1. เปด/ปด
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สองวิธีในการชารจ:

1) ดวยสาย USB

2) ดวยการชารจไฟในรถ (แนะนํา)

หมายเหตุ: ในการชารจไฟสีแดงจะคางโดยอัตโนมัติและปดอัตโนมัติเมื่อ

ชารจเสร็จเรียบรอย

3. การใส Micro SD Card

ใสการด Micro SD ลงในชองตามเครื่องหมายทิศทางจนไดยินเสียง 'Di'

4. วิดีโอ

กดปุมเปด / ปด เพื่อเปดการบันทึกภาพ ไฟแสดงสถานะสีเขียวกระพริบ

ในโหมดวิดีโอ กดปุม Down เพื่อเปด / ปดไฟเติมในสภาพแวดลอมที่มืด 

ในโหมดวิดีโอ กดปุม Up สําหรับปุมลัด  เปดเสียง / ปดเสียง กดปุม 

OK เพื่อหยุดการบันทึกและบันทึกไฟลปจจุบัน จากนั้น DVR จะเขาสูโหมด

สแตนดบายและไฟแสดงสถานะสีเขียวติด ในโหมดสแตนดบายใหกดปุม 

OK เพื่อรีสตารทการบันทึก กดอีกครั้งเพื่อหยุดการบันทึก

2. ชารจแบตเตอรี่
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ในโหมดสแตนดบาย ใหกดปุม MODE เขาสูโหมดภาพ กดปุม OK เพื่อ

ถายภาพกับเสียงพรอมกัน กดปุม Down เพื่อเปด / ปดไฟ IR ใน

โหมดภาพ

5. ภาพถาย

ในโหมดภาพ กดปุม MODE เขาสูโหมดสแตนดบายการเลน. กดปุม 

UP/DOWN เพื่อเลือกไฟล กดปุม OK สําหรับการเลนหรือหยุดชั่วคราว 

กดปุม OK ยาวๆ เขาไปในอินเตอรเฟซการแสดงผล เมื่อเลนวิดีโอให

กดปุม up/down สั้นๆเพื่อลด / เพิ่มระดับเสียง กดปุม up/down ยาว

เพื่อถอยหรือไปขางหนาอยางเร็ว กดยาวๆหนึ่งครั้งเพื่อปรับ 2 ครั้ง

ตามที่ 2/4/8 เพื่อที่จะปรับ ถาคุณตองการที่จะลบไฟล กดปุม MENU 

ในเมนูการเลน กดปุม MENU เพื่อออกจากเมนูการเลนและกลับไปที่โหมด

การเลน

6. การเลนและลบ
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7. ฟงกชั่น G_SENSOR 

ในโหมดวิดีโอ เบรกรถอยางกะทันหันหรือกระแทกอยางหนัก, G-Sensor

จะเปดใชงานเพื่อปองกันไมใหคลิปวิดีโอปจจุบันถูกเขียนทับ การตั้งคา สาม

ระดับ (สูง กลาง ตํ่า) ตามความตองการของเจาของรถที่แตกตางกัน

ใชสาย HDMI เพื่อเชื่อมตอกับทีวี HD และเปลี่ยนทีวีเปนชองวิดีโอ 

HDMI, หนาจอแสดงผลวิดีโอหลังจากเปดกลองถายภาพและกลอง

สามารถถายภาพ แตไมรองรับการใชถายวิดีโอและการเลน

8. ชองตอ HDMI
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9. ฟงคชั่น ปรับแสงกลางวัน /กลางคืน 

โดยสามารถตั้งคาได 2 วิธี  

1. โดยการเขาเมนู เลือกฟงชั่น  Fiash   เพื่อเลือกการบันทึกแบบ

กลางวัน /กลางคืน 

2. โดยการกดเครื่องหมาย ลูกศรลง เพื่อปรับเปลี่ยน 

กลางวัน /กลางคืน  

10. ตรวจจับความเคลื่อนไหว   

เมื่อเปดระบบและมีใครเดินผานหนารถ ระบบจะทําการบันทึกภาพอัตโนมัติ  

(ทางลูกคาตองมีแหลงพลังงานใหกับตัวกลองดวย)
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11. ฟงกชันการตรวจสอบการจอด

เปดฟงกชั่น 'Park monitoring' ที่เมนูการตั้งคา (เลือกความไว 2G / 

4G / 8G), การแสดง P icon บนหนาจอ (P icon จะหายไปเมื่อปด

ฟงกชั่นการตรวจสอบการจอด)，ปดกลอง เปดอัตโนมัติเมื่อกลอง

ตรวจจับการสั่นสะเทือนและปดโดยอัตโนมัติหลังจากบันทึก 10 วินาที 

หรือ กดปุม  ON/OFF สั้นๆ เพื่อเปด/ปด ฟงกชันการตรวจสอบการ

จอดในสถานะ (ความไวแสงเปน 8G เมื่อเปดคูมืออยางรวดเร็ว),ฟงกชั่น

นี้สามารถใชไดกับการตรวจสอบการรักษาความปลอดภัยที่จอดรถ
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12. การตั้งคาระบบ

ในโหมดสแตนดบายใหกดปุม MENU เพื่อเขาสูการตั้งคาระบบ กดปุม 

UP/DOWN เพื่อเลือกรายการการตั้งคาและกดปุม OK ในหมวดยอย

กดปุม UP หรือปุม DOWN เพื่อเลือกพารามิเตอรที่เฉพาะเจาะจงและ

กด OK เพื่อยืนยัน การออกจากระบบการตั้งคา กรุณากดปุม MENU
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ดาวนโหลดวิดีโอและภาพถาย

1. สาย USB เชื่อมตอกับคอมพิวเตอรของคุณและบันทึกภาพไฟสีแดงจะ

ติดสวาง หนาจอจะปรากฏขึ้นหมวดการจัดเก็บที่คลังรวมภาพและ กลอง

เครื่อง PC 

2. หากเลือกเก็บขอมูลที่ Micro SD card จะสามารถเปดดูไดจากคอมพิวเตอร

3. ใชคอมพิวเตอรเพื่อเรียกดูและจัดการไฟล

4. กลองบันทึกสามารถใชเปนกลองคอมพิวเตอรและหนาจอที่จะบันทึกภาพ

เปลี่ยนเปนสีฟา กดปุม ON / OFF 1วิ 

หมายเหตุ: การใชงานที่ไมเหมาะสมอาจเกิดความผิดพลาดของเครื่องบันทึก

ภาพ กรุณาใชวัตถุแข็งขนาดเล็กเพื่อกดปุมรีเซ็ตเมื่อรีสตารทเครื่อง DVR 

ก็จะกลับมาทํางานเปนปกติ

13. เชื่อมตอกับคอมพิวเตอร
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14. การพักหนาจอ

เมื่อลูกคาเปดการใชงาน โดยสามารถตั้งเวลาได  3 /5/10  เมื่อครบ

กําหนดที่ตั้งเอาไวหนาจอจะหยุดการทํางานแตระบบบันทึกภาพยังคง

ทํางานอยู   

15. การบันทึกเสียง  

ทางผูใชสามารถปด / เปด  การบันทึกเสียงไดในหนาของเมนูการตั้งคา   



บริษัท ออโตเมติค บิสซิเนส กรุป จำกัด

0-2314-5555 (อัตโนมัติ 20 สาย)

08-1918-1767 (TECHNICAL SERVICE)

Website : www.abg.co.th
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