
คู่มือการใช้งาน K3 Face

คู่มือการใช้

เคร่ืองตรวจจบัอิเล็กทรอนิกส์อจัฉริยะพร้อมกลอ้ง
อตัโนมติั

รุ่น: K3
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2. กำรตัง้คำ่พำรำมิเตอร์

กด 'ปุ่มเมนู' สั้น ๆ เพ่ือเขา้หรือออกจากเมนู รหสัผา่นผูดู้แลระบบเร่ิมตน้คือ 2341 รหสัผา่นเร่ิมตน้คือ 1234 และ
รหสัผา่นสากลคือ 1111 กดปุ่ม 'ยนืยนั' สั้น ๆ เพ่ือเขา้สู่การท างานของระบบโปรดอยา่ลืมเปล่ียนรหสัผา่นเพ่ือ
ป้องกนัขอ้มูลเคร่ือง

พารามิเตอร์ ค่าเร่ิมต้น ค าอธิบาย

ผูด้แูลระบบ รหัสผา่น : 2341 ผูด้แูลระบบสำมำรถจดัรูปแบบ / อพัเกรดและ
ลบไฟลใ์นอินเทอรเ์ฟ กำรเล่น

ด ำเนินกำร รหัสผา่น : 1234 ตวัด ำเนินกำรสำมำรถเปลี่ยนภำษำปิดเสียง 
ฯลฯ ไมส่ำมำรถฟอรแ์มต / อพัเกรดได้

หมายเหตุ: มีเพียงผูดู้แลระบบเท่านั้นท่ีสามารถลบรูปภาพได ้หลงัจากเขา้สู่ภาพถ่ายแลว้ใหก้ดปุ่มเมนูและป้อนรหสัผา่น
ผูดู้แลระบบ (2341) เพื่อลบภาพถ่าย



พารามิเตอร์ ค่าเร่ิมต้น ค าอธิบาย
ผูดู้แลระบบ รหสัผ่าน : 2341 ผูดู้แลระบบสามารถจดัรูปแบบ / อพัเกรด

และลบไฟลใ์นอินเทอร์เฟ การเล่น

ภาษา ภาษาองักฤษ ภาษาองักฤษ, เยอรมนี, ฝร่ังเศส, 
อิตาลี, สเปน, รัสเ ีย, โปรตุเกส, ญ่ีปุ่ น, จีน

รูปแบบวนัที่ ปี / เดือน / วนั เดือน/วนั/ปี , วนั/เดือน/ปี , ปี/เดือน/วนั

ตั้งเวลาระบบ 2021/01/15 กรุณาตั้งเวลาล่าสุด

หน่วยอุณหภูมิ เซลเซียส เ ลเ ียส/ฟาเรนไฮต์

ถ่ายทอดเสียง เปิด ปิด/เปิด

การตั้งรหสัผ่าน แอดมิน 2341 อยา่ลืมเปลี่ยน

รูปแบบ ไม่ เพื่อฟอร์แมตการ์ด TF

ระบบ ซอฟตแ์วร์อพัเกรด
ซอฟตแ์วร์เวอร์ชัน่

เพื่ออปัเกรดเวอร์ชนัหรือดเูวอร์ชนัปัจจุบนั

พารามิเตอร์ ค่าเร่ิมต้น ค าอธิบาย
ตวัด าเนินการ รหสัผ่าน: 1234 ตวัด าเนินการสามารถเปลี่ยนภาษาปิดเสียง 

ฯลฯ ไม่สามารถฟอร์แมต / อพัเกรดได้

ภาษา ภาษาองักฤษ ภาษาองักฤษ, เยอรมนี, ฝร่ังเศส, 
อิตาลี, สเปน, รัสเซีย, โปรตุเกส, ญ่ีปุ่ น, จีน

รูปแบบวนัที่ ปี / เดือน / วนั เดือน/วนั/ปี , วนั/เดือน/ปี , ปี/เดือน/วนั

ตั้งเวลาระบบ 2021/01/15 กรุณาตั้งเวลาล่าสุด

หน่วยอุณหภูมิ เซลเซียส เซลเซียส/ฟาเรนไฮต์

รูปแบบ ไม่ เพื่อฟอร์แมตการ์ด TF

การตั้งรหสัผ่าน ผูด้  าเนินการ 1234 อยา่ลืมเปลี่ยน

รูปภำพของ K3 จะถกูบนัทึกไวใ้นโฟลเดอร ์'' \ DCIM \ 100MEDIA "ของกำรด์ TF และมีช่ือ
รูปภำพ: 0101001.JPG  ึ่งตัง้ช่ือตำมหมำยเลขเดือน \ วนั \ ภำพถ่ำยคณุสำมำรถใชส้ำย USB เพ่ือ
เช่ือมตอ่กบัคอมพิวเตอรเ์พ่ือเรียกดกูำรเรียกด ูและรูปแบบ

3.การจดัรูปแบบไฟล์



4.ขอ้มูลผลิตภณัฑ์

รูปแบบสินคา้ K3

แบตเตอร่ี แบตเตอร่ี 3.7V

น ้าหนกัผลิตภณัฑ์ ประมาณ 336g (ไม่รวมแบตเตอร่ี)

ขนาดสินคา้ 120 * 172 * 78 มม

แสดง HD 2.31 น้ิว

แป้นพิมพ์ 6 ปุ่ม 2 สวติช์เกียร์

การวดัระยะทาง 5-10 ซม.

ช่วงการวดั โหมดร่างกาย (34.8 ~ 42.9 ° C) โหมด
พ้ืนผิว (0 ~ 60 ° C)

ความถูกตอ้ง ±0.2°C (ภายใน 34.8 ~ 42.9 °C), ± 0.3 °C 
(ภายนอก 34.8 ~ 42.9 °C)

ช่วงอุณหภูมิ อุณหภูมิในการท างาน (10 ~ 40 ° C) 
อุณหภูมิการจดัเก็บ (-20 ~ + 50 ° C) 
ความช้ืนในการท างาน≤85%, RH
ความช้ืนในการจดัเก็บ≤95%, RH

กลอ้ง 2 ลา้นพิกเซล

หน่วยวดัอุณหภูมิท่ีใกลเ้คียง สนบัสนุน

ไมโคร SD การ์ด รองรับสูงสุด 32GB

ไม่มีไมโคร SD การ์ด ยงัคงสามารถวดัอณุหภูมิไดแ้มไ้ม่มี ไมโคร 
SD การ์ด

ระยะปลุกอลัตราโซนิก มากถึง 3M



5. เคล็ดลบัการใชง้าน

1. ก่อนกำรวดัอณุหภมูิโปรดตรวจสอบใหแ้นใ่จวำ่ไดต้ิดตัง้แบตเตอรี่และกำรด์ TF แลว้ อณุหภมูิของ
รำ่งกำยสำมำรถวดัไดโ้ดยอตัโนมตัิหลงัจำกเปิดเครื่องใกลก้บัเลนส ์(3 วินำที) 5 ~ 10  ม.

2. ผลิตภณัฑนี์ร้องรบัฟังกช์ั่นปลกุอลัตรำโ นิกหนำ้จอจะดบัลงหลงัจำกผำ่นไป 20 วินำทีโดยไมม่ีกำรใชง้ำน
และกำรเคลื่อนไหวของผูค้นจำกวตัถรุองรบักำรปลกุไดถ้งึ 3M และสำมำรถวดัอณุหภมูิไดท้นัที

3. ผลิตภณัฑนี์ร้องรบักำรวดัอณุหภมูิและถ่ำยภำพในเวลำกลำงคืน เมื่อเรดำรต์ื่นขึน้มำมนัจะถ่ำยภำพดว้ย
แสงของมนัเอง

4. โหมดอุณหภูมิร่างกายต ่ากวา่ 34.8 ° C จะแสดง "LO" และแจง้ "HI" หากสูงกว่า 42.9 ° C หนา้จอจะดบั
เมื่อไม่มีการท างาน แต่จะยงัคงเปิดอยูเ่มื่อมีการชาร์จไฟและการวดัอุณหภูมิจะเป็น เปิดโดยอตัโนมติัเมื่อมี
คนเขา้ใกล้

หมายเหตุ: โปรดอยา่ติดตั้งแบตเตอร่ีกลบัดา้น การ์ด TF รองรับ 32GB และควรฟอร์แมตก่อนใช้


