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ข้อมูล

สัญลักษณ์ท่ีใช้

! หมายถึงคำแนะนำท่ีช่วยให้คุณตระ-
หนักถึงอันตรายท่ีอาจเกิดข้ึน
หมายถึงคำแนะนำท่ีช่วยให้คุณตระ-
หนักถึงคุณสมบัติพิเศษ
หมายถึงจุดสิ้นสุดของคำสั่งหรือข้อความ-
คำเตือน

ข้อมูลท่ัวไป

MINI แนะนำให้คุณใช้อะ-
ไหล่และอุปกรณ์เสริมซ่ึงได้รับการทดสอบ-
และอนุมัติโดย MINI เท่านั้นเพ่ือความปลอดภัย
การใช้งานท่ีถูกต้อง และเพ่ือความยั่งยืน

MINI สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียน-
หรือปรับเปล่ียนข้อมูลหรือคุณลักษณะใดๆ
ในคู่มือผู้ใช้งานนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วง-
หน้าหรือมีภาระผูกพันใดๆ

คู่มือผู้ใช้งานท่ีอัพเดทมากท่ีสุดพร้อมให้บริการ-
บนแอพพลิเคชัน Advanced Car Eye 3.0
และท่ีเว็บไซต์: https://www.ace-30.com

คู่มือผู้ใช้เป็นส่วนบูรณาการของผลิตภัณฑ์
ซ่ึงจะมีข้อมูลท่ีสำคัญเกี่ยวกับความปลอดภัย
การใช้งาน และการท้ิงผลิตภัณฑ์ โปร-
ดอ่านคำแนะนำด้านการใช้งานและความ-
ปลอดภัยก่อนใช้ผลิตภัณฑ์

ใช้งานผลิตภัณฑ์ตามจุดประ-
สงค์ท่ีได้ระบุไว้ในคู่มือผู้ใช้เท่านั้น

MINI ไม่รับประกันว่าจะสามารถ-
ใช้ข้อมูลท่ีบันทึกไว้เป็นหลักฐานได้ทุกคร้ัง

เม่ือทำการส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้บุคคลท่ีสาม
ให้ส่งต่อเอกสารท่ีเกี่ยวข้องท้ังหมด-
พร้อมกับผลิตภัณฑ์

หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับการใช้
Advanced Car Eye 3.0 Pro (ACE 3.0 Pro) 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-
การใช้แอพพลิเคชัน ACE 3.0 และ
Advanced Car Eye 3.0 (ต่อไปนี้จะเรียกว่า
“แอพ ACE 3.0”) คุณต้องตรวจสอบกฎ-
หมายปัจจุบันในประเทศท่ีเกี่ยวข้อง ตรวจ-
สอบว่าอนุญาตให้ใช้ผลิตภัณฑ์ได้หรือไม่ และ-
การใช้ผลิตภัณฑ์ตามท่ีได้รับอนุญาตนั้นเป็นไป-
ตามข้อกำหนดทางกฎหมาย

ในบางสถานการณ์ อาจนำ-
ข้อมูลสื่อไปใช้กับผู้ใช้งานได้อย่างถูกกฎหมาย
(เช่น การเร่งความเร็ว)

จะต้องไม่เผยแพร่วิดีโอของสถานท่ีสา-
ธารณะท่ีบันทึกไว้โดย ACE 3.0
บนอินเทอร์เน็ตหรือท่ีอื่นๆ

ปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายทุกคร้ัง
ข้อกำหนดทางกฎหมายอาจเปล่ียนแปลง-
ได้ ตรวจสอบความเปล่ียนแปลงใดๆ ใน-
กฎหมายและข้อกำหนดท้องถ่ินซ่ึงห้าม-
การใช้ผลิตภัณฑ์อยู่เสมอ หากประ-
เทศใดห้ามไม่ให้มีการใช้ผลิตภัณฑ์
จะต้องถอดกล้องหน้าออก แล้วจะส่งผล-
ให้กล้องหลัง (อุปกรณ์เสริม) ถูกปิด

สำหรับข้อมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการใช้แอพ
ACE 3.0 โปรดติดต่อตัวแทนจำ-
หน่ายมืออาชีพท่ีได้รับอนุญาต
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ข้อมูลความปลอดภัย

ผลิตภัณฑ์นี้จะต้องติดตั้งโดยตัวแทนจำหน่ายของ
MINI เท่านั้น

อย่าใช้งานแอพ ACE 3.0 ขณะกำลังขับรถ-
หรือเคร่ืองยนต์ยังติดอยู่

เม่ือทำการส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้บุคคลท่ีสาม
ให้ส่งคู่มือผู้ใช้งานและใบรับรองมาตรฐาน-
พร้อมกับผลิตภัณฑ์

ลบการบันทึกและการตั้งค่าท้ังหมด-
โดยใช้แอพ ACE 3.0 ก่อนการส่งมอบ-
ผลิตภัณฑ์ไปยังบุคคลท่ีสาม

ภาพรวมผลิตภัณฑ์

รายการท่ีมี

■ กล้องหน้า
■ กล้องหลัง
■ ชุดสายไฟ
■ การ์ด microSD™ 64 GB
■ คู่มือผู้ใช้งาน
■ ใบรับรองมาตรฐาน
■ ท่ีรัดสายไฟ
■ อุปกรณ์การปัดกวาดทำความสะอาด
■ ตัวยึดกล้อง (พร้อมเทปกาว)

การ์ด microSD™

ผลิตภัณฑ์จะมาพร้อมเมมโมร่ีการ์ด microSD™

วิดีโอท่ีบันทึกและภาพท่ีถ่ายจะถูกบันทึกลงใน-
เมมโมร่ีการ์ด microSD™ ผลิตภัณฑ์จะไม่สา-
มารถเร่ิมบันทึกหรือถ่ายภาพได้หากไม่ใส่เมม-
โมร่ีการ์ด

เพ่ือป้องกันไม่ให้ข้อมูลสูญหายหรือเสียหาย โปร-
ดใส่หรือถอดเมมโมร่ีการ์ดขณะผลิตภัณฑ์ปิดอยู่

ใช้บัตรหน่วยความจำของแท้ท่ีพร้อมให้บริการ-
จากอุปกรณ์เสริมของ MINI เท่านั้น MINI จะ-
ไม่รับประกันความเข้ากันได้หรือการใช้งานของ-
เมมโมร่ีการ์ดบุคคลท่ีสาม

ข้ึนอยู่กับโหมดการทำงานของผลิตภัณฑ์
ภาพท่ีบันทึกจะเก็บไว้ในโฟลเดอร์เหล่านี้

■ การขับข่ี: วิดีโอโหมดการขับข่ี
■ อุบัติการณ์: วิดีโออุบัติการณ์การขับข่ี
■ ทำเคร่ืองหมาย: หน่วยความจำ
■ จอดรถ: วิดีโอโหมดการเข้าจอดรถ
■ ภาพท่ีบันทึก: วิดีโอ/ภาพท่ีบันทึกด้วยตนเอง
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กล้องหน้า

ผลิตภัณฑ์นี้จะต้องติดตั้งโดยตัวแทนจำหน่ายของ
MINI เท่านั้น

1 ตัวยึดกล้อง

2 ช่องใส่การ์ด microSD™

3 ไฟ LED นิรภัย

– บันทึกการขับข่ี: ไฟ LED สีขาวติด
– บันทึกอุบัติการณ์การขับข่ี/บันทึกด้วยตนเอง:

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

สีขาวติด

ในประเทศญ่ีปุ่น ไฟ LED จะดับเม่ือทำ-
การบันทึกในโหมดการขับข่ี และไฟ
LED สีขาวจะกะพริบเม่ือเกิดอุบัติกา-
รณ์การจอดรถ 

4 เลนส์กล้องหน้า

5 ปุ่มเปิด/ปิด ( )

– กดเพ่ือเปิดผลิตภัณฑ์
– กดค้างไว้เพ่ือปิดผลิตภัณฑ์

6 ไฟ LED แสดงสถานะ

แสดงสถานะการทำงานของผลิตภัณฑ์

โปรดดู “การตรวจสอบสถานะไฟ LED”
สำหรับข้อมูลเพ่ิมเติม 

7 ปุ่มไมโครโฟน ( )

– กดเพ่ือเปิดหรือปิดการบันทึกเสียง
– กดค้างไว้เพ่ือเปิดหรือปิดคำสั่งเสียง

8 ปุ่ม Bluetooth ( )

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

เป็นการปิด Bluetooth

9 ปุ่มบันทึก ( )

กดเพ่ือถ่ายภาพหรือเร่ิมการบันทึกด้วยตนเอง

การเปล่ียนระหว่างวิดีโอหรือภาพบนจอ-
แสดงผล ACE 3.0 Pro: การตั้งค่าต่างๆ
> การตั้งค่ากล้อง > การทำงาน-
ของปุ่มบันทึก 

10 หน้าจอสัมผัส LC

11 ช่องใส่การ์ด microSD™
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12 ไมโครโฟน

กล้องหลัง

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

การบันทึกต่อเนื่อง - - สีแดง

บันทึกเหตุการณ์ (บันทึกอุบัติกา-
รณ์/ด้วยตนเอง)

- - ไฟกะพริบสีแดง

บันทึกเหตุการณ์ (การถ่ายภาพ) - - ไฟกะพริบสีแดง-
สองคร้ัง

บันทึกการเข้าจอดรถ ปิด

อัพเดทเฟิร์มแวร์ ไฟ LED กะพริบเป็นจังหวะ
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คุณลักษณะ

ไฟ LED แสดงสถานะ

สถานะ

ไฟ LED เสียง ไฟ LED BT/WIFI ไฟ LED บันทึก

เกิดข้อผิดพลาด ไฟ LED กะพริบติดต่อกัน 5 คร้ัง

ไท
ย
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การใช้ผลิตภัณฑ์

การ์ด microSD™

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าปิดผลิตภัณฑ์ก่อนใส่เมม-
โมร่ีการ์ด

หากถอดหรือใส่เมมโมร่ีการ์ดใน-
ขณะท่ีผลิตภัณฑ์เปิดอยู่ ข้อมูลท่ีเก็บไว้อา-
จสูญหายหรือผลิตภัณฑ์อาจเสียหายได้

การลอกฟิล์มป้องกันจากเลนส์กล้อง

ลอกฟิล์มป้องกันออกจากเลนส์กล้อง-
หน้า/หลังก่อนการใช้งานกล้องหน้า/หลัง

การติดและถอดกล้องหน้า

สามารถติดหรือถอดกล้องหน้าโดยการกดปุ่ม (1)
ท้ังสองข้างของตัวยึดกล้องพร้อมกัน

เม่ือเช่ือมต่อผลิตภัณฑ์กับตัวแขวนกล้อง ข้ันแรก-
ให้จัดตำแหน่งช่อง (2) ท่ีด้านล่างของตัวแขวน-
กล้องให้ตรงกับผลิตภัณฑ์ แล้วยึดกล้อง (3)
เข้ากับตัวแขวนกล้อง

การถอดกล้องหน้าจะทำให้กล้องหลัง
(อุปกรณ์เสริม) ใช้งานไม่ได้ด้วย

อย่าลืมถอดกล้องหน้าเม่ือปิดผลิตภัณฑ์
สื่อท่ีเก็บไว้อาจสูญหายหรือผลิตภัณฑ์อาจ-
เสียหายได้ 

การเปิดและปิดกล้อง

■ อัตโนมัติ:
– กล้องจะเปิดอัตโนมัติเม่ือสตาร์ทรถ
– กล้องจะปิดอัตโนมัติเม่ือดับเคร่ือง-

หลังจากเวลาผ่านไปตามเวลาท่ีกำหนด
(ช่วงการออก)

■ แมนนวล:
– สามารถเปิดกล้องด้วยตนเองโดย-

การกดปุ่มเปิด/ปิด
– สามารถปิดกล้องด้วยตนเองโดย-

การกดปุ่มเปิด/ปิดเป็นเวลาสามวินาที

การรีเซ็ตผลิตภัณฑ์

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

สามารถทำการรีเซ็ตเป็นค่าจากโรงงานบนจอ-
แสดงผล ACE 3.0 PRO ได้โดยเลือก: การตั้งค่า-
ระบบ > การตั้งค่าการรีเซ็ต
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การเปิดใช้งานผลิตภัณฑ์ ETC
(พร้อมบริการในประเทศจีนเท่าน้ัน)

สามารถทำการลงทะเบียนผลิตภัณฑ์และ-
เปิดใช้งานได้ในแอพ ETC เท่านั้น
และใช้ได้กับผู้ใช้งานในประ-
เทศจีนเท่านั้น 

1. ดาวน์โหลดและติดตั้งแอพ ETC บน-
สมาร์ทโฟนของคุณ

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

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

คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์

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

โหมดการขับข่ี

เม่ือสตาร์ทรถแล้ว ไฟ LED จะติดข้ึนพร้อมเสียง-
ประกาศ โหมดการขับข่ีจะเปิดใช้งาน

– การบันทึกต่อเนื่อง: ระหว่างการขับข่ี
วิดีโอจะถูกบันทึกเป็นส่วนละ 1 นาที และ-
เก็บไว้ในโฟลเดอร์ “DRIVING (การขับข่ี)”
คุณสามารถตรวจเช็คการบันทึกบน-
หน้าจอสัมผัส LC ได้โดยเลือกท่ี การบันทึก >
การขับข่ี

– การบันทึกอุบัติการณ์: เม่ือตรวจพบการชน-
ของรถ การบันทึกวิดีโอจะเร่ิมจาก 10 วินาที
ก่อนชนจนถึง 50 วินาที หลังชน และ-
เก็บไว้ในโฟลเดอร์ “INCIDENT (อุบัติกา-
รณ์)” คุณสามารถตรวจเช็คการบันทึกบน-
หน้าจอสัมผัส LC ได้โดยเลือกท่ี การบันทึก >
เหตุการณ์การขับข่ี

คุณสามารถเลือกระหว่าง-
การบันทึกต่อเนื่องและการบันทึกอุบัติกา-
รณ์

โปรดตรวจสอบกฎหมายปัจจุบันใน-
ประเทศท่ีต้องการจะใช้งานแอพ
ACE 3.0 ตรวจสอบว่าการใช้งาน-
และวิธีใช้นั้นถูกกฎหมายหรือไม่และ-
ปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมาย 

โหมดการเข้าจอดรถ

เม่ือดับเคร่ืองยนต์ ผลิตภัณฑ์จะสลับเป็นโหมด-
การเข้าจอดรถโดยอัตโนมัติหลังจากผ่าน-
เวลาช่วงการออกแล้ว

ไท
ย
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เม่ือตรวจพบการเคล่ือนไหวหรือการชนใน-
โหมดการเข้าจอดรถ วิดีโอจะถูกบันทึก 10 วินาที
ก่อนและหลังการชน โดยจะเก็บไว้ในโฟลเดอร์
“PARKING (การเข้าจอดรถ)” คุณสามารถตรวจ-
เช็คการบันทึกบนหน้าจอสัมผัส LC ได้โดยเลือกท่ี
การบันทึก > เหตุการณ์การเข้าจอดรถ

■ ช่วงการออก: หมายถึงช่วงเวลาโดยประ-
มาณท่ีปรับได้ ซ่ึงผู้ขับข่ีจะออกจากรถ-
หลังจากดับเคร่ืองยนต์

■ ช่วงการเข้า: หมายถึงช่วงเวลาโดยประ-
มาณท่ีปรับได้ ซ่ึงผู้ขับข่ีจะเข้ารถก่อนการส-
ตาร์ทเคร่ืองยนต์

วิดีโอการชนท่ีบันทึกไว้ในช่วงการออกหรือช่วง-
การเข้า จะไม่นับเพ่ิมเป็นจำนวนอุบัติกา-
รณ์ท่ีกล้องแจ้งไว้หรือในแอพ ACE 3.0
สิ่งท่ีบันทึกจะเก็บไว้ในโฟลเดอร์ “Driving
(การขับข่ี)” ระหว่างช่วงนี้ จะยังสามารถเร่ิมการ-
เช่ือมต่อระหว่างกล้องและสมาร์ทโฟนได้

อย่าลืมตรวจสอบว่ากฎหมายและข้อกำ-
หนดของประเทศยอมให้ใช้โหมดการจอด-
หรือไม่

หากแอพ ACE 3.0 และ-
ผลิตภัณฑ์นั้นเช่ือมต่อกันระหว่างช่วง-
การออก โหมดการเข้าจอดรถจะ-
ไม่เร่ิมข้ึนและจะถือว่าผู้ขับข่ียังอยู่ในรถ

เม่ือนั่งอยู่ในรถขณะจอดรถ อาจตรวจพบ-
เรดาร์เนื่องจากการสะท้อนกลับของ-
คล่ืนเรดาร์ แต่ไม่ใช่การทำงานผิดพลาด-
แต่อย่างใด 

การบันทึกด้วยตนเอง (REC)

สามารถบันทึกวิดีโอและถ่ายภาพได้ด้วยตนเอง

กดปุ่มบันทึก ( ) ท่ีกล้องหน้าเพ่ือเร่ิมการบันทึก
สิ่งท่ีบันทึกจะเก็บไว้ในโฟลเดอร์ “SNAPSHOT
(จับภาพ)” คุณสามารถตรวจเช็คการบันทึกบน-
หน้าจอสัมผัส LC ได้โดยเลือกท่ี การบันทึก >
แมนนวล

วิดีโอจะบันทึก 10 วินาที ก่อนจนถึง 50 วินาที
หลังจากกดปุ่ม

HDR (High Dynamic Range)

สามารถบันทึกวิดีโอในกล้องหน้าแบบ HDR (High
Dynamic Range) ได้โดยการเปิดใช้งานฟีเจอร์

HDR จะเปล่ียนวิธีการปรับแสงและสีของวิดีโอ-
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-
ดายโดยใช้แอพ ACE 3.0 เม่ือผลิตภัณฑ์สลับไป-
เป็นโหมดการจอดรถขณะเช่ือมต่อกับแอพ ACE
3.0 ภาพและวิดีโอท่ีบันทึกโดยกล้องหน้าและ-
กล้องหลัง (อุปกรณ์เสริม) จะถูกบันทึกลงในแอพ
ACE 3.0 และตำแหน่งของรถจะแสดงข้ึนใน-
แผนท่ีดิจิทัล (อาจเปล่ียนไปตามกฎหมายของ-
ประเทศต่างๆ)

หากต้องการใช้ฟีเจอร์นี้ จะต้อง-
เปิดใช้งานสัญญาณ GPS เม่ือสลับไปเป็นโหมด-
การเข้าจอดรถ
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ภาพท่ีถ่ายโดยกล้องหน้าและกล้อง-
หลังและตำแหน่งท่ีตั้งบนแผนท่ี (หาก-
เปิดฟีเจอร์ GPS ไว้) จะบันทึกไว้ในแอพ
ACE 3.0 จนกว่าคุณจะใช้ฟีเจอร์นี้อีกคร้ัง 

การจับรู้ภาษา

การจับรู้ภาษาคือโซลูชันแบบแฮนด์ฟรี
ซ่ึงสามารถใช้เพ่ือควบคุมกล้องในสถานกา-
รณ์ท่ีแตกต่างกัน ฟีเจอร์นี้พร้อมให้บริการในภา-
ษาต่อไปนี้: ภาษาอังกฤษ ภาษาเยอรมัน ภาษา-
เกาหลี ภาษาจีน และภาษาญ่ีปุ่น

สามารถเปิดหรือปิดการจับรู้ภาษาบนจอ-
แสดงผล ACE 3.0 PRO ได้โดยเลือก:
การตั้งค่าต่างๆ > การตั้งค่าระบบ >
การจับรู้ภาษา

ทางเลือก:

กดปุ่มไมโครโฟน ( ) ค้างไว้อย่างน้อย 3
วินาที 

ไท
ย

13



คำสั่งการจับรู้ภาษา

คำสั่งการจับรู้ภาษาสำหรับแต่ละภาษามีดังนี้ ใช้คำว่า “Hi Camera” เพ่ือเปิดใช้งานการจับรู้ภาษาและ-
ดำเนินการต่อด้วยคำสั่งท่ีต้องการ ดูให้ม่ันใจว่าได้ใช้คำสั่งตรงกับท่ีแสดงไว้ในคู่มือ

บนหน้าจอสัมผัส LC ของ ACE 3.0 Pro ให้เลือก การตั้งค่าต่างๆ > การตั้งค่าระบบ > การจับรู้ภา-
ษา เพ่ือตั้งค่าภาษาท่ีต้องการจากห้าภาษาท่ีมีพร้อมให้บริการสำหรับการการจับรู้ภาษา 

คำส่ัง

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
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การใช้หน้าจอสัมผัส

บนจอแสดงผล ACE 3.0 Pro คุณสา-
มารถดูวิดีโอท่ีกำลังบันทึกอยู่ได้และใช้งาน-
ผลิตภัณฑ์ได้เพียงแค่แตะบนหน้าจอ
เม่ือคุณเปิดอุปกรณ์เสริมท่ีเป็นไฟฟ้าและส-
ตาร์ทเคร่ืองยนต์ หน้าจอ Live view จะปรากฏข้ึน

หยุดรถของคุณในตำ-
แหน่งท่ีตั้งท่ีปลอดภัยก่อนใช้งาน-
ผลิตภัณฑ์ 

1 ความเร็วในการขับข่ีในปัจจุบัน

2 ไอคอนการเช่ือมต่อ GPS

3 วันท่ีและเวลาในปัจจุบัน

4 ปุ่ม Menu

5 การบันทึกกล้องหน้าในปัจจุบัน

6 การบันทึกกล้องหลังในปัจจุบัน

เม่ือไม่ได้เช่ือมต่อกล้องหลัง หน้าจอ-
การบันทึกของกล้องหลังอาจไม่ปรา-
กฏข้ึน 

ดูรายการการบันทึก

คุณสามารถเล่นและดูวิดีโอท่ีบันทึกไว้บน-
ผลิตภัณฑ์ของคุณได้ บนหน้าจอสัมผัส LC
ให้เลือกท่ีรายการการบันทึก บนหน้าจอ-
รายการการบันทึก วิดีโอท่ีบันทึกไว้จะปรา-
กฏข้ึนและแบ่งออกเป็นการขับข่ี/เหตุกา-
รณ์การขับข่ี/เหตุการณ์การเข้าจอดรถ/คู่มือ/ราย-
การโปรด หากคุณเลือกประเภทวิดีโอท่ีต้องการ-
จากรายการการบันทึก รูปขนาดย่อและรายการ-
ไฟล์วิดีโอจะปรากฏข้ึน

หากต้องการเพ่ิมการบันทึกลงในราย-
การโปรด ให้คลิกไอคอนรายการโปร-
ดตรงด้านบนขวาในรายการการบันทึก
จากนั้นทำเคร่ืองหมายท่ีกล่องราย-
การเพ่ือเพ่ิมการบันทึกท่ีต้องการ
หลังจากนั้นคลิกท่ีไอคอนรายการโปร-
ดอีกคร้ังเพ่ือย้ายการบันทึกท่ีเลือก-
ไปยังรายการโปรด 

ไอคอนวิดีโอที่บันทึกไว้

คำอธิบายไอคอน-
ของรูปขนาดย่อของวิดีโอท่ีบันทึกไว้มีดังนี้

ไท
ย
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ไอคอน คำอธิบาย

การขับข่ี

โหมดการขับข่ี

โหมดการเข้าจอดรถ

เหตุการณ์การขับข่ี

บันทึกด้วยตนเอง

การตรวจพบการ-
เคล่ือนไหว

การตั้งค่าภาพใน-
การบันทึกด้วยตนเอง

การใช้แอพ ACE 3.0

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

สแกน QR code บนบรร-
จุภัณฑ์เพ่ือรับลิงก์ท่ีถูกต้องไปยังแอพ ACE 3.0
ดาวน์โหลดแอพจาก App Store ท่ีเหมาะสม-
แล้วติดตั้งลงบนอุปกรณ์

ห้ามใช้งานผลิตภัณฑ์หรือแอพขณะขับข่ี 

หากต้องการเช่ือมต่อกล้องกับสมาร์ทโฟน ให้เปิด
Bluetooth แล้วทำตามคำแนะนำจากแอพ

คุณจะสามารถ-
เช่ือมต่อสมาร์ทโฟนกับผลิตภัณฑ์
ได้หนึ่งเคร่ืองต่อคร้ังเท่านั้น หาก-
ผลิตภัณฑ์ไม่เช่ือมต่อกับสมาร์ทโฟน โปร-
ดตรวจสอบในคำถามท่ีพบบ่อยซ่ึงอยู่ใน-
แอพ 

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแอพ ACE 3.0
เป็นอัพเดทล่าสุดอยู่เสมอ MINI แนะนำ-
ให้คุณเปิดฟังก์ชันอัพเดทอัตโนมัติ การอัพเด-
ทแอพจะมีการอัพเดทเฟิร์มแวร์เสมอ
ซ่ึงจะส่งต่อและติดตั้งทันทีท่ีมีการ-
เช่ือมต่อกล้องกับสมาร์ทโฟน

ดำเนินการตามข้ันตอนในแอพ ACE 3.0
ก่อนการอัพเดทเฟิร์มแวร์

การตั้งค่าแบบปรับเอง-
จะยังคงอยู่แม้จะมีการอัพเดท-
เฟิร์มแวร์แล้ว 
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การตั้งค่าต่างๆ

ดูการตั้งค่าต่างๆ ได้ในแถบหลักของแอพ
ACE 3.0 และบนจอแสดงผล ACE 3.0 Pro โดย-
เลือกท่ีการตั้งค่าต่างๆ สามารถตั้งค่าและใช้งาน-
แต่ละฟีเจอร์ของผลิตภัณฑ์ภัณฑ์ตามความต้อง-
การหรือความชอบของผู้ใช้

สามารถลบการตั้งค่าต่างๆ
และข้อมูลท่ีบันทึกไว้ท้ังหมดในแอพ ACE
3.0 โดยเลือก: เกี่ยวกับ > ข้อมูลรายละ-
เอียดอุปกรณ์ > รีเซ็ตการตั้งค่าต่างๆ 

การตั้งค่ากล้อง

■ การบันทึกเสียง: เปิดหรือปิดการบันทึกเสียง
■ การใช้ปุ่ม REC: เลือกวิดีโอหรือภาพถ่าย-

เม่ือกดปุ่มบันทึก ( )
■ HDR: เปิดหรือปิด HDR
■ โหมดกลางคืน: เปิดหรือปิดโหมดกลางคืน
■ การตั้งค่าช่อง: เลือก “กล้องหน้าเท่านั้น” หรือ

“กล้องหน้าและกล้องหลัง” (หากติดตั้งกล้อง-
หลังไว้) เพ่ือตั้งค่ากล้องท่ีบันทึก

เม่ือเปล่ียนการตั้งค่าช่อง กล้อง-
จะถูกล้างโดยอัตโนมัติ โปรด-
แบ็คอัพการบันทึกท้ังหมดก่อนเปล่ียน-
การตั้งค่าช่อง 

■ ความสว่าง-ด้านหน้า: เลือกความสว่างท่ีต้อง-
การสำหรับกล้องหน้า

■ ความสว่าง-ด้านหลัง: เลือกความสว่างท่ีต้อง-
การสำหรับกล้องหลัง

การตั้งค่าการบันทึก

โหมดการขับขี่

■ โหมดการขับขี่: เลือกการบันทึกต่อเนื่อง-
หรือใช้ G-Sensor ในโหมดการขับข่ี

เม่ือเปล่ียนการบันทึกโหมดการขับข่ี
กล้องจะถูกล้างโดยอัตโนมัติ โปรด-
แบ็คอัพการบันทึกท้ังหมดก่อนเปล่ียน-
การตั้งค่าช่อง 

■ ความไวของ G-Sensor: เลือกความไวท่ีต้อง-
การในการตรวจจับอุบัติการณ์ขับข่ี

■ ช่วงการเข้า: ตั้งเวลาช่วงการ-
เข้าตั้งแต่หนึ่งถึงห้านาที

■ ช่วงการออก: ตั้งเวลาช่วง-
การออกตั้งแต่หนึ่งถึงห้านาที

โหมดการเข้าจอดรถ

■ โหมดการเข้าจอดรถ: เลือกการ-
เข้าจอดรถท่ีต้องการจากเรดาร์ + G-Sensor,
G-Sensor เท่านั้น หรือ OFF

■ ความไวของ G-Sensor: เลือกความไวของ
G-Sensor ท่ีต้องการสำหรับโหมดการ-
เข้าจอดรถ

■ ความไวของเรดาร:์ เลือกความไวท่ีต้องการ-
สำหรับการตรวจพบการเคล่ือนไหวในโหมด-
การเข้าจอดรถ

การตั้งค่าระดับเสียง

■ เสียงเตือน: ปรับระดับเสียงเตือน
■ คำแนะนำด้วยเสียง: ปรับระดับเสียงคำแนะ-

นำ

การตั้งค่าระบบ

■ ภาษา: เลือกภาษาสำหรับเสียงพูด
■ ประเทศ/ภูมิภาค: เลือกประ-

เทศ/ภูมิภาคท่ีใช้กล้อง
■ วันที่และเวลา: เปิดใช้งาน "ตั้งค่าวันท่ีและ-

โซนเวลาโดยอัตโนมัติ" หรือตั้งค่าโซนเวลา-
แบบแมนนวล

■ เพศของเสียง: เลือกเพศท่ีต้องการสำ-
หรับเสียงพูด

■ คำส่ังเสียง: เปิดหรือปิดคำสั่งเสียงและเลือก-
ภาษา

■ ไฟ LED นิรภัย: เปิดหรือปิดไฟ LED นิรภัย
(อาจบังคับใช้ในบางประเทศ)

■ การซ้อนทับ: เปิดหรือปิด วันท่ี เวลา ความเร็ว
และ GPS จะแสดงข้ึนในไฟล์บันทึก

ไท
ย
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■ หน่วยความเร็ว: เลือกหน่วยความเร็วท่ีต้อง-
การ

■ GPS: เปิดหรือปิด GPS
ฟีเจอร์ GPS ไม่ได้รับการอนุมัติใน-
บางประเทศด้วยเหตุผลทางกฎหมาย
ดังนั้นฟีเจอร์นี้มีข้อจำกัดหรือไม่สา-
มารถใช้งานได้ในบางประเทศ 

■ รีเซ็ต ACE:
– รีเซ็ต
– ลบการบันทึกท้ังหมด
– ลบการบันทึกและการตั้งค่าท้ังหมด

ความถี่ของ Wi-Fi

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

หากสมาร์ทโฟนท่ีใช้ไม่รองรับ 5 GHz
ความถ่ี Wi-Fi จะเปล่ียนเป็น 2.4 GHz 

เก่ียวกับ

■ ฟังก์ชัน: ตรวจเช็คฟีเจอร์หลักของผลิตภัณฑ์
■ ข้อมูลรายละเอียดอุปกรณ์: คุณสา-

มารถตรวจเช็คช่ือรุ่น รุ่นเฟิร์มแวร์ รุ่น
Micom ความจุของบัตรหน่วยความจำ
และรีเซ็ตการตั้งค่าระบบ

■ ข้อมูลรายละเอียด GPS: คุณสามารถตรวจ-
เช็คข้อมูล GPS ได้

การดูไฟล์บันทึก

การดูวิดีโอและภาพถ่าย

ไฟล์บันทึกท้ังหมดจะถูกบันทึกไว้ในโฟลเดอร์ท่ีกำ-
หนดบนบัตรหน่วยความจำ

ใน Live view ให้เลือกรายการ-
การบันทึกเพ่ือตรวจเช็ควิดีโอท่ีบันทึกสำ-
หรับแต่ละโหมดการบันทึก สา-
มารถย้ายวิดีโอท่ีบันทึกเหตุการณ์สำ-
คัญไปยังรายการโปรดเพ่ือป้องกันไม่ให้ถูกลบโด-
ยอัตโนมัติ

คุณสามารถย้ายไฟล์บันทึกจากเมม-
โมร่ีการ์ดไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณ
หรือดาวน์โหลดไปยังแอพ ACE 3.0

ไฟล์บันทึกจะถูกบันทึกเป็นช่ือไฟล์
“วันที่_เวลา_หน้า/หลัง.รูปแบบไฟล์”

คำอธิบายชื่อไฟล์

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

เม่ือเกิดเหตุการณ์สำคัญ (บันทึกอุบัติการณ์)
ให้แบ็คอัพข้อมูลวิดีโอหรือภาพไปยังแอพ ACE 3.0
หรือหน่วยความจำภายนอก

เพ่ือป้องกันไม่ให้ข้อมูลสูญหายหรือทำ-
งานผิดพลาด ให้ใส่หรือถอดการ์ด
microSD™ เมื่อปิดผลิตภัณฑ์ไว้เท่านั้น 
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คุณลักษณะ

รายการ คำอธิบาย

CPU Quad-core Cortex-A53, สูงสุด 1.008 MHz

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

ขนาด 3.5 นิ้ว

อัตราส่วนหน้าจอ 16:09

แผงหน้า มุมมองกว้าง IPS

ช่วงการทำงาน 75.60 (กว้าง) x 45.36 (สูง)

ความละเอียด 800 x 480 (WVGA)

มีไฟพ้ืนหลัง ไฟ LED

พ้ืนผิว กระจก

ความสว่าง (cd/m²) ข้ันต่ำ 300 / Typ. 350

อัตราความคมชัด ข้ันต่ำ 800 / Typ. 1.000

ประเภท หน้าจอสัมผัสไฟฟ้าสถิต

วิธีการอินพุต นิ้ว

หน้าจอสัมผัส LC

ปุ่มกด ปุ่มกดแบบสัมผัส 3 ปุ่ม

ความละเอียด QHD 2.560 x 1.440 p (30 fps)
FHD 1.920 x 1.080 p (30 fps)
สำหรับประเทศญ่ีปุ่น 27 fps

G sensor เซ็นเซอร์ความเร่งแบบ 3 แกน / ช่วงความเร่ง ±4g

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

กระแสไฟฉุกเฉิน ตัวเก็บประจุยิ่งยวด

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

ไท
ย
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รายการ คำอธิบาย

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

แรงดันไฟฟ้าในการทำงาน 12 V

อุณหภูมิการทำงาน/การจัดเก็บ -30°C ถึง +80°C

มาตรฐาน Bluetooth V5.0, BLE

ช่วงความถ่ี 2.402 MHz ~ 2.480 MHz

Bluetooth

จำนวนช่อง 40

ความถ่ี 2.4 GHz คล่ืนความถ่ีวิทยุ 5 GHz คล่ืนความถ่ีวิทยุ

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

ช่วงความถ่ี 2.400 GHz - 2.497 GHz 5.15 GHz - 5.25 GHz

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

36-48 ช่ อง 

Wi-Fi

เอาต์พุตส่งสัญญาณ ■ 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
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การทิ้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

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

ไท
ย
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Front: C-27729
Rear: H-27730 

Algeria

FRONT: Homologué par l'ARPCE: 419/IR/HMG/PC/ARPCE/2022 
REAR: Agréé par l’ANF 351/H/ANF/2022

Argentina

Australia/New Zealand

การรับรอง

Para maiores informações, 
consulte o site da ANATEL – www.anatel.gov.br 
Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar 
interferência em sistemas devidamente autorizados.

Belarus

This device complies with Part 15 of FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: 

(1) This device may not cause harmful interference. (2) This device & its accessories 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 or television 

reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to 

Canada/USA

FCC ID 

Front: 2ADTG-ACE3PROF, Rear: 2ADTG-ACE3PROR    

Brazil

Agência Nacional de Telecomunicações

ANATEL: 10182-22-09274

REAR: 10184-22-09274 



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.

WARNING: Changes or modifications not expressly approved by the manufacturer (or party 

responsible) for compliance could void the user’s authority to operate the equipment.

This device complies with Industry Canada license-exempt RSS standard(s). Operation is subject to
the following two conditions:
(1) this device may not cause interference, and

(2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation
of the device.

"Cet appareil numérique de la classe (B) est conforme à la norme NMB-003 du Canada."

Le present appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts
de licence. L'exploitation est autorisee aux deux conditions suivantes :

(1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et.

(2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radio electrique subi, meme si le brouillage est
susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

IC ID
Front: : 12594A-ACE3PROF, Rear: 12594A-ACE3PROR

China

CMIIT ID : 2022AJ0494

22 23

EU

Japan

Front Rear Socket

10R-0611664 10R-0611665 10R-0611630

Front Rear

210-130718(Module)

020-210237
020-210238

ไท
ย

try to correct the interference by one or more of the following measures:
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Korea

Malaysia

HIDF15000195

BMMIAD22-27022
RLVBMAD22-3458

Oman

OMAN-TRA

R/13085/22

D172249

Nigeria

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: 
(1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y 
(2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, 
incluyendo la que pueda causar su operación no deseada

Mexico



Front Rear

Front&Rear Socket

Serbia

24 25

South Africa

Front: TA-2021/ 3169
Rear: TA-2021/3166
Socket: TA-2021/ 3399

Taiwan

Singapore

Complies with

IMDA Standards

DA107248

Russia

E
N

Philippines

Front: ESD-RCE-2229149
Rear: ESD-RCE-2229148

CCAO22LP0370T9 CCAO22LP0380T2

005  21

ไท
ย



26

Lead

(Pb)

Mercury

(Hg)

Cadmium

(Cd)

Hexavalent 

chromium

(Cr+6)

Polybrominated 

biphenyls

(PBB)

Polybrominated 
diphenyl 

ethers 
(PBDE)

Taiwan

Thailand

R34096
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UAE

Front: DA08182/22 ER5518/22
Advanced Car Eye 3.0 PRO Car
Dash Cam Front Camera

Rear: DA08182/22 ER5519/22
Advanced Car Eye 3.0 PRO Car
Dash Cam Rear Camera

Ukraine

United Kingdom

Vietnam
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