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ข้อมูล

สัญลักษณ์ที่ใช้

! หมายถึงคำแนะนำท่ีช่วยให้คุณตระ-
หนักถึงอันตรายท่ีอาจเกิดข้ึน
หมายถึงคำแนะนำท่ีช่วยให้คุณตระ-
หนักถึงคุณสมบัติพิเศษ
หมายถึงจุดสิ้นสุดของคำสั่งหรือข้อความ-
คำเตือน

ข้อมูลทั่วไป

MINI แนะนำให้คุณใช้อะ-
ไหล่และอุปกรณ์เสริมซ่ึงได้รับการทดสอบ-
และอนุมัติโดย MINI เท่านั้นเพ่ือความปลอดภัย
การใช้งานท่ีถูกต้อง และเพ่ือความยั่งยืน

MINI สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยน-
หรือปรับเปลี่ยนข้อมูลหรือคุณลักษณะใดๆ
ในคู่มือผู้ใช้งานนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วง-
หน้าหรือมีภาระผูกพันใดๆ

คู่มือผู้ใช้งานท่ีอัปเดตมากท่ีสุดพร้อมให้บริการ-
บนแอปพลิเคชัน Advanced Car Eye 3.0
และท่ีเว็บไซต์: https://www.ace-30.com

คู่มือผู้ใช้เป็นส่วนบูรณาการของผลิตภัณฑ์
ซ่ึงจะมีข้อมูลท่ีสำคัญเกี่ยวกับความปลอดภัย
การใช้งาน และการท้ิงผลิตภัณฑ์ โปร-
ดอ่านคำแนะนำด้านการใช้งานและความ-
ปลอดภัยก่อนใช้ผลิตภัณฑ์

ใช้งานผลิตภัณฑ์ตามจุดประ-
สงค์ท่ีได้ระบุไว้ในคู่มือผู้ใช้เท่านั้น

MINI ไม่รับประกันว่าจะสามารถ-
ใช้ข้อมูลท่ีบันทึกไว้เป็นหลักฐานได้ทุกคร้ัง

เมื่อทำการส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้บุคคลท่ีสาม
ให้ส่งต่อเอกสารท่ีเกี่ยวข้องท้ังหมด-
พร้อมกับผลิตภัณฑ์

หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับการใช้
Advanced Car Eye 3.0 (ACE 3.0) โปร-
ดติดต่ออีเมลต่อไปนี้ในแต่ละท้องถ่ิน:

ประเทศจีน: support@ace-30.cn

ประเทศเกาหลี: support@ace-30.kr

ประเทศญ่ีปุ่น: support@ace-30.jp

สหภาพยุโรป: EU-support@ace-30.de

ท่ัวโลก: support@ace-30.com

ข้อกำหนดทางกฎหมาย

ผู้ใช้เป็นผู้รับผิดชอบท้ังหมดในการตรวจ-
สอบข้อกำหนดทางกฎหมายในท้องถ่ินใน-
การใช้แอปพลิเคชัน ACE 3.0 และ
Advanced Car Eye 3.0 (ต่อไปนี้จะเรียกว่า
“แอป ACE 3.0”) คุณต้องตรวจสอบกฎ-
หมายปัจจุบันในประเทศท่ีเกี่ยวข้อง ตรวจ-
สอบว่าอนุญาตให้ใช้ผลิตภัณฑ์ได้หรือไม่ และ-
การใช้ผลิตภัณฑ์ตามท่ีได้รับอนุญาตนั้นเป็นไป-
ตามข้อกำหนดทางกฎหมาย

ในบางสถานการณ์ อาจนำ-
ข้อมูลสื่อไปใช้กับผู้ใช้งานได้อย่างถูกกฎหมาย
(เช่น การเร่งความเร็ว)

จะต้องไม่เผยแพร่วิดีโอของสถานท่ีสา-
ธารณะท่ีบันทึกไว้โดย ACE 3.0
บนอินเทอร์เน็ตหรือท่ีอื่นๆ

ปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายทุกคร้ัง
ข้อกำหนดทางกฎหมายอาจเปลี่ยนแปลง-
ได้ ตรวจสอบความเปลี่ยนแปลงใดๆ ใน-
กฎหมายและข้อกำหนดท้องถ่ินซ่ึงห้าม-
การใช้ผลิตภัณฑ์อยู่เสมอ หากประ-
เทศใดห้ามไม่ให้มีการใช้ผลิตภัณฑ์
จะต้องถอดกล้องหน้าออก แล้วจะส่งผล-
ให้กล้องหลัง (อุปกรณ์เสริม) ถูกปิด

สำหรับข้อมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการใช้แอป
ACE 3.0 โปรดติดต่อตัวแทนจำ-
หน่ายมืออาชีพท่ีได้รับอนุญาต
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ข้อมูลความปลอดภัย

ผลิตภัณฑ์นี้จะต้องติดตั้งโดยศูนย์ซ่อมบำรุงของ
MINI เท่านั้น

อย่าใช้งานแอป ACE 3.0 ขณะกำลังขับรถ-
หรือเคร่ืองยนต์ยังติดอยู่

เมื่อทำการส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้บุคคลท่ีสาม
ให้ส่งคู่มือผู้ใช้งานและใบรับรองมาตรฐาน-
พร้อมกับผลิตภัณฑ์

ลบการบันทึกและการตั้งค่าท้ังหมด-
โดยใช้แอป ACE 3.0 ก่อนการส่งมอบ-
ผลิตภัณฑ์ไปยังบุคคลท่ีสาม

ไท
ย
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ภาพรวมผลิตภัณฑ์

รายการที่มี

■ กล้องหน้า (กล้องหลังเป็นอุปกรณ์เสริม)
■ ชุดสายไฟ
■ การ์ด microSD™ 32 GB
■ คู่มือผู้ใช้งาน
■ ใบรับรองมาตรฐาน
■ ท่ีรัดสายไฟ
■ ผ้าเช็ดและฟอยล์กันฟองอากาศ
■ ตัวยึดกล้อง (พร้อมเทปกาว)

การ์ด microSD™

ผลิตภัณฑ์จะมาพร้อมเมมโมร่ีการ์ด microSD™

วิดีโอท่ีบันทึกและภาพท่ีถ่ายจะถูกบันทึกลงใน-
เมมโมร่ีการ์ด microSD™ ผลิตภัณฑ์จะไม่สา-
มารถเร่ิมบันทึกหรือถ่ายภาพได้หากไม่ใส่เมม-
โมร่ีการ์ด

เพ่ือป้องกันไม่ให้ข้อมูลสูญหายหรือเสียหาย
อย่าใส่หรือถอดเมมโมร่ีการ์ดขณะผลิตภัณฑ์ปิดอยู่

ใช้เมมโมร่ีการ์ดของแท้เท่านั้น MINI จะ-
ไม่รับประกันความเข้ากันได้หรือการใช้งานของ-
เมมโมร่ีการ์ดบุคคลท่ีสาม

ข้ึนอยู่กับโหมดการทำงานของผลิตภัณฑ์
ภาพท่ีบันทึกจะเก็บไว้ในโฟลเดอร์เหล่านี้

■ DRIVING (การขับข่ี): วิดีโอโหมดการขับข่ี
■ INCIDENT (อุบัติการณ์): วิดีโออุบัติกา-

รณ์การขับข่ี
■ PARKING (จอดรถ): วิดีโอโหมดจอดรถ
■ SNAPSHOT (จับภาพ): วิดีโอ/

ภาพท่ีบันทึกด้วยตนเอง
■ MARKED (ทำเคร่ืองหมาย): หน่วยความจำ

กล้องหน้า

ผลิตภัณฑ์นี้จะต้องติดตั้งโดยศูนย์ซ่อมบำรุงของ
MINI เท่านั้น

1 ตัวยึดกล้อง

2 ไฟ LED นิรภัย

– บันทึกการขับข่ี: ไฟ LED สีขาวติด
– บันทึกอุบัติการณ์การขับข่ี/บันทึกด้วยตนเอง:

ไฟ LED สีขาวกะพริบ
– บันทึกการจอดรถ: ไฟ LED สีขาวดับ
– บันทึกอุบัติการณ์การจอดรถ: ไฟ LED

สีขาวติด

ในประเทศญ่ีปุ่น ไฟ LED จะดับเมื่อทำ-
การบันทึกในโหมดการขับข่ี และไฟ
LED สีขาวจะกะพริบเมื่อเกิดอุบัติกา-
รณ์การจอดรถ 

3 เลนส์กล้องหน้า
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4 ปุ่มเปิด/ปิด ( )

– โปรดเปิดผลิตภัณฑ์
– กดค้างไว้เพ่ือปิดผลิตภัณฑ์

5 ไฟ LED แสดงสถานะ

แสดงสถานะการทำงานของผลิตภัณฑ์

โปรดดู “การตรวจสอบสถานะไฟ LED”
สำหรับข้อมูลเพ่ิมเติม 

6 ปุ่มไมโครโฟน ( )

– กดเพ่ือเปิดหรือปิดการบันทึกเสียง
– กดค้างไว้เพ่ือเปิดหรือปิดคำสั่งเสียง

7 ลำโพง

8 ปุ่ม Bluetooth ( )

– กดเพ่ือเปิด Bluetooth
– กดค้างเพ่ือเร่ิมการจับคู่ Bluetooth คร้ังแรก
– เมื่อเปิด Bluetooth อยู่ การกดอีกคร้ังจะ-

เป็นการปิด Bluetooth

9 ไมโครโฟน

10 ปุ่มบันทึก ( )

กดเพ่ือถ่ายภาพหรือเร่ิมการบันทึกด้วยตนเอง

คุณสามารถเปลี่ยนการดำเนินการได้ใน-
แอป ACE 3.0: Camera settings > REC
buttons (การตั้งค่ากล้อง > ปุ่มบันทึก) 

11 ช่องใส่การ์ด microSD™

กล้องหลัง (อุปกรณ์เสริม)

1 ไฟ LED นิรภัย

2 เลนส์กล้องหลัง

3 ตัวยึดกล้องหลัง

4 ตัวเช่ือมสายกล้องหลัง

ไท
ย
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การตรวจสอบสถานะไฟ LED

คุณลักษณะ

ไฟ LED แสดงสถานะ

สถานะ

ไฟ LED เสียง ไฟ LED BT/WIFI ไฟ LED บันทึก

เปิดการบันทึกเสียง สีส้ม - -

ปิดการบันทึกเสียง ปิด - -

กำลังรอการเช่ือมต่อ Bluetooth - ไฟสีน้ำเงินกะพริบ -

โหมดจับคู่ Bluetooth คร้ังแรก - ไฟสีน้ำเงินกะ-
พริบเร็ว

-

เช่ือมต่อ Bluetooth แล้ว - สีน้ำเงิน -

ปิด Bluetooth - ปิด -

กำลังรอการเช่ือมต่อ Wi-Fi - ไฟสีเขียวกะพริบ -

เช่ือมต่อ Wi-Fi แล้ว - สีเขียว -

สแตนด์บายบันทึก (เปิด) - - สีขาว

บันทึกต่อเนื่อง - - สีแดง

บันทึกเหตุ. (บันทึกอุบัติการณ์/ด้วยตนเอง) - - ไฟกะพริบสีแดง

บันทึกเหตุ. (การถ่ายภาพ) - - ไฟกะพริบสีแดง-
สองคร้ัง

อัปเดตเฟิร์มแวร์ ไฟ LED กะพริบเป็นจังหวะ

เกิดข้อผิดพลาด ไฟ LED กะพริบติดต่อกัน 5 คร้ัง
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การใช้ผลิตภัณฑ์

การ์ด microSD™

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าปิดผลิตภัณฑ์ก่อนใส่เมม-
โมร่ีการ์ด

หากถอดหรือใส่เมมโมร่ีการ์ดใน-
ขณะท่ีผลิตภัณฑ์เปิดอยู่ ข้อมูลท่ีเก็บไว้อา-
จสูญหายหรือผลิตภัณฑ์อาจเสียหายได้

การลอกฟิล์มป้องกันจากเลนส์กล้อง

ลอกฟิล์มป้องกันออกจากเลนส์กล้องหน้าก่อน-
การใช้งานกล้องหน้า (หลัง)

การติดและถอดกล้องหน้า

สามารถติดหรือถอดกล้องหน้าโดยการกดปุ่ม (1)
ท้ังสองข้างของตัวยึดกล้องพร้อมกัน

เมื่อเช่ือมต่อผลิตภัณฑ์กับตัวยึดกล้อง ข้ันแรก-
ให้จัดตำแหน่งร่อง (2) ท่ีด้านล่างของตัวยึดกล้อง-
ให้ตรงกับผลิตภัณฑ์ แล้วประกอบผลิตภัณฑ์ (3)
เข้ากับตัวยึดกล้อง

การถอดกล้องหน้าจะทำให้กล้องหลัง
(อุปกรณ์เสริม) ใช้งานไม่ได้ด้วย

อย่าลืมถอดกล้องหน้าเมื่อปิดผลิตภัณฑ์
สื่อท่ีเก็บไว้อาจสูญหายหรือผลิตภัณฑ์อาจ-
เสียหายได ้

การเปิดและปิดกล้อง

■ อัตโนมัติ:
– กล้องจะเปิดอัตโนมัติเมื่อสตาร์ทรถ
– กล้องจะปิดอัตโนมัติเมื่อดับเคร่ือง-

หลังจากเวลาผ่านไปตามเวลาท่ีกำหนด
(ช่วงการออก)

■ แมนนวล:
– สามารถเปิดกล้องด้วยตนเองโดย-

การกดปุ่มเปิด/ปิด
– สามารถปิดกล้องด้วยตนเองโดย-

การกดปุ่มเปิด/ปิดเป็นเวลา 3 วินาที

■ กดปุ่มเปิด/ปิดค้างไว้เป็นเวลา 3 วินาที
เพ่ือปิดผลิตภัณฑ์

การรีเซ็ตผลิตภัณฑ์

กดปุ่มเปิด/ปิด ( ) และปุ่มบันทึก ( ) ค้าง-
ไว้พร้อมกันเป็นเวลาหลายวินาทีเพ่ือทำ-
การรีเซ็ตเป็นค่าจากโรงงาน (การบันทึกและ-
การตั้งค่าท้ังหมด)

ไท
ย
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การเปิดใช้งานผลิตภัณฑ์ ETC
(พร้อมบริการในประเทศจีนเท่าน้ัน)

สามารถทำการลงทะเบียนผลิตภัณฑ์และ-
เปิดใช้งานได้ในแอป ETC เท่านั้น
และใช้ได้กับผู้ใช้งานในประ-
เทศจีนเท่านั้น 

1. ดาวน์โหลดและติดตั้งแอป ETC บน-
สมาร์ทโฟนของคุณ

2. แตะท่ี e高速App > ETC网厅 > ETC免费
และดำเนินการตามคำแนะนำในแอปลงทะ-
เบียนข้อมูลผู้ใช้

3. ขณะดำเนินการตามคำแนะนำ ให้กดปุ่ม
Bluetooth ( ) และปุ่มไมโครโฟน ( ) บน-
ผลิตภัณฑ์ค้างไว้พร้อมกันระหว่างข้ันตอน-
การเปิดใช้งาน ETC เพ่ือสิ้นสุดการ-
เปิดใช้งานและลงทะเบียน
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คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์

MINI Advanced Car Eye 3.0 จะเฝ้า-
ระวังรถท้ังขณะท่ีคุณขับข่ีและเมื่อจอด
เซ็นเซอร์อัจฉริยะจะทำให้กล้องสา-
มารถบันทึกเหตุการณ์จราจรท่ีเสี่ยงได้ การ (พยา-
ยาม) ปาดหน้า และอุบัติเหตุ

โหมดการขับขี่

เมื่อสตาร์ทรถแล้ว ไฟ LED จะติดข้ึนพร้อมเสียง-
ประกาศ โหมดการขับข่ีจะเปิดใช้งาน

– การบันทึกต่อเนื่อง: ขณะขับรถ
วิดีโอจะถูกบันทึกเป็นส่วนละ 1 นาที และ-
เก็บไว้ในโฟลเดอร์ “DRIVING (การขับข่ี)”

– การบันทึกอุบัติการณ์: เมื่อตรวจพบการชน-
ของรถ การบันทึกวิดีโอท่ีเร่ิมจาก 10 วินาที
ก่อนชนจนถึง 50 วินาที หลังชนในโฟลเดอร์
“INCIDENT (อุบัติการณ์)”

คุณสามารถเลือกระหว่าง-
การบันทึกต่อเนื่องและการบันทึกอุบัติกา-
รณ์

โปรดตรวจสอบกฎหมายปัจจุบันใน-
ประเทศท่ีต้องการจะใช้งานแอป
ACE 3.0 ตรวจสอบว่าการใช้งาน-
และวิธีใช้นั้นถูกกฎหมายหรือไม่และ-
ปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมาย 

โหมดจอดรถ

เมื่อดับเคร่ืองยนต์ ผลิตภัณฑ์จะ-
สลับเป็นโหมดจอดรถโดยอัตโนมัติหลังจากผ่าน-
เวลาช่วงการออกแล้ว

เมื่อตรวจพบการชนในโหมดจอดรถ
วิดีโอจะถูกบันทึก 10 วินาที ก่อนและหลังการชน
โดยจะเก็บไว้ในโฟลเดอร์ “PARKING (จอดรถ)”

■ ช่วงการออก: หมายถึงช่วงเวลาโดยประ-
มาณท่ีปรับได้ ซ่ึงผู้ขับข่ีจะออกจากรถ-
หลังจากดับเคร่ืองยนต์

■ ช่วงการเข้า: หมายถึงช่วงเวลาโดยประ-
มาณท่ีปรับได้ ซ่ึงผู้ขับข่ีจะเข้ารถก่อนการส-
ตาร์ทเคร่ืองยนต์

วิดีโอการชนท่ีบันทึกไว้ในช่วงการออกหรือช่วง-
การเข้า จะไม่นับเพ่ิมเป็นจำนวนอุบัติกา-
รณ์ท่ีกล้องแจ้งไว้หรือในแอป ACCE 3.0
สิ่งท่ีบันทึกจะเก็บไว้ในโฟลเดอร์ “Driving
(การขับข่ี)” ระหว่างช่วงนี้ จะยังสามารถเร่ิมการ-
เช่ือมต่อระหว่างกล้องและสมาร์ทโฟนได้

อย่าลืมตรวจสอบว่ากฎหมายและข้อกำ-
หนดของประเทศยอมให้ใช้โหมดการจอด-
หรือไม่

หากแอป ACE 3.0 และ-
ผลิตภัณฑ์นั้นเช่ือมต่อกันระหว่างช่วง-
การออก โหมดจอดรถจะไม่เร่ิมข้ึนและ-
จะถือว่าผู้ขับข่ียังอยู่ในรถ 

การบันทึกด้วยตนเอง (REC)

สามารถบันทึกวิดีโอและถ่ายภาพได้ด้วยตนเอง

กดปุ่มบันทึก ( ) ท่ีกล้องหน้าเพ่ือเร่ิมการบันทึก
สิ่งท่ีบันทึกจะเก็บไว้ในโฟลเดอร์ “SNAPSHOT
(จับภาพ)”

วิดีโอจะบันทึก 10 วินาที ก่อนจนถึง 50 วินาที
หลังจากกดปุ่ม

การเปลี่ยนระหว่างวิดีโอหรือภาพ: แอป
ACE 3.0 > Settings > Recording settings
(การตั้งค่า > การตั้งค่าการบันทึก) 

ไท
ย
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HDR (High Dynamic Range)

สามารถบันทึกวิดีโอในกล้องหน้าแบบ HDR (High
Dynamic Range) ได้โดยการเปิดใช้งานฟีเจอร์

HDR จะเปลี่ยนวิธีการปรับแสงและสีของวิดีโอ-
และภาพท่ีแสดง โดยจะทำให้เน้นความ-
สว่างได้อย่างมีรายละเอียดมากข้ึน
เงาท่ีมืดกว่าและมีรายละเอียดมากกว่า และ-
แสดงช่วงสีสดท่ีกว้างข้ึน

โหมดกลางคืน

ด้วยฟีเจอร์โหมดกลางคืน จะทำให้สา-
มารถบันทึกวิดีโอแม้จะอยู่ในสภาพแสงท่ีจับภาพ-
ได้ยาก การบันทึกจะสว่างกว่าวิดีโอท่ีบันทึกโดย-
ไม่มีโหมดกลางคืน ซ่ึงจะทำงานได้โดยการ-
ประมวลผลภาพแบบเรียลไทม์ (ISP) ซ่ึงจะ-
ปรับปรุงความสว่างของวิดีโอท่ีบันทึกขณะ-
จอดรถในเวลากลางคืน

GPS

ฟังก์ชัน GPS จะเพ่ิมข้อมูลความเร็วและ-
ตำแหน่งปัจจุบันไปยังการบันทึก และทำ-
ให้ใช้ฟังก์ชันตำแหน่งรถได้

โปรดตรวจสอบกฎหมายและข้อกำหนดในประ-
เทศของคุณก่อนการใช้ผลิตภัณฑ์เป็นคร้ังแรก ใน-
บางประเทศอาจไม่อนุญาตให้ใช้ GPS

ตำแหน่งรถ

ผู้ใช้งานสามารถค้นหารถท่ีจอดไว้ได้อย่างง่าย-
ดายโดยใช้แอป ACE 3.0 เมื่อผลิตภัณฑ์สลับไป-
เป็นโหมดการจอดรถขณะเช่ือมต่อกับแอป ACE
3.0 ภาพและวิดีโอท่ีบันทึกโดยกล้องหน้าและ-
กล้องหลัง (อุปกรณ์เสริม) จะถูกบันทึกลงในแอป
ACE 3.0 และตำแหน่งของรถจะแสดงข้ึนใน-
แผนท่ีดิจิทัล (อาจเปลี่ยนไปตามกฎหมายของ-
ประเทศต่างๆ)

หากต้องการใช้ฟีเจอร์นี้ จะต้อง-
เปิดใช้งานสัญญาณ GPS เมื่อสลับไป-
เป็นโหมดจอดรถ

ภาพท่ีถ่ายโดยกล้องหน้าและกล้อง-
หลัง (อุปกรณ์เสริม) และตำแหน่งบน-
แผนท่ี (หากเปิดฟีเจอร์ GPS ไว้)
จะบันทึกไว้ในแอป ACE 3.0 จน-
กว่าคุณจะใช้ฟีเจอร์นี้อีกคร้ัง 

12



การใช้คำส่ังเสียง

คำสั่งเสียงคือโซลูชันแบบแฮนด์ฟรี ซ่ึงสามารถ-
ใช้เพ่ือควบคุมกล้องในสถานการณ์ท่ีแตกต่างกัน
ฟีเจอร์นี้พร้อมให้บริการในภาษาต่อไปนี้: ภา-
ษาอังกฤษ ภาษาเยอรมัน ภาษาเกาหลี ภาษาจีน
และภาษาญ่ีปุ่น

สามารถเปิดหรือปิดคำสั่งเสียงได้ในแอป
ACE 3.0 > Settings > System Settings >
Voice recognition (การตั้งค่า > การตั้งค่า-
ระบบ > คำสั่งเสียง)

โปรดดู “คำสั่งเสียงต่างๆ” สำ-
หรับข้อมูลเพ่ิมเติม 

ไท
ย
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คำส่ังเสียงต่างๆ

คำสั่งเสียงต่างๆ สำหรับแต่ละภาษามีดังนี้ ใช้คำว่า “Hi Camera” เพ่ือเปิดใช้งานคำสั่งเสียงและดำ-
เนินการต่อด้วยคำสั่งท่ีต้องการ ดูให้มั่นใจว่าได้ใช้คำสั่งตรงกับท่ีแสดงไว้ในคู่มือ

คำสั่ง

รายการ ภาษาเกาหลี ภาษาอังกฤษ ภาษาเยอรมัน ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น

เปิดกล้อง Hi Camera Hi Camera Hi Kamera 睿眼，你好 はい、カメ
ラ

เร่ิมการบันทึกด้วยตน-
เอง (ภาพ)

사진 찍어 Take a
picture

Foto
aufnehmen

拍照 写真を撮っ
て

เร่ิมการบันทึกด้วยตน-
เอง (วิดีโอ)

녹화 해 Save video Video
aufnehmen

录视频 動画を撮っ
て

ปิดเสียง 소리 꺼 Speaker off Lautsprecher
aus

关闭扬声器 スピーカー
オフ

เปิดเสียง 소리 켜 Speaker on Lautsprecher
an

开启扬声器 スピーカー
オン

ปิดการบันทึกเสียง 음성 녹음 꺼 Microphone
off

Mikrofon aus 关闭录音 録音オフ

เปิดการบันทึกเสียง 음성 녹음 켜 Microphone
on

Mikrofon an 开启录音 録音オン

ลดเสียงคำแนะนำ 볼륨 작게 Decrease
volume

Leiser 调低音量 ボリューム
を下げて

เพ่ิมเสียงคำแนะนำ 볼륨 크게 Increase
volume

Lauter 调高音量 ボリューム
を上げて

14



การใช้แอป ACE 3.0

สามารถควบคุม MINI Advanced Car Eye 3.0
ได้โดยตรงจากแอป Advanced Car Eye และ-
สามารถดูและเก็บเหตุการณ์ท่ีบันทึกได้บน-
สมาร์ทโฟนของคุณ

สแกน QR code บนบรร-
จุภัณฑ์เพ่ือรับลิงก์ท่ีถูกต้องไปยังแอป ACE 3.0
ดาวน์โหลดแอปจาก App Store ท่ีเหมาะสม-
แล้วติดตั้งลงบนอุปกรณ์

ห้ามใช้งานผลิตภัณฑ์หรือแอปขณะขับข่ี 

หากต้องการเช่ือมต่อกล้องกับสมาร์ทโฟน ให้เปิด
Bluetooth แล้วทำตามคำแนะนำจากแอป

คุณจะสามารถ-
เช่ือมต่อสมาร์ทโฟนกับผลิตภัณฑ์ได้หนึ่ง-
เคร่ืองต่อคร้ังเท่านั้น หาก-
ผลิตภัณฑ์ไม่เช่ือมต่อกับสมาร์ทโฟน โปร-
ดตรวจสอบในคำถามท่ีพบบ่อยซ่ึงอยู่ใน-
แอป 

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแอป ACE 3.0
เป็นอัปเดตล่าสุดอยู่เสมอ MINI แนะนำ-
ให้คุณเปิดฟังก์ชันอัปเดตอัตโนมัติ การอัปเด-
ตแอปจะมีการอัปเดตเฟิร์มแวร์เสมอ
ซ่ึงจะส่งต่อและติดตั้งทันทีท่ีมีการ-
เช่ือมต่อกล้องกับสมาร์ทโฟน

ดำเนินการตามข้ันตอนในแอป ACE 3.0
ก่อนการอัปเดตเฟิร์มแวร์

การตั้งค่าแบบปรับเอง-
จะยังคงอยู่แม้จะมีการอัปเดต-
เฟิร์มแวร์แล้ว 

การตั้งค่า

สามารถพบการตั้งค่าได้ในแถบหลักของ-
แอป ACE 3.0 สามารถตั้งค่าและใช้งาน-
แต่ละฟีเจอร์ของผลิตภัณฑ์ภัณฑ์ตามความต้อง-
การหรือความชอบของผู้ใช้

การต้ังค่ากล้อง

■ การบันทึกเสียง: เปิดหรือปิดการบันทึกเสียง
■ การใช้ปุ่ม REC: เลือกวิดีโอหรือภาพถ่าย-

เมื่อกดปุ่มบันทึก ( )
■ HDR: เปิดหรือปิด HDR
■ โหมดกลางคืน: เปิดหรือปิดโหมดกลางคืน
■ การต้ังค่าช่อง: เลือก “กล้องหน้าเท่านั้น” หรือ

“กล้องหน้าและกล้องหลัง” (หากติดตั้งกล้อง-
หลังไว้) เพ่ือตั้งกล้องท่ีบันทึก

เมื่อเปลี่ยนการตั้งค่าช่อง กล้อง-
จะถูกล้างโดยอัตโนมัติ โปรด-
แบ็คอัพการบันทึกท้ังหมดก่อนเปลี่ยน-
การตั้งค่าช่อง 

■ ความสว่าง-ด้านหน้า เลือกความสว่างท่ีต้อง-
การสำหรับกล้องหน้า

■ ความสว่าง-ด้านหลัง เลือกความสว่างท่ีต้อง-
การสำหรับกล้องหลัง

ไท
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การต้ังค่าการบันทึก

โหมดการขับขี่

■ โหมดการขับขี่: เลือกการบันทึกต่อเนื่อง-
หรือใช้ G-Sensor เท่านั้นในโหมดการขับข่ี

เมื่อเปลี่ยนการบันทึกโหมดการขับข่ี
กล้องจะถูกล้างโดยอัตโนมัติ โปรด-
แบ็คอัพการบันทึกท้ังหมดก่อนเปลี่ยน-
การตั้งค่าช่อง 

■ ความไวของ G-Sensor: เลือกความไวท่ีต้อง-
การในการตรวจจับอุบัติการณ์ขับข่ี

■ ช่วงการเข้า: ตั้งเวลาช่วงการ-
เข้าตั้งแต่หนึ่งถึงห้านาที

■ ช่วงการออก: ตั้งเวลาช่วง-
การออกตั้งแต่หนึ่งถึงห้านาที

โหมดจอดรถ

■ โหมดจอดรถ: เปิดหรือปิดโหมดจอดรถ
■ ความไวของ G-Sensor: เลือกความไวของ

G-Sensor ท่ีต้องการสำหรับโหมดการจอดรถ

การต้ังค่าระดับเสียง

■ เสียงเตือน: ปรับระดับเสียงเตือน
■ คำแนะนำด้วยเสียง: ปรับระดับเสียงคำแนะ-

นำ

การต้ังค่าระบบ

■ ภาษา: เลือกภาษาสำหรับเสียงพูด
■ ประเทศ/ภูมิภาค: เลือกประ-

เทศ/ภูมิภาคท่ีใช้กล้อง
■ วันที่และเวลา: เปิดใช้งาน “ตั้งวันท่ีและ-

ไทม์โซนอัตโนมัติ” หรือตั้งไทม์โซนด้วยตนเอง
■ เพศของเสียง: เลือกเพศท่ีต้องการสำ-

หรับเสียงพูด
■ คำสั่งเสียง: เปิดหรือปิดคำสั่งเสียงและเลือก-

ภาษา
■ ไฟ LED นิรภัย: เปิดหรือปิดไฟ LED นิรภัย

(อาจบังคับใช้ในบางประเทศ)

■ การซ้อนทับ: เปิดหรือปิด วันท่ี เวลา ความเร็ว
และ GPS จะแสดงข้ึนในไฟล์บันทึก

■ หน่วยความเร็ว: เลือกหน่วยความเร็วท่ีต้อง-
การ

■ GPS: เปิดหรือปิด GPS
■ รีเซ็ตค่าโรงงาน:

– การตั้งค่า
– บันทึกท้ังหมด
– บันทึกและการตั้งค่าท้ังหมด)

ความถี่ของ WIFI

อุปกรณ์ Advanced Car Eye 3.0 จะใช้ช่วง-
ความถ่ี 5 GHz เพ่ือเช่ือมต่อกับสมาร์ทโฟน
ซ่ึงจะรับส่งข้อมูลได้รวดเร็วกว่าช่วง-
ความถ่ี 2.4 GHz

หากสมาร์ทโฟนท่ีใช้ไม่รองรับ 5 GHz
ความถ่ี Wi-Fi จะเปลี่ยนเป็น 2.4 GHz 
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การดูไฟล์บันทึก

การดูวิดีโอและภาพถ่าย

ไฟล์บันทึกท้ังหมดจะถูกบันทึกไว้ในโฟลเดอร์ท่ีกำ-
หนดบนเมมโมร่ีการ์ด

คุณสามารถย้ายไฟล์บันทึกจากเมม-
โมร่ีการ์ดไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณ
หรือดาวน์โหลดไปยังแอป ACE 3.0

ไฟล์บันทึกจะถูกบันทึกเป็นช่ือไฟล์
“Date_Time_Front/Back.FileFormat”

คำอธิบายชื่อไฟล์

■ REC: บันทึกการขับข่ี
■ EVT: บันทึกอุบัติการณ์การขับข่ี
■ PAKG: บันทึกอุบัติการณ์การจอดรถ
■ MAN: บันทึกด้วยตนเอง
■ F: บันทึกจากกล้องหน้า
■ R: บันทึกจากกล้องหลัง
■ MP4/JPG: รูปแบบไฟล์

เมื่อเกิดเหตุการณ์สำคัญ (บันทึกอุบัติการณ์)
ให้แบ็คอัพข้อมูลวิดีโอหรือภาพไปยังแอป ACE 3.0
หรือหน่วยความจำภายนอก

เพ่ือป้องกันไม่ให้ข้อมูลสูญหายหรือทำ-
งานผิดพลาด ให้ใส่หรือถอดการ์ด
microSD™ เมื่อปิดผลิตภัณฑ์ไว้เท่านั้น 

ไท
ย
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คุณลักษณะ

รายการ คำอธิบาย

CPU Quad-core Cortex-A53, สูงสุด 1008 MHz

หน่วยความจำ DDR3 512MByte (32bit) / NAND 512 MB

ความละเอียด QHD 2560 x 1440 p (30 fps)
FHD 1920 x 1080 p (30 fps)
สำหรับประเทศญ่ีปุ่น 27.5 fps

G sensor เซ็นเซอร์ความเร่งแบบ 3 แกน / ช่วงความเร่ง ±4g

เมมโมร่ีการ์ด UHS-I 32GB / 64GB / 128GB

กระแสไฟฉุกเฉิน ตัวเก็บประจุยิ่งยวด

GPS 3GNSS (GPS, GLONASS), จำนวน GNSS ปัจจุบัน: 3

อินเทอร์เฟซ ■ ข้ัว AV-IN: กล้องหลัง
■ USB: เก็บข้อมูลเท่านั้น

แรงดันไฟฟ้าในการทำงาน 12 V

อุณหภูมิการทำงาน/การจัดเก็บ -30°C - 80°C

มาตรฐาน Bluetooth V5.0, BLE

ช่วงความถ่ี 2402 MHz ~ 2480 MHz

Bluetooth

จำนวนช่อง 40

ความถ่ี 2.4 GHz คลื่นความถ่ีวิทยุ 5 GHz คลื่นความถ่ีวิทยุ

มาตรฐาน IEEE 802.11b/g/n IEEE 802.11a/n

ช่วงความถ่ี 2.400 GHz - 2.497 GHz 5.15 GHz - 5.25 GHz

WIFI

จำนวนช่อง 1-11 (สหรัฐอเมริกา)
1-13 (ยุโรป เกาหลี จีน)

36-48 ช่ อง 
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รายการ คำอธิบาย

เอาต์พุตส่งสัญญ-
าณ

■ 802.11b/11M:
13 dBm ± 1.5 dB

■ 802.11g/54M:
13 dBm ± 1.5 dB

■ 802.11n/MCS7:
11 dBm ± 1.5 dB

■ 802.11a/54M:
13 dBm ± 2 dB

■ 802.11n/MCS7:
12 dBm ± 2 dB

ไท
ย
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ฮ่องกง: อยา่เช่อืมต่อกับตัวเลือก WIFI 5150- 5350MHz 
เนื่องจากคณุไมไ่ด้รบัอนุญาตจากหน่วยงานท้องถ่ิน



การท้ิงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

เพ่ือให้เป็นไปตาม ข้อกำหนดยุโรป 2012/19/EC
เกี่ยวกับการท้ิงอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
และกฎหมายในประเทศท่ีเกี่ยวข้อง
อุปกรณ์ไฟฟ้าเก่าจะต้องถูกเก็บแยกและรีไซ-
เคิลในรูปแบบท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
หากมีสัญลักษณ์พร้อมอักษร X บนถังขยะอยู่บน-
ผลิตภัณฑ์หรือเอกสารประกอบ จะต้องท้ิงแยก-
จากขยะท่ัวไปเมื่อสิ้นสุดอายุการใช้งาน สำ-
หรับการท้ิงหรือรีไซเคิลวัสดุเหล่านี้ ให้นำ-
ผลิตภัณฑ์ไปยังจุดรับหรือถังขยะรีไซเคิลในท้องท่ี
หรือตรวจสอบกับตัวแทนจำหน่ายท่ีได้รับอนุญาต
หรือบริษัทกำจัดขยะในท้องท่ี เพ่ือทำ-
การท้ิงอย่างถูกวิธีและรับข้อมูลเกี่ยวกับจุดรีไซ-
เคิลใกล้เคียง

คำแถลงสำหรับ FCC

อุปกรณ์นี้เป็นไปตามส่วนท่ี 15 ของกฏ FCC
การใช้งานนั้นเป็นไปตามสองเงื่อนไขต่อไปนี้:

(1) อุปกรณ์นี้จะต้องไม่ทำให้เกิดการร-
บกวนท่ีเป็นอันตราย และ (2)
อุปกรณ์และอุปกรณ์เสริมจะต้องยอมรับการร-
บกวนใดๆ รวมถึงการรบกวนท่ีอาจทำ-
ให้เกิดการใช้งานไม่พึงประสงค์

อุปกรณ์นี้ได้รับการตรวจสอบและยืนยันว่า-
เป็นไปตามขีดจำกัดของอุปกรณ์ดิจิทัลคลาส
B ซ่ึงเป็นไปตามส่วนท่ี 15 ของกฏ FCC ขีดจำ-
กัดเหล่านี้ถูกออกแบบมาเพ่ือให้การปกป้อง-
จากการรบกวนท่ีเป็นอันตรายอย่างเพียงพอใน-
การติดตั้งภายในท่ีอยู่อาศัย อุปกรณ์นี้จะสร้าง
ใช้ และสามารถแผ่พลังงานความถ่ีวิทยุ และ-
หากไม่ติดตั้งและใช้งานตามคำแนะนำอาจทำ-
ให้เกิดการรบกวนท่ีเป็นอันตรายต่อการสื่อสาร-
ทางวิทยุได้ อย่างไรก็ตาม ไม่รับประกันว่า-
การรบกวนจะไม่เกิดข้ึนในการติดตั้งแต่ละ-
คร้ัง หากอุปกรณ์นี้ทำให้เกิดการรบ-
กวนท่ีเป็นอันตรายต่อการรับวิทยุหรือโทรทัศน์
ซ่ึงสามารถระบุได้โดยการปิดแล้วเปิดอุปกรณ์
แนะนำให้ผู้ใช้งานพยายามแก้ไขการรบกวนโดย-
หนึ่งในมาตรการต่อไปนี้:

■ จัดตำแหน่งหรือย้ายตำแหน่งเสารับสัญญาณ
■ เพ่ิมระยะระหว่างอุปกรณ์และเสารับสัญญาณ
■ เช่ือมต่ออุปกรณ์เข้ากับเต้าเสียบไฟบนวง-

จรท่ีแตกต่างจากท่ีเช่ือมต่อเสารับสัญญาณไว้
■ ปรึกษาขอความช่วยเหลือจากตัวแทนจำ-

หน่ายหรือช่างวิทยุ/โทรทัศน์ท่ีมีประสบการณ์

การเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขท่ีไม่ได้แสดง-
ไว้ว่าได้รับการอนุมัติโดยผู้ผลิต
(หรือกลุ่มท่ีรับผิดชอบ) อาจทำ-
ให้สิทธิ์การใช้งานอุปกรณ์ของผู้ใช้เป็นโม-
ฆะได ้
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