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1. อุปกรณ์ภายในกลอ่ ง
ภายในกล่องกล้อง DrivePro 20 ประกอบด ้วย:
DrivePro 20
ตัวยึด กลอ
้ ง
ฐานยึด กล้องแบบเทปกาว
การ์ด microSD ขนาด 32GB
คู ม
่ ื อการใชง้ านเบี้องตน
้
สาย micro USB to USB Type-A

2. โปรแกรมที่รองรับ
คอมพิวเตอร์ท่ต
ี ่อกั บตัวอ่านการ์ด microSD หรื อ มี ตัวแปลงขนาดการ์ด
โปรแกรม DrivePro Toolbox ทีร่ องรับ:
Windows® 7
Windows® 8
Windows® 8.1
Windows® 10
macOS 10.11 หรื อใหม่ก ว่า
โปรแกรมที่รองรับสาหร
้ อพ DrivePro บนสมารท
ํ ั บการใชแ
์ โฟนหรื อแท็บเล็ต:

3. เริ่มตน
้ เรี ยนรู้
3-1 สว่ นประกอบของกลอ้ ง

① ปุ่ม เปิ ด / ปิ ด

④ เลนส ์

⑦ ช่อง micro USB

② ไฟแสดงการทาํ งาน

⑤ องใสก่ าร์ด microSD

⑧ เคสป้องกั น

③ ไมโครโฟน

้ า่ เริ่ มตน
⑥ ปุ่มตังค
้

⑨ รู ร้อยเชื อก

3-2 การใสก่ ารด
์ หน่วยความจาํ microSD
ใสก่ าร์ด หน่วยความจาํ microSD ลงในกล้อง ก ่อนเริ่ มต้นบันทึก ภาพ กรุ ณาใช้ก าร์ด หน่วยความจาํ ขนาด 32, 64, 128 หรื อ
256 กิ ก ะไบต์ (Class 10 ขึ้ นไป)
1. หมุ นเคสป้องกั นทวนเข็มนาฬิกาจนกระทั่งหลวม
2. ใสก่ าร์ด หน่วยความจาํ microSD ลงในช่องใสก่ าร์ด
3. นําการด
่ ง แลว้ การด
์ หน่วยความจาํ ออกจากกลอ
้ งโดยกดการด
์ ลงในชอ
์ จะยื่นออกมา
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้
ทาํ การฟอรแ
์ มตการด
์ ด ว้ ยกลอ
้ ง กอ
่ นการเริ่ มตน
้ บันทึก ภาพในครัง้ แรก การฟอรแ
์ มตการด
์ จะลบขอ
้ มู ลทังหมดบน
การด
์ หน่วยความจาํ
ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ขนาดหน่วยการจัดสรรของการ์ด microSD คื อ 32KB หรื อใหญก่ ว่า มิฉะนั้น กล้องไดรฟ์
โปรอาจทาํ งานไม่ถูก ต้อง
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ห้ามนําการ์ด หน่วยความจาํ ออกจากเครื่ องในขณะเครื่ องก ําลังปิ ด เพื่ อหลีก เลี่ยงความเสียหายที่อาจเกิ ด ขึ้ นกั บการ์ด
และภาพที่ได บ
้ ั นทึกไว้ กลอ
้ ง DrivePro 20 สามารถรองรับได เ้ ฉพาะไฟล ์ FAT32 และ exFAT แตไ่ มส
่ ามารถ
รองรับ NTFS ได ้

ตารางตอ
่ ไปนี้ แสดงระยะเวลาที่สามารถบันทึกได โ้ ดยประมาณ ตามความจุและความละเอียดของภาพ (สาหร
ํ ั บอา้ งอิงเทา่ นั้น):
เฟรมเรท \ ความจุก ารด
์

32GB

64GB

128GB

256GB

Full HD 1080P 60 fps

2.5 ชม.

5 ชม.

10.5 ชม.

22 ชม.

Full HD 1080P 30 fps

3.5 ชม.

7 ชม.

14 ชม.

29 ชม.

HD 720P 60fps

5.5 ชม.

11 ชม.

21.5 ชม.

45 ชม.

HD 720P 30fps

8.5 ชม.

17 ชม.

34.5 ชม.

70 ชม.

้

้ อ้ งไดรฟ์โปร
3-3 การติดตังกล
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้ ้องควรจะสะอาดและแห้ง เพื่ อให้สามารถติด เทปกาว 3M ได ้แน่น และควรหลีก เลี่ยงพื้ นผิว
พื้ นผิวที่ต้องการติด ตังกล
ทีไ่ มเ่ รี ยบ
เผื่อเวลาไว้อย่างน้อย 24 ชั ่ วโมงเพื่ อให้อุปกรณ์ยึด ยึด ติด กั บพื้ นผิวอย่างเหมาะสม
เพื่ อแยกตัวยึด กล้องออกจากฐานยึด กดตัวยึด กล้องแล้วดั นไปด ้านหน้า
สั ญลัก ษณ์ลูก ศรบนตัวยึด กลอ
้ งควรชี้ ไปทางเลนส ์

3-4 การชารจ์ ไฟ
1. หมุ นเคสป้องกั นทวนเข็มนาฬิกาจนกระทั่งหลวม
2. เสียบปลายสาย micro USB เข้ากั บกล้อง และปลายสาย Type-A ไปยังแหล่งจ่ายไฟ, คอมพิวเตอร์ หรื อ อุปกรณ์ชาร์จไฟที่
ปลอ
่ ยกระแสไฟ 5 โวลต์

3. ไฟ LED จะเปลี่ยนเป็ นสีสม้ ในขณะชาร์จไฟ และดั บอัตโนมัติเมื่ อชาร์จเต็ม

3-5 การใชง้ าน
สถานะ

การใช้งาน

การสั ่น

เปิ ด/ปิ ด กล้อง

กดปุ่ม เปิ ด/ปิ ด ค ้างไว้ 3 วินาที

สั ่นสั น้

เปิ ด/ปิ ด Wi-Fi

กดปุ่ม เปิ ด/ปิ ด 1 ครัง้

สั ่นสั น้

รี เซ็ตเป็ นค า่ เริ่ ม
ต้น

ในโหมดบันทึก ภาพ กดปุ่ม เปิ ด/ปิ ด ค า้ งไว้
10 วินาที

สั ่นยาว

แบตเตอรี่ ต่าํ

--

สั ่น 2 ครัง้ ทุก ๆ 30 วินาที

ดิ สก ผ
์ ิด พลาด

--

สั ่น 2 ครัง้ ทุก ๆ 5 วินาที และปิ ดเครื่ องหลังจาก
180 วินาที

3-6 ไฟแสดงการทาํ งาน
LED

สถานะ

หมายถึง

กระพริ บ

ก ําลังบันทึก ภาพ / อัพเกรดเฟิ ร์มแวร์

กระพริ บเร็วๆ
กระพริ บเร็วๆ 2 ครัง้ เป็ นช่วงๆ
ติด ค ้าง

ก าํ ลังบันทึก ภาพในโหมดฉุ กเฉิ น / ก าํ ลังฟอรแ
์ มต
แบตเตอรี่ ตา่ ํ
โหมดประหยัด พลังงาน / ดิ สก ์ผิด พลาด / ก ําลังเชื่ อมต่อกั บคอมพิวเตอร์

สีฟ้า

กระพริ บ

ก ําลังบันทึก ภาพและเปิ ด Wi-Fi

สีสม้

ติด ค ้าง

ก ําลังชาร์จไฟ

สีแดง
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้
ไฟลท
ก ลบเมื่ อกล้องถูก รี เซ็ตเป็ นค ่าเริ่ มต้น
์ ั งหมดจะถู

4. การบันทึกวิดีโอ
4-1 การบันทึกภาพปกติ
้ า่ ในคู ม
ตามค า่ เริ่ มตน
้ ไฟลว์ ิดี โอ 1 ไฟลจ์ ะถูก จัดเก็บทุก ๆ 1 นาที เพื่ อปรับความยาวของไฟลว์ ิดี โอ กรุ ณาอา้ งถึงหัวขอ
้ การตังค
่ ือ
นี้ เมื่ อชารจ์ เต็ม กลอ
้ ง DrivePro 20 สามารถบันทึกในโหมด 1080/60fps ได น
้ านถึง 2.5 ชม. ในโหมด 1080/30fps ได น
้ าน
ถึง 3 ชม. ความยาวที่บันทึกได ้จริ งอาจแตกต่างตามเงื่อนไขในการบันทึก ภาพ
มื่ อกล้องไดรฟ์โปรไม่ได ้ทาํ งานเป็ นเวลา 5 นาที โหมดประหยัด พลังงานจะเริ่ มทาํ งาน และกล้องไดรฟ์โปรจะปิ ดโดยอัตโนมัติหลัง
จากผา่ นไปอีก 5 นาที
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DrivePro 20 has loop recording function. The earliest videos will be overwritten by new
footage.

4-2 การบันทึกภาพในขณะฉุ กเฉิน
กล้องไดรฟ์โปรสามารถเก็บสารองข
ํ
้อมู ลในโหมดฉุ กเฉิ นได ้ถึง 30% ของความจุของการ์ด หน่วยความจาํ ที่ใช้ ไฟลว์ ิดี โอที่ถูก
บันทึกในโหมดฉุ กเฉิ นจะถูก ป้องกั นไมใ่ หถ
้ ูก เขี ยนทับ

การบันทึกภาพในขณะฉุ กเฉิ นโดยอัตโนมัติ
ขณะทาํ การบันทึก ภาพ โหมดฉุ กเฉิ นของกล้องไดรฟ์โปรจะทาํ งานโดยอัตโนมัติ เมื่ อตรวจพบการชนหรื อการกระแทก ความไว
้ ่า
ของ G-Sensor สามารถปรับหรื อปิ ดการใช้งานได ้ในเมนู การตังค
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้ ่าไว้ท่ี “High” แม้แต่ก ารกระเทือนเล็ก น้อย ก็อาจทาํ ให้โหมดฉุ กเฉิ นทาํ งานได ้
หาก G-Sensor ถูก ตังค
่ ากจริ งๆ ถึงจะทาํ ใหโ้ หมดฉุ กเฉิ นทาํ งาน
้ า่ ไวท
หาก G-Sensor ถูก ตังค
้ ี่ “Low” การกระเทือนทีม
ในโหมด ประหยัด พลังงาน การบันทึก ภาพจะไม่ทาํ งาน

5. การใชแ
้ อพ DrivePro
ื มตอ่ กับแอพ DrivePro
5-1 การเช่ อ
้
หลังจากดาวน์โหลดและติด ตังแอพ
DrivePro จาก Google Play หรื อ App Store แลว้
1. แตะ Settings แลว้ แตะ Wi-Fi บนสมารท
์ โฟนของคุ ณ
2. เลือกเครื อข่าย Wi-Fi: DP 20 (รหัสผ่านคื อ 12345678)
3. แตะไอคอน DrivePro บนหน้าหลัก ของสมาร์ทโฟน เพื่ อใช้แอพ
4. คลิก ลิงค ด
์ า้ นลา่ งสาหร
ํ ั บค าํ แนะนําในการเชื่ อมตอ
่ กั บกลอ
้ งไดรฟ์โปรโดยละเอียด
iOS
Android

้ า่ แอพ
5-2 การตังค
้ า่ กลอ
้ า่ (Settings)
แก ไ้ ขเปลี่ยนแปลงวิดี โอและตังค
้ ง ในเมนู การตังค
วิดี โอ
ไอคอน

คุ ณสมบัติ

ฟังก ์ชัน / ตัวเลือก
้ ่าความละเอียดของภาพ/คุ ณภาพของภาพวิดี โอที่ต้องการบันทึก
ตังค

Resolution

1080P 60fps(FHD) (ค ่าเริ่ มต้น) / 1080P 30fps(FHD) / 720P 60fps(HD) /
720P 30 fps(HD)

Exposure

ปรับขนาดของรู รับแสงเพื่ อเพิ่มความสว่างหรื อมื ด ของภาพ

Value

+2.0 / +1.5 / +1.0 / +0.5 / 0 (ค ่าเริ่ มต้น) / -0.5 / -1.0 / -1.5 / -2.0
เปิ ด/ปิ ด ไมโครโฟนในขณะบันทึก ภาพวิดี โอ

Microphone
Disable (ปิ ด) (ค ่าเริ่ มต้น) / Enable (เปิ ด)
Video Length

้
ตังความยาวของไฟล
ว์ ิดี โอที่ตอ
้ งการบันทึก

1 นาที (ค า่ เริ่ มตน
้ ) / 3 นาที / 5 นาที

Light

เลือกความถี่ที่เหมาะสมเพื่ อหลีก เลี่ยงการเตน
้ ของแสงไฟในภาพ

Frequency

50Hz (ค า่ เริ่ มตน
้ ) / 60Hz

บันทึก บนวิดี โอ
ไอคอน

คุ ณสมบัติ

ฟังก ์ชัน / ตัวเลือก
แสดงเวลาบนวิดี โอที่ถูก บันทึก ภาพ

Video Stamp
Disable (ปิ ด) / Enable (เปิ ด) (ค ่าเริ่ มต้น)
Date / Time
Format

้ ั นที่, เวลาปัจจุบัน, รู ปแบบ และเขตแบ่งเวลา
ตังว

ตัวกล้อง
ไอคอน

คุ ณสมบัติ
G-Sensor

ฟังก ์ชัน / ตัวเลือก
ปรับค ่าความไวของ G-Sensor
Disable (ปิ ด) / Low (ค ่าเริ่ มต้น) / Medium / High

SSID

้ ่ อ Wi-Fi
ตังชื

Password

้ ั สผา่ น Wi-Fi
ตังรห

Power

เปิ ด/ปิ ด โหมดประหยัด พลังงาน หากตรวจไมพ
่ บการสั ่นภายใน 10 นาที กลอ
้ งจะปิ ด
โดยอัตโนมัติ

Management
Disable (ปิ ด) / Enable (เปิ ด) (ค ่าเริ่ มต้น)
Noise

ลดเสียงลม เมื่ อลมตี กั บผิวของไมโครโฟน

Cancellation

Disable (ปิ ด) / Enable (เปิ ด) (ค า่ เริ่ มตน
้ )

คุ ณสมบัติ

ฟังก ์ชัน / ตัวเลือก

ระบบ
ไอคอน

Time
Synchronized

้
ตังเวลาระบบของกล
้องไดรฟ์โปรให้เป็ นเวลาเดี ยวกั บสมาร์ทโฟน

Memory

ตรวจสอบความจุของการ์ด microSD

Capacity



Format Card

ฟอร์แมตการ์ด หน่วยความจาํ microSD

Upgrade

เพื่ อทาํ ใหก
้ ลอ
้ งไดรฟ
์ โปร มี เฟิ รม
์ แวรเ์ วอรช์ ั นลา่ สุด โดยดาวน์โหลดเฟิ รม
์ แวรไ์ ด จ้ าก

Firmware

เว็บไซต์ของทรานสเ์ ซนด ์ https://www.transcend-info.com/Support/service.

"หมายเหตุ "
การอัพเกรดเฟิ ร์มแวร์จะใช้เวลา 1-2 นาที กรุ ณาอย่าปิ ดกล้องไดรฟ์โปรในขณะก ําลังอัพเกรด กล้องไดรฟ์โปรจะรี
สตาร์ทโดยอัตโนมัติหลังจากการอัพเกรดเสร็จสมบูรณ์
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ห้าม ถอดสายไฟหรื อการ์ด หน่วยความจาํ ระหว่างอัพเกรดเฟิ ร์มแวร์ หากกล้องไดรฟ์โปรไม่สามารถเปิ ดได ้เนื่ องจาก
การอัพเกรดเฟิ รม
์ แวรผ
์ ิด พลาด กรุ ณาติด ตอ
่ ฝ่ายบริ ก ารลูก ค า้ ของทรานสเ์ ซนด เ์ พื่ อความชว่ ยเหลือทางเทคนิ ค

6. การใชโ้ ปรแกรม DrivePro Toolbox
้
1. ดาวน์โหลดไฟลส์ าหร
https://www.transcend-info.com/Support/Software-180/
ํ ั บติด ตังโปรแกรมจาก
้
2. ติด ตังโปรแกรม
DrivePro™ Toolbox บนคอมพิวเตอร์

6-1 อินเตอร์เฟซ Toolbox และการใช้งาน
6-1-1 อินเตอร์เฟซ

่

6-1-2 นําเข้าไฟลแ์ ละตรวจสอบภาพนิ่ ง (A)
มื่ อเชื่ อมตอ
่ กลอ
้ งไดรฟ์โปรกั บคอมพิวเตอรท
์ ี่ใช้ Windows โปรแกรม DrivePro Toolbox จะถามผูใ้ ช้โดยอัตโนมัติวา่ ตอ
้ งการ
นําเข้าไฟลว์ ิดี โอจากกล้องไดรฟ์โปรหรื อไม่
① แตะ Import เพื่ อเลือกไฟลว์ ิดี โอที่ต้องการนําเข้า แตะ Snapshots เพื่ อ
เปิ ดไฟลภ
์ าพถา่ ย
② จัดลาํ ดั บวิดี โอตามวันที่ที่บันทึก โดยเลือก จากเก ่า ไป ใหม่ หรื อ ใหม่ ไป
เก ่า
③ เลือก Date เพื่ อแสดงวิดี โอที่บันทึกไวต
้ ามวันที่ตอ
้ งการ
่ ั นทึก ภาพ
④ เลือก Group วิดี โอจะถูก จัดกลุ่มตามวันทีบ

่

6-1-3 การแก้ไขวิดีโอ, ภาพถ่าย และเครื่ องมือ (B)
วิดี โอ
ไอคอน

คุ ณสมบัติ
Snapshot

Trim

Sound

Full Screen

รายละเอียด
จับภาพและจัดเก็บภาพถา่ ยในวิดี โอ

ตัดวิดี โอของคุ ณ

เปิ ด/ปิ ด เสียง

เลน
่ วิดี โอแบบเต็มหน้าจอ

6-1-4 การตัดวิดีโอ
่ 1: เปิ ดใช้งานโหมดคลิป
้
ขันตอนที

่ 2: ก ําหนดจุด เริ่ มต้นของคลิปวิดี โอ
้
ขันตอนที

่ 3: ก ําหนดจุด สน
้
ิ้ สุด ของคลิปวิดี โอ
ขันตอนที

่ 4: จัดเก็บคลิปวิดี โอ
้
ขันตอนที

้

่ ่

้ ่าสิ่งที่ ชอบ (C)
6-1-5 การตังค

้ า่ ภาษา
แตะ Preference เพื่ อเปลี่ยนเสน
้ ทางจัดเก็บวิดี โอ/ภาพถา่ ยและการตังค

6-2 การย้ายไฟลไ์ ปยังคอมพิวเตอร์
วิธีท่ี 1:
นําการ์ด หน่วยความจาํ microSD ออกจากกล้องไดรฟ์โปร และเสียบเข้าไปในตัวอ่านการ์ด หน่วยจาํ เพื่ อโอนย้ายไฟลไ์ ปยัง
คอมพิวเตอร์
วิธีที่ 2:
1. ใสก่ าร์ด หน่วยความจาํ microSD ลงในกล้องไดรฟ์โปร
่ ยูท
2. เสียบปลายด า้ นเล็ก ของสาย USB เขา้ ทีช่ อ
่ งตอ
่ USB ทีอ
่ างด า้ นขวาของกลอ
้ ง
3. เสียบปลายอีก ด ้านของสาย USB เข้าที่ช่อง USB บนคอมพิวเตอร์
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ภายในกลอ
่ งกลอ
้ ง DrivePro 20 มี สาย USB มาใหพ
้ ร้อม
เพื่ อป้องกั นข้อมู ลสูญหาย กรุ ณาปฏิบัติตามวิธีก ารถอดกล้องไดรฟ์โปรจากคอมพิวเตอร์ท่เี หมาะสม
กล้องไดรฟ์โปร เมื่ อเชื่ อมต่อกั บคอมพิวเตอร์ สามารถใช้โอนย้ายไฟลไ์ ด ้เทา่ นั้น ฟังก ์ชันอื่นๆ จะไม่สามารถใช้งานได ้
กรุ ณาถอดกลอ
้ งออกจากคอมพิวเตอรเ์ พื่ อที่จะใช้งานได ต
้ ามปกติ

ห้ามใช้ฟังก ์ชัน “format” หรื อ “initialize disk” เด็ด ขาด ในขณะที่ก ล้องไดรฟ์โปร ถูก เชื่ อมต่อกั บ
คอมพิวเตอร์ ถึงแม้ว่าคอมพิวเตอร์จะแนะนําให้ทาํ เช่นนั้น

7. การแกไ้ ขขอ
้ ขัดขอ
้ ง
หากกล้องไดรฟ์โปรมี ปัญหา กรุ ณาตรวจสอบค ําแนะนําตามรายการที่อยู่ด ้านล่าง ก ่อนสง่ กล้องไดรฟ์โปรไปซ่อม หากคุ ณไม่พบวิธี
แก ป
้ ั ญหา กรุ ณาติด ตอ
่ ร้านค า้ ศู นยบ
์ ริ ก าร หรื อตัวแทนจาํ หน่ายทรานสเ์ ซนด ์ เพื่ อขอความช่วยเหลือ คุ ณยังสามารถเขา้ เว็บไซต์
่ บบ่อยและบริ ก ารช่วยเหลือทางเทคนิ ค (https://www.transcend-info.com/Support) ใน
ของทรานสเ์ ซนด ์ เพื่ อดู ค ําถามทีพ
กรณี มี ปัญหาที่ตัวเครื่ อง กรุ ณาศึก ษาข้อมู ลจากคู ่มือการใช้งานกล้องไดร์ฟโปร
ระบบปฏิบัติก ารของคอมพิวเตอร์ ไมส
่ ามารถมองเห็นกลอ
้ งไดรฟ์โปรได ้
กรุ ณาตรวจสอบต่อไปนี้ :
้
1. กล้องไดรฟ์โปรเชื่ อมต่อกั บสาย USB แน่นหรื อเปล่า? ถ้าไม่ ถอดออกแล้วเสียบใหม่อีก ครัง้ ตรวจดู ให้แน่ใจว่าปลายทังสอง
ด า้ นของสาย USB เชื่ อมตอ
่ แบบที่แสดงในคู ม
่ ื อการใช้
2. กล้องไดรฟ์โปรเชื่ อมต่อกั บคี ย์บอร์ด ของคอมพิวเตอร์แม็ค หรื อเปล่า? ถ้าใช่ ถอดออกแล้วย้ายไปเสยี บบนช่อง USB ทีว่ ่างอยู่
บนเครื่ องคอมพิวเตอร์แม็คโดยตรง
3. ชอ
่ ง USB ทาํ งานหรื อเปลา่ ? ถา้ ไม่ กรุ ณาศึก ษาคู ม
้ อมพิวเตอร์ (หรื อแผงวงจรหลัก ) เพื่ อแก ไ้ ขใหท
่ ื อการใชค
้ าํ งาน
ปุ่มตา่ งๆ ของกลอ
้ งไดรฟ์โปรไมท
่ าํ งาน
ลองถอดสายไฟออกจากกล้องไดรฟ์โปร แล้วเสียบกลับเข้าไปใหม่อีก ครัง้

8. ขอ
้ ควรระวังเพื่อความปลอดภัย
ค ําแนะนําเรื่ องความปลอดภัยและการใช้งานเหล่านี้ สาค
ํ ั ญมาก กรุ ณาปฏิบัติตามอย่างระมัดระวัง เพื่ อความปลอดภัยของตัวคุ ณเอง
่ าจเกิ ด ขึ้ นกั บกลอ
และเพื่ อป้องกั นความเสยี หายทีอ
้ งไดรฟ์โปร
1. วิธีก ารใช้ทั่วไป
เพื่ อความปลอดภัย อย่าปรับกล้องหรื อใช้แอพ DrivePro™ ขณะขับรถ
่ ี อุณหภูมิสูง
หลีก เลีย่ งการวางกลอ
้ งไวใ้ นบริ เวณทีม
ห้ามใช้ก ล้องในบริ เวณที่มีสนามแม่เหล็ก รุ นแรงหรื อที่มีก ารสั ่นสะเทือนมาก
ใช้เฉพาะสายไฟที่มากั บกล้องไดรฟ์โปรเทา่ นั้น สายไฟอื่นอาจไม่สามารถทาํ งานกั บกล้องไดรฟ์โปรได ้
้ อ
2. ตาํ แหน่งสาหร
ํ ั บติด ตังกล
้ ง
้ ้องไดรฟ์โปร บดบังทัศนวิสัยในการขับขี่
อย่าติด ตังกล
3. การสารองข
ํ
้อมู ล
ทรานสเ์ ซนด ์ ไมร่ ั บผิด ชอบตอ
่ ความเสียหายหรื อสูญหายของขอ
้ มู ลในระหวา่ งการทาํ งาน เราขอแนะนําใหค
้ ุ ณทาํ การสารอง
ํ
่ เสมอๆ
ขอ
้ มู ลจากการด
์ หน่วยความจาํ ของคุ ณไปยังคอมพิวเตอร์ หรื อทีเ่ ก็บขอ
้ มู ลอืน
้
กรุ ณาตรวจสอบว่าคอมพิวเตอร์ของคุ ณติด ตังโปรแกรมไดรฟ
์ เวอร์ USB ที่ถูก ต้องหรื อไม่ เพื่ อให้แน่ใจว่าการโอนย้าย
ข้อมู ลจากกล้องไดรฟ์โปรไปยังคอมพิวเตอร์ผ่านช่อง USB 2.0 มี ค วามเร็วสูงที่ค วรจะเป็ น หากคุ ณไม่ทราบวิธีก ารตรวจ
สอบ กรุ ณาศึก ษาขอ
้ มู ลการใช้งานของคอมพิวเตอรห
์ รื อแผงวงจรหลัก สาหร
ํ ั บขอ
้ มู ลไดรฟ์เวอร์ USB
4. การจัดอันดั บ IP (Ingress Protection) 68
DrivePro 20 ได ้รับการรับรองโดยการจัดอันดั บมาตรฐานนานาชาติ IP68 ทาํ ให้สามารถทนต่อฝุ่น ความสกปรก นํ้า
กระเซ็น หรื อ ละอองนํ้าได ้ การป้องกั นตอ
่ การแทรกซึมของของแข็งหรื อของเหลวไมไ่ ด เ้ ป็ นการถาวร ระดั บการป้องกั นอาจ
ลดลงเมื่ อกล้องผ่านการใช้งาน ความเสยี หายอันเกิ ด จากของเหลวไม่รวมอยู่ในบริ ก ารรับประกั น
อย่าจุ่มกล้อง DrivePro 20 ในนํ้า หรื อใช้งานในสภาวะแวดล้อมที่มีค วามชื้ นสูง
อยา่ ใชก
้ ลอ
่ สปา, ซาวน่า หอ
้ ง DrivePro 20 ในสภาวะแวดลอ
้ มที่มีอุณภูมิสูง, ความชื้ นสูง เชน
้ งอบไอนํ้า หรื อ หอ
้ งอาบนํ้า
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายชาร์จแห้งก ่อนทีจ่ ะชาร์จ
การทาํ งานผิด ปกติหรื อความเสียหายอันเนื่ องจากการใช้งานที่ไม่เหมาะสมไม่อยู่ภายใต้ก ารรับประกั น
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DrivePro 20 ไม่กั นนํ้าเมื่ อเคสป้องกั นไม่แน่น

9. รายละเอียดของกลอ้ ง
DrivePro 20
ขนาด

90.2 มม. x 30 มม. x 30 มม.

นํ้าหนัก

74 กรัม

อินเตอรเ์ ฟซ
เชื่ อมต่อ

USB2.0

การ์ด หน่วยความ
จาํ ที่รองรับ

การด
์ หน่วยความจาํ microSD, ขนาด 32GB-256GB (Class 10 ขึ้ นไป)

Wi-Fi

802.11b/g/n

เลนส ์

F/2.8, 140°

รู ปแบบวิดี โอ

MP4 (H.264: สูงสุด ถึง 1920x1080 60fps)

ความละเอียดของ

Full HD (1920 x 1080) 30/60fps

ภาพ / เฟรมเรท

HD (1280 x 720) 30/60fps

อุณหภูมิที่ทาํ งาน
ได ้
อุณหภูมิสาหร
ํ ับ
จัดเก็บ
แบตเตอรี่
แหล่งจ่ายไฟ
การจัดอันดั บ IP
รับรองโดย
การรับประกั น

-10°C (14°F) ~ 60°C (140°F)

-30°C(-22°F)~ 70°C (158°F)
ลิเธียมโพลิเมอร์ 1140mAh (2.5 ชม.)
กระแสไฟเข้า DC5V / 2A
IP68
CE, FCC, BSMI, KC, NCC, MIC, EAC, RCM, UKCA
2 ปี

DrivePro 20
นอกจากการ์ด หน่วยความจาํ ที่มาพร้อมกั บกล้อง เราขอแนะนําการ์ด High Endurance microSD
ิ ธิภาพการบันทึก ภาพที่ดี ที่สุด :
หรื อชนิ ด MLC ของทรานสเ์ ซนด ์ เพื่ อประสท
● การ์ด High Endurance microSDHC ขนาด 32GB-64GB
หมายเหตุ

(TS32GUSDHC10V/TS64GUSDXC10V)
● การด
์ High Endurance microSDXC 350V ขนาด 64GB-256GB
(TS64GUSD350V/TS128GUSD350V/TS256GUSD350V)

10. การปฎิบัติตามกฏหมาย
10-1 แถลงการณ์การปฎิบัติตามสหภาพยุ โรป (EU Compliance
Statement)
Transcend Information hereby declares that all CE marked Transcend products incorporating radio
equipment functionality are in compliance with Directive 2014/53/EU.
The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:
www.transcend-info.com/eu_compliance

10-2 การนํากลับมาใชอ
้ ีก และการปกป้องสิ่งแวดลอ้ ม
การนําอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็ก ทรอนิ คสท
์ ่เี สียแล้วกลับมาใช้อีก : ผลิตภัณฑข์ องคุ ณถูก ออกแบบและผลิตด ้วยวัสดุ
และสว่ นประกอบคุ ณภาพสูง ซึ่งสามารถถูก นํากลับมาใช้ได อ
้ ีก เมื่ อคุ ณเห็นรู ปถังขยะพร้อมเครื่ องหมายกากบาท
ติด อยู่กั บผลิตภัณฑ ์ นั่นหมายความว่า ผลิตภัณฑน
์ ั ้นถูก ครอบคลุมด ้วย European Directive 2002/96/EC:
ห้ามทิ้งผลิตภัณฑข์ องคุ ณรวมไปกั บขยะอื่นๆ ในบ้าน กรุ ณาศึก ษากฎเกี่ ยวกั บการแยกขยะอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิ
เล็ก ทรอนิ คส ์ การก าํ จัดผลิตภัณฑเ์ ก า่ ของคุ ณที่ถูก ตอ
้ งจะช่วยป้องกั นผลเสียที่อาจเกิ ด ขึ้ นกั บสภาพแวดลอ
้ มและ
สุขภาพของมนุ ษย์

การก ําจัดแบตเตอรี่ : ผลิตภัณฑข์ องคุ ณมี แบตเตอรี่ ที่ชาร์จไฟใหม่ได ้หลายครัง้ ในตัว ซ่ึ งครอบคลุมด ้วย
European Directive 2006/66/EC ซ่ึ งไม่สามารถถูก ก ําจัดรวมกั บขยะอื่นๆ ในบ้านได ้ กรุ ณาศึก ษากฎเกี่ ยว
กั บการแยกทิ้งแบตเตอรี่ การก าํ จัดแบตเตอรี่ ที่ถูก ตอ
้ งจะชว่ ยป้องกั นผลเสียที่อาจเกิ ด ขึ้ นกั บสภาพแวดลอ
้ มและ
สุขภาพของมนุ ษย์
สาหร
ี ี แบตเตอรี่ ในตัวซ่ึ งไม่สามารถถอดเปลี่ยนได ้ การถอดหรื อความพยายามที่จะถอดแบตเตอรี่ จะทาํ ให้ผลิตภัณฑ ์
ํ ั บผลิตภัณฑท
์ ่ม
หมดการรับประกั น แบตเตอรี่ จะถูก ถอดออกหลังจากผลิตภัณฑไ์ ม่สามารถถูกใช้งานได ้แล้ว

ข้อควรระวัง
มี ค วามเสี่ยงของการระเบิด หากแบตเตอรี่ ถูก เปลี่ยนด ้วยชนิ ดที่ไม่ถูก ต้อง
ควรก าํ จัดแบตเตอรี่ ที่ใช้แลว้ ตามค าํ แนะนํา

่

ื สารแหง่ สหพันธรัฐ (Federal
10-3 คาํ แถลงการณ์ของคณะกรรมการส่ อ
Communications Commission (FCC) Statement)
This device complies with Part 15 FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1)
This device may not cause harmful interference. (2) This device must accept any interference received
including interference that may cause undesired operation.
This Equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant
to Part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful
interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency
energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference
to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular
installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can
be determined by turning the equipment oﬀ and on, the user is encouraged to try to correct the
interference by one or more of the following measures:
Reorient or relocate the receiving antenna.
Increase the separation between the equipment and receiver.
Connect the equipment into an outlet on a circuit diﬀerent from that to which the receiver is
connected.
Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
RF Exposure Statement:
This equipment complies with FCC RF radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.
This equipment should be installed and operated with a minimum distance of 5mm between the radiator
and your body.
You are cautioned that changes or modiﬁcations not expressly approved by the part responsible for
compliance could void the user’s authority to operate the equipment.
This Transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or
transmitter.

10-4 การรับประกัน 2 ปี
กรุ ณาเยี่ยมชม www.transcend-info.com/warranty เพื่ อทราบถึงนโยบายการรับประกั นของทรานสเ์ ซนด ์ เมื่ อคุ ณเริ่ มใช้
ผลิตภัณฑ ์ เทา่ กั บคุ ณตกลงยอมรับเงื่อนไขของนโยบายการรับประกั นของทรานสเ์ ซนด ์ ซึ่งอาจมี ก ารแก ไ้ ขเป็ นครัง้ คราว

10-5 การเปิ ดเผยใบอนุ ญาตแก่สาธารณะทั่วไป (GNU General
Public License (GPL) Disclosure)

Firmware incorporated into this product and/or software used for this product may include third party
copyrighted software pursuant to the license terms speciﬁed as below (“Licensed Software” deﬁned as
follows),
1. GNU General Public License (GPL), the terms of which is currently available at
http://www.gnu.org/licenses/gpl.html
2. GNU Lesser General Public License (LGPL), the terms of which is currently available at
http://www.gnu.org/copyleft/lesser.html ; and/or
3. Code Project Open License (CPOL), the terms of which is currently available at
http://www.codeproject.com/info/cpol10.aspx
In accordance with the such license terms, if applicable: 1) the source code for the Licensed Software
may be downloaded at no charge or obtained on CD for a nominal charge by calling Customer Support
within three (3) years of the date of purchase; 2) you may copy, re-distribute and/or modify the Licensed
Software under the terms of the above license terms or any later version; 3) the Licensed Software is
distributed WITHOUT ANY WARRANTY, without even implied warranty of MERCHANTABILITY or
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. The entire risk as to the quality and performance of the
Licensed Software is with you. Transcend does not provide any support for the Licensed Software. The
above license terms will control solely with respect to the open source components. In the event that this
manual conﬂicts with the requirements of the above one or more terms with respect to the use of the
corresponding open source components, Customer agrees to be bound by such one or more license
terms.

10-6 ขอ
้ ตกลงใหอ
้ นุ ญาตสาํ หรับผู ใ้ ช้ (End-User License
Agreement (EULA))
1. Generally.
Transcend Information, Inc. ("Transcend") is willing to grant the following license to install or use the
software and/or ﬁrmware (“Licensed Software”) pursuant to this End-User License Agreement
(“Agreement”), whether provided separately or associated with a Transcend product (“Product”), to the
original purchaser of the Product upon or with which the Licensed Software was installed or associated
as of the time of purchase ("Customer") only if Customer accepts all of the terms and conditions of this
Agreement. PLEASE READ THESE TERMS CAREFULLY. USING THE SOFTWARE WILL
CONSTITUTE CUSTOMER'S ACCEPTANCE OF THE TERMS AND CONDITIONS OF THIS
AGREEMENT. IF YOU DO NOT AGREE TO THE TERMS AND CONDITIONS OF THIS AGREEMENT,
DO NOT INSTALL OR USE THE LICENSED SOFTWARE.
2. License Grant.
Transcend grants to Customer a personal, non-exclusive, non-transferable, non-distributable, nonassignable, non-sublicensable license to install and use the Licensed Software on the Product in

accordance with the terms and conditions of this Agreement.
3. Intellectual Property Rights.
As between Transcend and Customer, the copyright and all other intellectual property rights in the
Licensed Software are the property of Transcend or its supplier(s) or licensor(s). Any rights not expressly
granted in this License are reserved to Transcend.
4. License Limitations.
Customer may not, and may not authorize or permit any third party to: (a) use the Licensed Software for
any purpose other than in connection with the Product or in a manner inconsistent with the design or
documentations of the Licensed Software; (b) license, distribute, lease, rent, lend, transfer, assign or
otherwise dispose of the Licensed Software or use the Licensed Software in any commercial hosted or
service bureau environment; (c) reverse engineer, decompile, disassemble or attempt to discover the
source code for or any trade secrets related to the Licensed Software, except and only to the extent that
such activity is expressly permitted by applicable law notwithstanding this limitation; (d) adapt, modify,
alter, translate or create any derivative works of the Licensed Software; (e) remove, alter or obscure any
copyright notice or other proprietary rights notice on the Licensed Software or Product; or (f) circumvent
or attempt to circumvent any methods employed by Transcend to control access to the components,
features or functions of the Product or Licensed Software.
5. Copying.
Customer may not copy the Licensed Software except that one copy of any separate software component
of the Licensed Software may be made to the extent that such copying is necessary for Customer's own
backup purposes.
6. Disclaimer.
TRANSCEND MAKES NO WARRANTY AND REPRESENTATIONS ABOUT THE SUITABILITY,
RELIABILITY, AVAILABILITY, TIMELINESS, LACK OF VIRUSES OR OTHER HARMFUL
COMPONENTS AND ACCURACY OF THE INFORMATION, LICENSED SOFTWARE, PRODUCTS,
SERVICES AND RELATED GRAPHICS CONTAINED WITHIN THE LICENSED SOFTWARE FOR ANY
PURPOSE. ALL SUCH INFORMATION, LICENSED SOFTWARE, PRODUCTS, SERVICES AND
RELATED GRAPHICS ARE PROVIDED "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND. TRANSCEND
HEREBY DISCLAIMS ALL WARRANTIES AND CONDITIONS WITH REGARD TO THIS
INFORMATION, LICENSED SOFTWARE, PRODUCTS, SERVICES AND RELATED GRAPHICS,
INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES AND CONDITIONS OF MERCHANTABILITY, FITNESS
FOR A PARTICULAR PURPOSE, WORKMANLIKE EFFORT, TITLE, AND NON-INFRINGEMENT.
IN NO EVENT SHALL TRANSCEND BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, PUNITIVE,
INCIDENTAL, SPECIAL, CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY DAMAGES WHATSOEVER
INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, DAMAGES FOR LOSS OF USE, DATA OR PROFITS,
ARISING OUT OF OR IN ANY WAY CONNECTION WITH THE USE, PERFORMANCE OR
ACCURACY OF THE LICENSED SOFTWARE OR WITH THE DELAY OR INABILITY TO USE THE
LICENSED SOFTWARE, OR THE PRODUCT WITH WHICH THE LICENSED SOFTWARE IS
ASSOCIATED, WHETHER BASED ON CONTRACT, TORT, NEGLIGENCE, STRICT LIABILITY OR

OTHERWISE, EVEN IF TRANSCEND HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGES.
7. Limitation of Liability.
IN ANY CASE, TRANSCEND 'S LIABILITY ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THIS
AGREEMENT WILL BE LIMITED TO THE TOTAL AMOUNT ACTUALLY AND ORIGINALLY PAID AT
RETAIL BY CUSTOMER FOR THE PRODUCT. The foregoing Disclaimer and Limitation of Liability will
apply to the maximum extent permitted by applicable law. Some jurisdictions do not allow the exclusion or
limitation of incidental or consequential damages, so the exclusions and limitations set forth above may
not apply.
8. Privacy.
Transcend may collect, process and use your personal information and/or non-personal information
through Firebase Analytics or otherwise. Learn more details about Transcend’s Privacy Policy:
https://www.transcend-info.com/Legal/?no=1. Learn about what and why personal information and/or
non-personal information would be collected when you use the Licensed Software:
https://www.transcend-info.com/Legal/?no=18
9. Termination.
Transcend may, in addition to any other remedies available to Transcend, terminate this Agreement
immediately if Customer breaches any of its obligations under this Agreement.
10. Miscellaneous.
(a) This Agreement constitutes the entire agreement between Transcend and Customer concerning the
subject matter hereof, and it may only be modiﬁed by a written amendment signed by an authorized
executive of Transcend. (b) Except to the extent applicable law, if any, provides otherwise, this
Agreement will be governed by the law of the Republic of China, excluding its conﬂict of law provisions.
(c) If any part of this Agreement is held invalid or unenforceable, and the remaining portions will remain in
full force and eﬀect. (d) A waiver by either party of any term or condition of this Agreement or any breach
thereof, in any one instance, will not waive such term or condition or any subsequent breach thereof. (e)
Transcend may assign its rights under this Agreement without condition. (f) This Agreement will be
binding upon and will inure to the beneﬁt of the parties, their successors and permitted assigns.

10-7 เครื่ องหมายรับรองความสอดคลอ้ งยู เรเซียน (Eurasian
Conformity Mark (EAC))

