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Question

FHD คืออะไร และยิ่งมีความละเอียดสูงหมายความว่ายิ่งดีใช่ไหม

Answer

1080p (1920×1080 พิกเซล ซึ่งเรียกว่า Full HD หรือ FHD) คือโหมดวิดีโอคมชัดสูงระดับ HDTV ที่มี
จำ�นวนเส้นตามความละเอียดในแนวนอนทั้งหมด 1080 เส้นของความละเอียดในแนวตั้ง
อย่างไรก็ตาม คุณภาพในการแสดงผลไม่ใช่แค่เรื่องของความละเอียดที่ดีกว่า แต่กล้องบันทึกภาพระดับ
1080p มีความละเอียดสูงและชัดเจนพอให้คุณอ่านป้ายทะเบียนของยานพาหนะอื่นได้ พร้อมประสิทธิภาพ
การทำ�งานในสภาวะแสงน้อยและสามารถบันทึกภาพได้อย่างยาวนาน คุณสมบัติทั้งหมดนี้มีจุดประสงค์เพื่อ
ปกป้องคุณจาก “แก๊งชนตบทรัพย์” หรือ “พวกชนแล้วชิ่ง” อย่างไรก็ตาม การบันทึกภาพที่มีความละเอียด
สูงจะทำ�ให้ระยะเวลาในการบันทึกภาพและอายุการทำ�งานของการ์ดความจำ�สั้นลง ส่วนการ์ด SD (TF) ที่ใช้
บันทึกภาพระดับ 1440p ก็จะมีระยะเวลาในการบันทึกภาพที่ลดลงไป 30% และยิ่งดำ�เนินการอ่าน/เขียนข้อมูล
ซ้ำ�หลายครั้ง อายุการทำ�งานของการ์ดความจำ�ก็จะยิ่งสั้นลงไปอีก ดังนั้น คุณจึงต้องเปลี่ยนการ์ด SD (TF)
บ่อยยิ่งขึ้น
นอกจากนี้ ด้วยข้อเท็จจริงที่ว่าแต่ละพิกเซลมีความสว่างระดับต่ำ� กล้องที่มีความละเอียดสูง (1269p/1440p)
และเซนเซอร์ขนาดเท่ากันจึงมีประสิทธิภาพการทำ�งานด้อยลงเมื่อต้องทำ�งานในช่วงเวลากลางคืน
เนื่องจาก กล้องติดรถยนต์ รุ่น ที่ดีควรมีคุณสมบัติทนทานและใช้งานภายในรถยนต์ได้จริง ดังนั้น การมี
คุณสมบัติทางเทคนิคที่สูงกว่าจึงไม่ได้หมายความว่าจะทำ�งานได้ดีกว่าเสมอไป

Question

FOV คืออะไร และการมีมุมมองภาพที่กว้างขึ้นดีกว่าจริงหรือไม่

Answer

ยิ่งมุมมองภาพกว้างขึ้น กล้องก็จะสามารถบันทึกภาพสิ่งต่างๆ ได้มากขึ้น แต่เมื่อใดที่บันทึกภาพในมุมกว้าง
ความละเอียดก็จะต่ำ�ลงไปด้วย นอกจากนี้ รถยนต์มักปรากฏในตำ�แหน่งที่ไกลออกไป การบันทึกภาพป้าย
ทะเบียนของยานพาหนะอื่นด้วยกล้องที่มี FOV สูงจึงทำ�ได้ยากเพราะป้ายทะเบียนเหล่านั้นจะมีขนาดที่เล็ก
กว่าปกติ ดังนั้น ค่า FOV ที่เหมาะสมควรอยู่ในระดับที่ครอบคลุมเฉพาะเลนถนนด้านซ้ายและด้านขวาของ
ยานพาหนะเพื่อความชัดเจนเมื่อขยายดูภาพ โดยการบันทึกภาพระดับ 1080p ควรมีค่า FOV อยู่ที่ประมาณ
140 องศา อย่างไรก็ตาม ค่า FOV ที่เหมาะสมนั้นขึ้นอยู่กับรูปแบบการใช้งาน เนื่องจากผู้ใช้บางรายอาจ
ต้องการบันทึกภาพในมุมที่กว้างที่สุดเพื่อสอดส่องดูแลบริเวณที่จอดรถเพราะอันตรายสามารถมาได้จากทุก
ทิศทาง
แต่น่าเสียดายที่ผู้ผลิตบางรายกลับอวดอ้างคุณสมบัติการทำ�งานจนเกินจริง หรือพูดง่ายๆ คือสินค้าที่คุณ
ซื้อมาไม่ใช่สิ่งที่คุณอยากได้จริงๆ ยกตัวอย่างเช่น กล้องติดรถยนต์ รุ่น ยี่ห้อหนึ่งโฆษณาว่ามีเลนส์มุมกว้าง
140° ในขณะที่ความจริงกว้างเพียง 100° เท่านั้น ดังนั้น ผู้ผลิตที่มีชื่อเสียงและน่าเชื่อถือจึงเป็นปัจจัยสำ�คัญ
ในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ประเภทนี้

Question

คุณภาพเกรดยานยนต์ (Automotive Grade Quality) คืออะไร เหตุใดผลิตภัณฑ์จึงควรโฆษณาว่ามี
คุณภาพเกรดยานยนต์

Answer

ยานยนต์มีกระบวนการทำ�งานที่ต้องแบกรับการใช้งานที่หนักหน่วง ซึ่งต่างจากผลิตภัณฑ์ของใช้ภายใน
บ้านและสินค้าอุปโภคบริโภค ดังนั้น กล้องติดรถยนต์ รุ่น จึงต้องรองรับการใช้งานที่หนักหน่วงให้ได้เสมือน
เครื่องยนต์ ไม่ว่าจะเป็นการทำ�งานในรถยนต์ที่จอดในพื้นที่กลางแจ้งซึ่งมีสภาพอากาศที่ร้อนหรือหนาวจัดหรือ
ในรถที่มีแรงสั่นสะเทือนสูง
คุณภาพเกรดยานยนต์ (Automotive Grade Quality) หมายถึงผลิตภัณฑ์ที่สามารถทำ�งานได้อย่างราบ
รื่นและเหมาะสมภายใต้สภาวะการใช้งานด้านยานยนต์ที่หนักหน่วง (เช่น อุณหภูมิสูงและแรงสั่นสะเทือนสูง)
ซึ่งกล้องติดรถยนต์ส่วนใหญ่มีคุณภาพในระดับทั่วไป ไม่ใช่ระดับยานยนต์ ดังนั้น หากคุณได้ซื้อผลิตภัณฑ์
คุณภาพเกรดยานยนต์แล้ว คุณจึงหมดกังวลและมั่นใจได้เลยว่าผลิตภัณฑ์นั้นจะทำ�งานภายใต้การใช้งานที่
หนักหน่วงเสมือนเครื่องยนต์ในยานพาหนะของคุณ

Question

คุณมีอะไหล่สำ�รองสำ�หรับเปลี่ยนจำ�หน่ายหรือไม่ เช่น สายไฟหรืออุปกรณ์ยึดจับต่างๆ

Answer

เราไม่จำ�หน่ายชิ้นส่วนอุปกรณ์สำ�รองสำ�หรับเปลี่ยน อาทิ สายไฟหรืออุปกรณ์ยึดจับต่างๆ เนื่องจากผลิตภัณฑ์
ของเราแทบไม่ต้องใช้ชิ้นส่วนสำ�รองเลย อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่คุณต้องการชิ้นส่วนสำ�รอง โปรดขอความ
ช่วยเหลือจากตัวแทนที่จำ�หน่ายผลิตภัณฑ์ให้กับคุณ

Dashcam | FAQs

< Page 1 >

ปัญหาการทำ�งาน
Question

เหตุใด กล้องติดรถยนต์ รุ่น ของฉันจึงไม่เริ่มทำ�งานทั้งๆ ที่เสียบต่อสายไฟแล้ว

Answer

ในรถยนต์บางรุ่น ที่จุดบุหรี่จะไม่จ่ายไฟออกมาจนกว่าเครื่องยนต์จะสตาร์ท ดังนั้น โปรดลองสตาร์ทรถยนต์
ก่อน แต่สำ�หรับ กล้องติดรถยนต์ รุ่น บางรุ่น (กล้องติดรถยนต์ รุ่น810s และ กล้องติดรถยนต์ รุ่น900) คุณ
ต้องกดปุ่มเพื่อเปิดใช้งานกล้องด้วย
แต่หาก กล้องติดรถยนต์ รุ่น ยังคงไม่ทำ�งาน กรุณาตรวจสอบการทำ�งานของสายไฟโดยลองเชื่อมต่อกับ
อุปกรณ์อื่น ซึ่งหากอุปกรณ์ยังไม่ทำ�งานทั้งๆ ที่ปฏิบัติตามทุกข้อที่กล่าวมาแล้ว โปรดติดต่อศูนย์ช่วยเหลือด้าน
เทคนิคของเรา

Question

ขณะที่หน้าจอดับ กล้องติดรถยนต์ รุ่น ยังคงทำ�งานอยู่ใช่หรือไม่

Answer

หน้าจอ LCD จะดับหลังจากบันทึกภาพไปแล้ว 3 นาทีเพื่อเหตุผลด้านความปลอดภัย อย่างไรก็ตาม การที่
หน้าจอดับไม่ได้หมายความว่า กล้องติดรถยนต์ รุ่น จะหยุดการทำ�งานตามไปด้วย กล้องจะยังคงบันทึกภาพ
ต่อไปเรื่อยๆ แม้หน้าจอดับ โดยคุณสามารถสังเกตว่ากล้องยังคงทำ�งานอยู่ได้ผ่านสัญญาณไฟ LED ที่ปรากฏ
หรือกะพริบขึ้นมา นอกจากนี้ คุณยังสามารถปรับเวลาเปิด/ปิดหน้าจอ LCD ได้ในหน้าการตั้งค่า

Question

ฉันสามารถใช้ระบบการทำ�งานอื่นๆ ควบคู่ไปกับระบบการบันทึกภาพฉุกเฉินได้หรือไม่

Answer

ไม่ได้ เพราะเมื่อคุณเปิดใช้งานโหมดฉุกเฉิน กล้องติดรถยนต์ รุ่น จะดำ�เนินการบันทึกข้อมูลทุกอย่างที่สามารถ
บันทึกได้ ส่วนระบบการทำ�งานอื่นๆ จะหยุดทำ�งานไปโดยปริยาย ดังนัน
้ คุณจึงไม่ควรใช้งาน กล้องติดรถยนต์
ขณะเปิดโหมดฉุกเฉินเพื่อเหตุผลด้านความปลอดภัย

Question

กล้องติดรถยนต์ สามารถเปิดและปิดการทำ�งานแบบอัตโนมัติได้หรือไม่

Answer

ได้ ทันทีทค
่ี ณ
ุ สตาร์ทรถยนต์ กล้องติดรถยนต จะเริม
่ บันทึกภาพโดยอัตโนมัติ และเมือ
่ ใดทีด
่ บ
ั เครือ
่ ง กล้องติด
รถยนต์ จะปิดการทำ�งานโดยอัตโนมัตเิ ช่นเดียวกัน แต่ส�ำ หรับ กล้องติดรถยนต์ ทีม
่ รี ะบบ WaveGuard อุปกรณ์
จะเข้าสูโ่ หมดสำ�หรับการดูแลสอดส่องบริเวณทีจ
่ อดรถ

Question

เหตุใด กล้องติดรถยนต์ จึงยังคงทำ�งานอยู่ทั้งๆ ที่เครื่องยนต์ดับไปแล้ว

Answer

ที่จุดบุหรี่ในรถยนต์บางรุ่นยังคงจ่ายไฟออกมาแม้เครื่องยนต์ดับไปแล้ว ดังนั้น กล้องติดรถยนต์ รุ่น จึงยังได้
รับกระแสไฟฟ้าจากแบตเตอรี่รถยนต์ หากต้องการหลีกเลี่ยงปัญหาดังกล่าว กรุณาถอดสายไฟออกจากเต้ารับ
เพื่อป้องกันการสิ้นเปลืองแบตเตอรี่ในขณะที่คุณไม่อยู่ภายในรถ

Question

เหตุใด กล้องติดรถยนต จึงดับแล้วเปิดขึ้นมาใหม่ตอนที่ฉันบิดกุญแจสตาร์ทรถ

Answer

เมื่อบิดกุญแจสตาร์ทรถยนต์ แบตเตอรี่ต้องใช้พลังงานจากทุกส่วนเพื่อสตาร์ทเครื่องยนต์ ดังนั้น อุปกรณ์อื่นๆ
ภายในรถรวมถึง กล้องติดรถยนต์ รุ่น จึงดับลงชั่วคราว และเมื่อระบบสตาร์ทเครื่องยนต์ดำ�เนินการจนเสร็จสิ้น
แล้ว แบตเตอรี่ก็จะเริ่มจ่ายไฟให้กับอุปกรณ์อื่นๆ กล้องติดรถยนต์ รุ่น จึงเปิดการทำ�งานขึ้นมาได้อีกครั้งหนึ่ง

Question

กล้องติดรถยนต บันทึกภาพขณะเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ได้หรือไม่

Answer

เมื่อเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ กล้องติดรถยนต์ รุ่น จะเปลี่ยนไปที่โหมดถ่ายโอนข้อมูล อุปกรณ์จึงไม่สามารถ
บันทึกภาพได้ในขณะนั้น
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คุณสมบัตก
ิ ารทำ�งานของ กล้องติดรถยนต์
Question

ค่า FOV 170 ดีกว่า 120 ใช่หรือไม่

Answer

เลนส์ที่มีมุมกว้างกว่าปกติหมายถึงมุมมองการบันทึกภาพที่กว้างขึ้น หรืออาจหมายถึงความละเอียดของภาพ
วิดีโอที่ลดลงไปเล็กน้อย ทั้งนี้ คุณสามารถเลือกได้ตามรูปแบบการใช้งานของคุณ ยกตัวอย่างเช่น คุณอาจ
อยากใช้เลนส์มุมกว้างมากกว่า หากต้องการให้ กล้องติดรถยนต์ รุ่น คอยสอดส่องดูแลบริเวณที่จอดรถ เพราะ
จะช่วยบันทึกภาพสิ่งที่เกิดขึ้นรอบรถของคุณได้ในบริเวณที่กว้างกว่า

Question

เหตุใด กล้องติดรถยนต จึงต้องคงประสิทธิภาพในยามค่ำ�คืนไว้

Answer

ใครๆ ก็อยากให้ กล้องติดรถยนต์ ปกป้องขณะการเดินทางทั้งในเวลากลางวันและกลางคืน นอกจากนี้
เนื่องจากอัตราความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุที่เพิ่มขึ้นในสภาพแวดล้อมที่มีแสงน้อย กล้องติดรถยนต ที่
สามารถบันทึกภาพในยามค่ำ�คืนได้อย่างมีประสิทธิภาพจึงเป็นคุณสมบัติการทำ�งานที่สำ�คัญ และการบันทึก
ภาพยามค่ำ�คืนที่มีคุณภาพก็สำ�คัญต่อการใช้งานเพื่อคอยสอดส่องดูแลบริเวณที่จอดรถ เนื่องจากบริเวณรถ
ของคุณอาจมีแสงสว่างไม่เพียงพอ

Question

ISO3200 หรือ ISO6400 ที่เหมาะกับการบันทึกภาพยามค่ำ�คืนมากกว่ากัน

Answer

คุณภาพในการบันทึกภาพยามค่ำ�คืนประกอบด้วยสามปัจจัย ได้แก่ รูรับแสงในเลนส์ ความสามารถในการ
ประมวลผล และเซนเซอร์ที่ตอบสนองต่อแสงไฟได้ ส่วนค่า ISO ที่มีตัวเลขสูงหมายถึงคุณภาพในการบันทึก
ภาพยามค่ำ�คืนที่สูงตามไปด้วย
นอกจากนี้ กล้องติดรถยนต หลายยี่ห้อในท้องตลาดยังอวดอ้างว่าสามารถบันทึกภาพได้แม้กระทั่งแสงจาก
ดวงดาว ซึ่งเป็นวลีที่ได้ยินกันทั่วไปแต่ไร้ความหมายทางเทคนิคอย่างค่า ISO ดังนั้น กรุณาตรวจสอบคุณภาพ
การบันทึกภาพในยามค่ำ�คืนให้ดีเพราะกล้องบางยี่ห้ออาจไม่ดีจริงอย่างที่อ้างไว้

Question

“Fatigue Index (ค่าบ่งชี้ความเหนื่อยล้า)” คืออะไร มีกระบวนการทำ�งานอย่างไร

Answer

อุปกรณ์จะแสดงค่าบ่งชี้ความเหนื่อยล้าเพื่อช่วยให้ผู้ขับขี่จัดการกับระดับความเหนื่อยล้าที่กำ�ลังเปลี่ยนไปของ
ตัวเอง โดยจะแสดงข้อมูลทางด้านกายภาพและปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเดินทาง (เช่น จำ�นวนวันและ
เวลาในการขับยานพาหนะ) รวมถึงแจ้งเตือนว่าผู้ขับขี่อาจเหนื่อยล้าจนขับรถไม่ไหว นอกจากนี้ อุปกรณ์บ่งชี้
ความเหนื่อยล้าจะส่งเสียงเตือนทุกสองชั่วโมงตลอดการขับรถ
เมื่อค่าบ่งชี้ความเหนื่อยล้ามีระดับต่ำ�กว่า 60 ค่าที่แสดงจะปรากฏเป็นสีเขียว เมื่อค่าบ่งชี้ความเหนื่อยล้ายังไม่
ถึง 80 ค่าที่แสดงจะปรากฏเป็นสีเหลืองพร้อมเสียงเตือนหนึ่งครั้ง เมื่อค่าบ่งชี้ความเหนื่อยล้ามีระดับสูงกว่า 80
ค่าที่แสดงจะปรากฏเป็นสีแดงพร้อมเสียงเตือนดังสามครั้ง
หากคุณต้องการใช้งานคุณสมบัตินี้ กรุณาไปเปิดการทำ�งานที่การตั้งค่าและตั้งเวลาในระบบให้ถูกต้อง แต่หาก
คุณปิดการทำ�งานนี้แล้ว ค่าบ่งชี้ความเหนื่อยล้าจะไม่ปรากฏบนหน้าจออีก
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คุณสมบัตก
ิ ารทำ�งานของ กล้องติดรถยนต์
Question

WaveGuard คืออะไร ต่างจากคุณสมบัตก
ิ ารสอดส่องดูแลบริเวณทีจ
่ อดรถใน กล้องติดรถยนต์ รุน
่ รุน
่ อืน
่ ๆ
อย่างไร

Answer

กล้องติดรถยนต์ หลายยีห
่ อ
้ อ้างถึงระบบตรวจจับความเคลือ
่ นไหว (G-sensor) ทีค
่ อยสอดส่องดูแลบริเวณทีจ
่ อด
รถของคุณ ซึง่ หมายความว่ากล้องจะเริม
่ บันทึกภาพเมือ
่ ตรวจจับความเคลือ
่ นไหวได้เท่านัน
้ อุปกรณ์จงึ บันทึก
ภาพได้ชา้ จนเกิดอุบต
ั เิ หตุเสียก่อนหลายต่อหลายครัง้ นอกจากนี้ กล้องติดรถยนต์ ระดับล่างหลายยีห
่ อ
้ ยังต้อง
ทิง้ ระยะเวลา 5 วินาทีกอ
่ นเริม
่ บันทึกภาพเมือ
่ ตรวจจับความเคลือ
่ นไหวได้ จึงไม่สามารถบันทึกภาพข้อมูลทีเ่ ป็น
ประโยชน์ตอ
่ การดูแลบริเวณทีจ
่ อดรถได้อย่างเต็มประสิทธิภาพนัก
WaveGuard ใช้เทคโนโลยีการตรวจจับคลืน
่ ไมโครเวฟจาก Philips ทีไ
่ ม่เหมือนใคร โดยคุณสมบัตน
ิ จ
้ี ะตรวจจับ
ภาพและเริม
่ บันทึกเมือ
่ ตรวจจับวัตถุทก
่ี �ำ ลังเคลือ
่ นไหวได้ เช่น มนุษย์หรือยานพาหนะอืน
่ ๆ ทีเ่ ข้าใกล้ยานพาหนะ
ของคุณมากเกินไป แล้วหากวัตถุนน
้ั ๆ เคลือ
่ นไหวผ่านยานพาหนะของคุณไปและไม่สามารถตรวจจับการเคลือ
่ น
ไหวใดๆ ได้อก
ี อุปกรณ์จะหยุดบันทึกและปิดการทำ�งานโดยอัตโนมัตเิ พือ
่ ประหยัดพลังงานแบตเตอรีข
่ องรถยนต์
ดังนัน
้ หากเกิดอุบต
ั เิ หตุขน
้ึ มา คุณสมบัตน
ิ จ
้ี งึ สามารถบันทึกภาพทัง้ ก่อน ขณะ และหลังจากเกิดอุบต
ั เิ หตุได้
กล้องทีใ่ ช้เพือ
่ การสอดส่องดูแลบริเวณทีจ
่ อดรถโดยการตรวจจับความเคลือ
่ นไหวในภาพวิดโี อมีประสิทธิภาพ
ด้อยกว่ากล้องทีใ่ ช้ระบบ WaveGuard ด้านการตรวจจับความเคลือ
่ นไหวโดยเฉพาะในสภาวะแสงน้อย (ซึง่
เวลากลางคืนเป็นช่วงเวลาทีค
่ ณ
ุ ต้องใช้เทคโนโลยีตรวจจับความเคลือ
่ นไหวมากทีส
่ ด
ุ ) นอกจากนี้ กล้องทีใ่ ช้
เพือ
่ การสอดส่องดูแลบริเวณทีจ
่ อดรถยังบันทึกภาพข้อมูลทีไ
่ ม่เกีย
่ วข้องในระยะไกลอย่างต่อเนือ
่ งจนทำ�ให้
แบตเตอรีห
่ มดเร็วกว่าปกติหลายเท่า เนือ
่ งจากกล้องเหล่านีไ
้ ม่สามารถตรวจจับระยะทางใดๆ ได้เลย หมายเหตุ:
WaveGuard รวมถึงระบบสอดส่องดูแลบริเวณทีจ
่ อดรถโดยการตรวจจับการเคลือ
่ นไหวในภาพวิดโี อต้องการ
แหล่งจ่ายไฟฟ้าทีเ่ สถียร คุณจึงต้องเสียบปลัก
๊ เข้ากับยานพาหนะของคุณให้เรียบร้อย

Question

การใช้แผ่นกรองแสง UV จะส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำ�งานของระบบ WaveGuard หรือไม่

Answer

ไม่ส่งผลกระทบใดๆ ตราบใดที่แผ่นกรองแสง UV ไม่ได้มีส่วนประกอบของโลหะ

Question

แบตเตอรี่ของ กล้องติดรถยนต์ รุ่น620 มีระยะเวลาการทำ�งานขณะบันทึกภาพตามปกตินานเท่าไหร่

Answer

เมื่อดับเครื่องยนต์ แบตเตอรี่ภายในตัวอุปกรณ์จะสามารถรองรับการบันทึกภาพได้นานสูงสุด30 นาที

Question

ต้องชาร์จแบตเตอรี่ของ กล้องติดรถยนต์ รุ่น620 นานเท่าไหร่

Answer

การชาร์จแบตเตอรี่จนเต็มใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง
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ปัญหาเกี่ยวกับการ์ด Micro SD
Question

กล้องติดรถยนต ควรใช้การ์ด Micro SD แบบไหน

Answer

คุณควรเลือกการ์ด SD ที่มีประสิทธิภาพที่สุดที่วางจำ�หน่าย เพื่อความทนทานต่อแรงสั่นสะเทือนและอุณหภูมิ
ระดับสูง นอกจากนี้ ต้องมีความเร็วในการถ่ายโอนข้อมูลขั้นต่ำ�ที่ Class10 หรือมากกว่า

Question

การ์ดความจำ�ขนาดต่างๆ สามารถบันทึกภาพได้นานเท่าไหร่บ้าง

Answer

ความจุของการ์ด Micro

ความละเอียดของภาพวิดีโอ
720P/30FPS

720P/60FPS

1080P/30FPS

16GB

260 นาที

170 นาที

160 นาที

32GB

520 นาที

340 นาที

320 นาที

64GB

1040 นาที

680 นาที

640 นาที

Question

เหตุใดการ์ดความจำ� Micro SD ที่ใช้อยู่จึงมักมีปัญหาเกี่ยวกับการเขียน/อ่านข้อมูล

Answer

ปัญหาอาจเกิดจากคุณภาพของการ์ดความจำ�ที่ใช้อยู่ ซึ่งเกี่ยวข้องกับ กล้องติดรถยนต์ รุ่น ของคุณ กรุณา
เปลี่ยนการ์ด SD เป็นยี่ห้ออื่นที่มีคุณภาพ ทนทาน และน่าเชื่อถือมากกว่า มิฉะนั้น หลักฐานภาพวิดีโอที่สำ�คัญ
ของคุณอาจสูญหายเนื่องจากไฟล์ความจำ�เสียหาย

Question

เหตุใด กล้องติดรถยนต์ รุน
่ จึงแนะนำ�ให้ฉน
ั ล้างข้อมูลในการ์ดความจำ� SD ทุก 2 ถึง 3 เดือน

Answer

การล้างข้อมูลในการ์ด SD เป็นประจำ�ช่วยรับรองว่าการ์ดจะสามารถทำ�งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ รวมถึง
สามารถบันทึกภาพวิดีโอได้อย่างราบรื่น

Question

ฉันควรสำ�รองข้อมูลภาพที่บันทึกไว้ในการ์ด SD บ่อยแค่ไหน

Answer

"เราแนะนำ�ให้คุณหมั่นสำ�รองข้อมูลภาพที่บันทึกไว้เป็นประจำ� เพราะแม้คุณจะไม่ได้ประสบอุบัติเหตุใดๆ แต่
กล้องของคุณอาจบันทึกภาพเหตุการณ์ต่างๆ ที่คุณไม่ได้สังเกตเห็นไว้ได้ ดังนั้น การเก็บข้อมูลภาพที่บันทึกไว้
เพื่อตรวจสอบในภายหลังจึงเป็นสิ่งที่จำ�เป็นมาก
แต่หากคุณไม่หมั่นสำ�รองภาพข้อมูลที่บันทึกไว้ โปรดรับทราบว่าระบบจะดำ�เนินการลบข้อมูลภาพที่เก่าที่สุด
โดยอัตโนมัติเมื่อการ์ดความจำ�มีเนื้อที่ไม่เพียงพอ
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ปัญหาเกีย
่ วกับการใช้งานและการเชือ่ มต่อแอปพลิเคชัน
Question

กล้องติดรถยนต ทุกรุ่นของคุณมีระบบการเชื่อมต่อ Wi-Fi ใช่หรือไม่

Answer

เฉพาะบางรุ่น เช่น กล้องติดรถยนต์ รุ่น820 ที่มีระบบการเชื่อมต่อ Wi-Fi เข้ากับสมาร์ทโฟนที่ใช้แอปพลิเคชัน
GoSure

Question

หากเชื่อมต่ออุปกรณ์เข้ากับโทรศัพท์ของฉันผ่านระบบ Wi-Fi แล้ว Philips กล้องติดรถยนต์ รุ่น จะบันทึกภาพ
วิดีโอลงในโทรศัพท์โดยอัตโนมัติใช่หรือไม่

Answer

ไม่ เพราะภาพวิดโี อหลายภาพได้ถก
ู บันทึกไว้บนการ์ด SD ใน กล้องติดรถยนต์ รุน
่ แล้ว คุณเพียงเลือกไฟล์ท่ี
ต้องการและกดดาวน์โหลดเพือ
่ คัดลอกสำ�เนาของภาพวิดโี อเหล่านัน
้ มาไว้ทห
่ี น่วยความจำ�ในสมาร์ทโฟนของคุณ

Question

แอปพลิเคชัน GoSure คืออะไร ฉันใช้แอปอื่นแทนได้หรือไม่

Answer

แอปพลิเคชัน GoSure ช่วยให้คุณสามารถชมการบันทึกภาพจาก กล้องติดรถยนต์ รุ่น ได้แบบเรียลไทม์ เก็บ
บันทึกภาพวิดีโอที่สำ�คัญ และปรับแต่งระบบการตั้งค่าของ กล้องติดรถยนต์ รุ่น ผ่านสมาร์ทโฟนได้โดยไม่ต้อง
ยุ่งยาก เพียงเชื่อมต่อ Philips กล้องติดรถยนต์ รุ่น เข้ากับแอป Philips GoSure เท่านั้น

Question

การใช้งานแอปพลิเคชัน GoSure ในสมาร์ทโฟนมีข้อกำ�หนดอะไรเป็นพิเศษหรือไม่

Answer

แอปพลิเคชัน GoSure ไม่มีข้อกำ�หนดต่อระบบใดเป็นพิเศษ โดยสามารถทำ�งานร่วมกับสมาร์ทโฟนส่วนใหญ่
ทั้งในระบบ iOS และ Android ได้อย่างราบรื่น

Question

ฉันเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ GoSure (กล้องติดรถยนต์ รุ่น) มากกว่าหนึ่งอุปกรณ์ได้หรือไม่

Answer

ไม่ได้ คุณสามารถเชื่อมต่อกับ กล้องติดรถยนต์ รุ่น ได้ครั้งละอุปกรณ์เท่านั้น

Question

ฉันไม่สามารถจับคู่ GoSure กล้องติดรถยนต์ รุ่น กับสมาร์ทโฟนผ่าน Wi-Fi ได้ทั้งๆ ที่ติดตั้งแอปพลิเคชัน
GoSure เรียบร้อยแล้ว

Answer

กรุณาตรวจสอบว่าคุณเปิดสัญญาณ Wi-Fi ใน กล้องติดรถยนต์ รุ่น และสมาร์ทโฟนแล้ว รวมถึงป้อนรหัสผ่าน
Wi-Fi ได้ถูกต้อง จากนั้นลองจับคู่อุปกรณ์อีกครั้ง โปรดรับทราบว่าอุปกรณ์จะเชื่อมต่อกับ Wi-Fi ของ กล้อง
ติดรถยนต์ รุ่น ไม่ใช่ Wi-Fi ภายในบ้าน/ออฟฟิศของคุณ

Question

การเชื่อมต่อโทรศัพท์กับแอปพลิเคชันจะเป็นการสิ้นเปลืองอินเทอร์เน็ตหรือไม่

Answer

ไม่สิ้นเปลือง เพราะโทรศัพท์จะเชื่อมต่อกับ กล้องติดรถยนต์ รุ่น ผ่าน Wi-Fi การใช้งานแอปพลิเคชันจึงไม่
เป็นการสิ้นเปลืองอินเทอร์เน็ตแต่อย่างใด

Question

ฉันต้องเปิดโทรศัพท์ไว้ตลอดเวลาที่ใช้งานแอปพลิเคชันหรือไม่

Answer

ใช่ คุณต้องเปิดโทรศัพท์ไว้ตลอดเวลาที่ใช้งานแอปพลิเคชันเพื่อให้แอปสามารถทำ�งานได้
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ปัญหาเกีย
่ วกับการใช้งานและการเชือ่ มต่อแอปพลิเคชัน
Question

ฉันต้องเปิดโทรศัพท์ไว้ตลอดเวลาที่ กล้องติดรถยนต์ รุ่น ทำ�งานหรือไม่

Answer

ไม่จำ�เป็น เพราะ กล้องติดรถยนต์ จะบันทึกภาพเก็บไว้ในการ์ดความจำ� SD คุณจึงไม่ต้องเชื่อมต่อกับแอป
พลิเคชันตลอดเวลา ยกเว้นว่าคุณต้องการใช้งานแอป เช่น ชมการบันทึกภาพแบบเรียลไทม์หรือถ่ายโอนภาพ
วิดีโอที่บันทึกไว้ไปยังหน่วยความจำ�ในโทรศัพท์ของคุณ เมื่อนั้น คุณจึงจำ�เป็นต้องเชื่อมต่อโทรศัพท์เข้ากับ
กล้องติดรถยนต์ รุ่น

Question

ฉันจะทราบได้อย่างไรว่าอุปกรณ์ได้อัปเกรดเฟิร์มแวร์แล้ว

Answer

กรุณาตรวจสอบรายการอัปเดตล่าสุดของผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่หน้าเว็บไซต์ทางการของ Philips

Question

ฉันจะอัปเกรดเฟิร์มแวร์ได้อย่างไร

Answer

เมื่อดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์ใหม่เข้ามาแล้ว กรุณาดาวน์โหลดคำ�แนะนำ�ที่เกี่ยวข้องเข้ามาด้วย ซึ่งคำ�แนะนำ�เหล่า
นั้นจะชี้แจงถึงวิธีการอัปเกรดไว้อย่างชัดเจน
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