
คู่มือแนะนําการใช้งาน

รายละเอียดอุปกรณ์

แนะนําระบบ

แบตเตอรี� AA 1.5Vx3

เซน็เซอร์ตรวจจับการเคลื�อนไหว 
เซ็นเซอร์ไร้สายเตือนการเคลื�อนไหวภายในบา้น 

สวติช์เปิด/ปิด 
สวิตซ์เปิด/ปิดไฟแบบไร้สายภายในบา้น 

เซน็เซอร์ประต/ูหน้าต่าง 
เซ็นเซอร์แจ้งเตือนตรงประตูและหนา้ต่างแบบ
ไร้สาย

แบตเตอรี� CR 2032

รีโมท คอนโทรล
รีโมทคอนโทรลไร้สาย มีฟังชั�นใชง้านที�หลาก
หลายรวมทั�งปุ่ มฉกุเฉิน      

แบตเตอรี� CR2032

อย่านําแผ่นฉนวนพลาสตกิที�อยู่บนเซ็นเซอรอ์อกจนกวา่จะพรอ้มสําหรบัการจับคูก่ับกล่อง
ควบคมุ กรณุาปฏิบัตติามข้อแนะนํานี� เพื�อง่ายตอ่ “การตดิตั �งเซ็นเซอร”์ และหากนําแท็บ
พลาสตกิฉนวนออกแล้ว กรณุาดใูนคูม่ือ “หากตอ้งการจับคูเ่ซ็นเซอรอ์ีกครั �ง” (คูม่ือการจับคู)่

อะแดปเตอร์ DC12V/1A  สายเน็ตเวร์ิคเคเบิ�ล 2 เมตร 

x 1 x 1กล่องควบคุมเกตเวย์ 

แบตเตอรี� CR2032

x 1รีโมท 

แบตเตอรี� CR2032  เทปกาว 2 หน้า 

x 1 x 1 x 1

ชุดสกรู

เซน็เซอร์ประต/ูหน้าต่าง

อะแด็ปเตอร์DC 5V/1.5A

x 1

ชุดสกรู

x 1

ฐานรอง 

เสาอากาศกล้อง 

แบตเตอรี� AA 1.5V 

x 4

แบตเตอรี� AA 1.5Vx4 

หรือ

อะแดปเตอร์DC 5V/1A

ไซเรนภายใน
ไซเรนแจ้งเตือนไร้สายติดผนงั

ฐานรองตดิผนัง 

x 1

ชุดสกรู

x 1ไซเรนภายนอก

แบตเตอรี� AA 1.5V ฐานรองตดิผนัง 

x 4 x 1

ชุดสกรู

x 1

แทก็RF 

x 2ปุ่มกดไร้สาย

กล่องควบคุม(เกตเวย์)
กล่องควบคมุแบบไร้สาย

อะแดปเตอร์ DC 12V/1.5A

กล้อง
กล้องภายในแบบไร้สาย 
อะแดปเตอร์ DC 5V/1.5A

อะแดปเตอร์ DC 5V/1.5A

หรือ

แบตเตอรี� D 1.5Vx4

สายเคเบิ�ลตรวจจับ 

x 1

ชุดสกรู

x 1 เซน็เซอร์ตรวจจับนํ�ารั�วซมึ

เซน็เซอร์ตรวจจับนํ�ารั�วซมึ 
เซ็นเซอร์ตรวจจบัจบันํ�าท่วมไร้สาย/ไซเรน

แบตเตอรี� AA 1.5Vx4

แบตเตอรี� AA 1.5V ฐานรอง 

x 2 x 1

ชุดสกรู

x 1เซน็เซอร์ตรวจจับควัน

แบตเตอรี� AA 1.5V เทปกาว 2 หน้า ชุดสกรู  ฐานรอง 

x 3 x 1 x 1 x 1ตัวตรวจจับการเคลื�อนไหว

Mini USB

หรือ

แบตเตอรี� AA 1.5Vx4

อะแดปเตอร์ DC 5V/1.5A

x 1

สายเน็ตเวิร์คเคเบิ�ล 2 เมตร

x 1 x 1 x 1กล้อง

อะแดปเตอร์ DC 5V/1.5A สายเน็ตเวิร์คเคเบิ�ล 2 เมตร

x 1 x 1กล้อง

NA

สวติช์เปิด/ปิด

คีย์แพดไร้สาย RF
คีย์แพด RF ติดผนงัแบบไร้สาย 
(สามารถใชเ้หรียญTagในการใชง้าน)

ไซเรนภายนอก
ไซเรนแจ้งเตือนติดผนงัแบบไร้สาย

แบตเตอรี� AA 1.5x2

เซน็เซอร์ตรวจจับควัน
เซ็นเซอร์ตรวจจบัควนัติดเพดานแบบไร้สาย

กล้อง
กล้องไร้สายภายในแบบ Day/Night 
อะแดปเตอร์ DC 5V/1.5A

อะแดปเตอร์ DC 5V/1.5A

x 1

USB สําหรับ RJ-45 
สายเคเบิ�ลเชื�อมต่อ 300 มม.

x 1 x 1กล้อง

ไซเรนภายใน

กล้อง
กล้องภายนอกแบบไร้สาย Day/Night 
อะแดปเตอร์ DC 5V/1.5A

ขาตั�งกล้อง 

ขาตั�งกล้อง 

เสาอากาศกล้อง 

x 1

ขาตั�ง

x 1

x 1

อะแดปเตอร์ DC 5V/1.5A

x 1 



Installing the Water Leak Sensor
(1) For the main unit, �x the mounting screws to the wall 

via the screw set supplied.
(2) With batteries inserted, secure the sensor onto the wall 

screws.
(3) Place the prob unit to the location preferred in a upward 

position.

Installing the Smoke Sensor
(1) First �x the mounting screws and secure the bracket to 

the ceiling via the screw set supplied.
(2) With batteries inserted, secure the sensor onto the 

bracket.

5. Installation

Installing the Motion Sensor
(1) Place the motion sensor upward, facing the location to 

be monitored.  The detection distance is up to 16 meters.

(2) For best detection coverage, mount the motion sensor
2-2.5M on wall, either using double-sided tape or the
wall-mount bracket and its screws.

Installing the Camera
(1) Secure  the camera stand on a stable surface .
(2) Loosen up the thumb screw.
(3) Adjust proper view angle before securly fasten the T-bolt 

joint.

Note: Make sure the micro SD card is inserted to the 
memory card slot for camera to record. 

Installing the Door/Window Sensor
Using the double-sided tape:

(1) Apply the double-sided tape to the backs of the Door/
Window sensor and mount the large piece onto the
immovable frame; the small piece goes onto the door/
window itself. Please make sure both pieces align with 
each other.

(2) Open the door/window to test device. You will receive 
an alert on your mobile device if the app and sensor are 
installed/setup correctly.

แนะนํา APP

  เริ�มต้นทาํงาน

1. ดาวน์โหลด/ติดตั�ง App
(1) อินเตอรเ์น็ตของคณุตอ้งอยู่ ในสถานะที�ใช้งานได ้อุปกรณ์มือถือจะตอ้งเชื�อมตอ่กับเรา้เตอร ์WIFI บ้าน
ผ่านการดาวน์โหลด/ตดิตั �งและตั �งคา่ระบบ

หมายเหตุ: 
(1) ควรเสียบไฟอะแดปเตอรเ์ข้ากับกล่องควบคมุ และเชื�อมตอ่เรา้เตอรต์ลอดเวลา
(2) คณุสามารถใส่หมายเลข DID ของกล่องควบคมุ หรอืสแกน QR code / บาร์ โคด๊       

DID ของกล่องควบคมุที�ตดิอยู่ดา้นข้าง และรหัสผ่านคา่เร� ิมตน้ คอื 123456
 (3) กรณุาตอ่เกตเวย์อย่างน้อย 24 ชั�วโมง เพื�อชารจ์ให้เต็ม

กดไอคอนรปูภาพที�สรา้งขึ �นมาเพื�อล็อกอิน และคณุก็จะสามารถ

ตั �งคา่กล้อง เซ็นเซอร ์และรีโมท ได้ ในหัวข้อถัดไป

3. การตั �งค่ากล้อง

หมายเหตุ: กล้องที�จะนํามาใช้ ในระบบกันขโมยนี�ตอ้งเป็น
กล้องรุน่ที�ระบุตามเอกสารนี�เท่านั�น ไม่สามารถนํากล้องยี�ห้อ
อื�นมาใช้ ในระบบฯนี� ได ้

(4) Select your Wi-Fi network and enter its password.

(5) Name your camera and location, enter a new security 
code. Then tap 'Save' . Camera will automatically reboot 
(while remove the Ethernet cable).

Note: (1) The app will �rst search for the available camera 

connected to the Wi-Fi router.  (2) If the camera cannot be found, 

check the camera is powered on and the Ethernet cable is securely 

connected to the Wi-Fi router.  (3) You can always enter the camera 

DID/password manually.  The camera’s DID is located on the camera

and the default password is '123456'.

Verifying the setup:
In the home page, tap the camera icon to to see live view.

4. Setup the Sensor(s) and Remote Key 

Note: There are two ways to add sensor(s) and panic remote to the 

new system - auto and manual pairing. For manual pairing method, 

please refer to the user manual for more details.

Auto pairing is designed for �rst time pairing, use manual 
pairing if you have already removed the insulating tab before 
the setup and system reset (removing all settings).

Pairing the Motion Sensor
(1) Launch the 'SHC PRO' APP. Click the            icon. 
(2) Choose 'Motion Sensor'.
(3) Give your device a name and location, then tap ’Save’.
(4) Press ‘ Pair’ and remove the plastic tab to send out the 

pairing signal.

Verifying the setup:
After complete pairing, face the motion sensor to wall where 
no movement can be detected, wait for few minutes for the 
sensor to complete condition analysis. 

Wave your hand in front of the sensor, the blue LED of 
motion sensor will �ash once, check triggered event in the 
event section. 

Pairing the Power Switch
(1) Launch the 'SHC PRO' APP. Click the icon.  
(2) Choose 'Power Switch'.
(3) Give your device a name and location, then tap ’Save’.
(4)  Press ‘ Pair’ and plug in the power switch to the outlet 

to send out the pairing signal. 

Verifying the setup :
After complete pairing, with power switch plugged into the 
electrical outlet and connect light �xture to the switch.
If the light �xture or any other device has its own On/O� 
switch, please keep it to 'On' position. Tap the power swtich
icon on the status page to turn light on and o�.

Note: A. The blue LED will light up when the switch is o� so you can 

locate the switch in the dark. B. The power switch can also double as 

'Repeater'.  This function is for advanced user.  For detials please refer 

to Power Switch/Repeater section of the owner's manual.

Pairing the Door/Window Sensor
(1) Launch the 'SHC PRO' APP. Click the            icon. 
(2) Choose 'Door Sensor' .
(3) Give your device a name and location, then tap ’Save’.
(4) Press ‘ Pair’ and remove the plastic tab to send out the 

pairing signal.

Verifying the setup :
After complete pairing, separate the sensor and the blue LED 
will �ash once, following with alert indicator should appear 
next to the Door/Window sensor section on the home page.

2. เชื�อมต่อกล่องควบคุม(เกตเวย์)กับอินเตอรเ์น็ตที�บ้าน
เชื�อมตอ่กล่องควบคมุกับเรา้เตอรท์ี�บ้าน ผ่านสาย LAN จาก
นั�นเสียบอะแดปเตอร ์ไฟ LED สีแดงจะสวา่งขึ �นในไม่กี �วนิาที 
เกตเวย์จะส่งเสียงบี�บ 2 ครั �งแสดงวา่พรอ้มสําหรบัการตั �งคา่แล้ว

(1) เปิดแอป "iMAXWELL"ขึ �นมาแล้ว กดเครื�องหมาย "+" 
เพื�อเพิ�มระบบใหม่
(2) แอปฯจะทําการคน้หากล่องควบคมุโดยอัตโนมัตเิมื�อเจอ
แล้วจะปรากฏหน้าตา่งข้อมูลของกล่องควบคมุ หากไม่
สามารถหากล่องควบคมุ หมายเลข DID  ได้ ให้ตรวจสอบวา่
กล่องควบคมุไฟตดิอยู่หรอืไม่ และสายLANเชื�อมตอ่กับเรา้
เตอรอ์ยู่หรอืไม่
(3) ใส่ชื�อระบบของคณุลงไป และเลือกรปูภาพสําหรบัเป็น
ไอคอนดา้นหน้าแอบ แล้วกด”ตอ่ไป”
(4) ใส่รหัสผ่านใหม่ โดยใช้ตวัอักษรและ / หรอืตวัเลข แล้วใส่
ยืนยันรหัสผ่านใหม่อีกครั �ง
(รหัสผ่านตอ้งมีอักขระอย่างน้อย 6 ตวั) จากนั�นกด "บันทึก" 

Pairing the Indoor Siren
(1) Launch the 'SHC PRO' APP. Click the            icon . 
(2) Choose 'Indoor Siren'.
(3) Give your device a name and location, then tap ’Save’.
(4) Press ‘ Pair’ and plug in the power adpater or insert 4 AA 
batteries. Once powered on, the Indoor Siren will automati-
cally send out the pairing signal.

Veryfying the setup :
After complete the pairing, go to the ‘Home page’ to 
activate siren.

Pairing the Panic Remote
(1) Launch the 'SHC PRO' APP. Click the            icon. 
(2) Choose 'Remote key' .
((3) Give your device a name and location, then tap ’Save’.
(4) Press ‘ Pair’ and remove the plastic tab to send out the 
pairing signal.

Verifying the connection :
Press the              and the gateway will beep once, indicating
pairing success.

 For iOS  For Android 

Using the mounting screws:
(1) First �x the mounting screw (A) directly onto the door/

window frame, hang the sensor onto the screw, 
following by removing the battery compartment cover 
to �x the second mounting screw (B). 

(2) Open back cover of the small piece. Use the mounting 
screws to �x the back cover on the movable part of the 
door/window frame (C). Mount the senor onto the 
back cover.

Installing the Siren
It is recommended to install (wall-mount / place on �at 
surface) the Siren in a highly visible location with minimum 
obsticles near for maximum visual and sound alert 
deterrence in critical situations.  A/C power option is 
available, choose a suitable power outlet location for the 
installation.

Installing RF Keypad
(1) Mount the wall barcket onto a �at surfaced wall via the 

screw set supplied.

(2) With batteries inserted and/or adaptor plugged into the 
keypad's rear power connector, secure the keypad onto 
the wall bracket.

Installing the Outdoor Siren
(1) First �x the mounting screws and secure bracket to the 

wall via the screw set supplied.
(2) With batteries inserted and/or adaptor plugged into 

the siren rear power connector, secure the siren onto the 
wall.

(3) Secure the siren to the secure bracket via the bracket 
screw supplied.

Steady RED

อุปกรณ์เปิด

เปิดระบบ(ทั�งหมด)

แม่เหล็กเปิด

  อุปกรณ์ออฟไลน์

ปิดระบบ

แม่เหล็กปิด

การแจ้งเตือน/แจ้งเตือนไปยังอีเมล์
คณุสามารถเปิด/ปิดการแจ้งเตอืนทางแอป และการแจ้งเตอืน

ไปยังอีเมล์ ที�คณุตอ้งการการแจ้งเตอืน เมื�อระบบมีการ
ทรกิเกอรแ์จ้งเตอืนเกิดขึ �น

(1) เปิด/ปิด การแจ้งเตอืนใน App

(2) เปิด/ปิด การแจ้งเตอืนไปยังอีเมล์ที�ระบุไว้

1. ชื�อระบบ
2. ฉุกเฉิน: กดเพื�อแจ้งเตอืนเหตกุารณ์ฉุกเฉิน
3. เปิด/ปิดระบบ
4. บันทึกวดิี โอ: กดเพื�อบันทึกวดิี โอ
5. สถานะระบบ: เปิด/ปิดระบบ
6. ข้อมูลอุณหภูมิ/ความชื�น
7. ไอคอนอุปกรณ์: กดเพื�อเข้าสู่การแก้ ไขอุปกรณ์
8. เพิ�มอุปกรณ์: กดเพื�อเพิ�มอุปกรณ์
9. ช็อตคทั: กดเพื�อตดิตั �งอุปกรณ์สําหรบัเปิด/ปิด
10. ไอคอนโฮม: กดเพื�อกลับไปที� โฮมเพจ
11. ไอคอนกล้อง: กดเพื�อเข้าสู่รายการกล้อง
12. ตั �งคา่สถานการณ์: กดเพื�อเข้าสู่การตั �งคา่สถานการณ์
13. เหตกุาณ์ย้อนหลัง: กดเพื�อดรูายการเหตกุารณ์ย้อนหลัง
14. การตั �งคา่: กดเพื�อเข้าสู่การตั �งคา่อื�นๆ

1

2 3 4

5

6

7

8
9

หน้าหลัก

เหตุการณ์แจ้งเตือนและการดูภาพย้อนหลังจากกล้อง
รายการแจ้งเตอืนที�เกิดจากการทรกิเกอรจ์ากเซ็นเซอร ์และสําหรบัการดภูาพย้อนหลังจากกล้อง
ที�บันทึกภาพ

อุปกรณ์ปิด

เปิดระบบ(บางสว่น)

แบตเตอร�ีต�ํา

FCC Compliance Statement: This device complies with Part 
15 of the  FCC rules. Operation is subjected to the following 
two conditions: (1)this device may not cause harmful 
interference, and (2) this device must accept any  
interferencereceived, including interference that may cause 
undesired operation.

Products with CE Marking comply with EMC Directive 
(2014/30/EU); Low Voltage Directive (2014/35/EU); RED 
(2014/53/EU); ROHS Directive (2011/65/EU) issued by the 
Commission of the European  Community.  Compliance 
with these directives implies conformity to the following 
European Norms:
EMC: EN 301 489
LVD: EN 60950
Radio: EN 300 328

If the camera system no longer functions or can no longer be repaired, it must be disposed of according to the valid statutory regulations. 
Disposal of spent batteries/accumulators:
You are required by law (Battery Ordinance) to return all spent batteries and accumulators. Disposing of spent batteries/accumulators with 
common household waste is prohibited!  Batteries/accumulators that contain hazardous substances are marked with the symbols on the 
side. These symbols indicate that it is prohibited to dispose of these batteries/accumulators in the household waste. The abbreviations for the 
respective heavy metals are: Cd=cadmium, Hg=mercury, Pb=lead. You can return spent batteries and accumulators that can no longer be 
charged to the designated collection points in your community, outlets or wherever batteries or accumulators are sold. Following these 
instructions will allow you to ful�ll the legal requirements and contribute to the protection of our environment!

สัญลักษณ์แสดงสถานะ

Do not use ‘123456’
as your passowrd

หมายเหตุ: การตั �งคา่เริ�มแรกนั�น กล่องควบคมุและมือถือ
จะตอ้งเชื�อมตอ่กับเรา้เตอรต์วัเดยีวกัน

หมายเหตุ:  ไม่ควรใช้ “123456” เป็นรหัสผ่าน

10 11 12 13 14

(1) เชื�อมตอ่กล้องดว้ยสายLANเข้ากับเรา้เตอรบ์้าน
ลูกคา้
(2) เชื�อมตอ่ไฟอะแดปเตอรเ์ข้ากล้อง แล้วรอจนกวา่ไฟ 
LED สีแดงตดิ(ไฟแสดงสถานะ) และรอจนไฟสีเขียว
ตดิซึ�งจะใช้เวลาประมาณ 1 นาที(ไฟแสดงการเชื�อมตอ่)
(3) ในส่วนของแอปฯให้กด       (เพิ�มอุปกรณ์) 
และกดที�            (เพิ�มกล้องใหม่) แล้วกด “ตอ่ไป”

สําหรบั Andriod app จะคน้หากล้องแบบอัตโนมัต ิให้
เลือกหมายเลข DID ของกล้อง
ดว้ยโคด้แบบนี� CGXX-123456-ABCDE (ตวัอย่าง)

สําหรบั IOS คณุตอ้งเชื�อมตอ่ไอโฟนไปที�เครอืข่ายของ
กล้อง ไปที�การตั �งคา่ wifi เลือกชื�อ wifi โดยเริ�มตน้ดว้ย 
HD-XXXXXX จากนั�นให้ ใส่รหัส 12345678 เมื�อเชื�อมตอ่ 
ให้กลับไปที� แอป แล้วกด ตอ่ไป

iMAXWELL



Installing the Water Leak Sensor
(1) For the main unit, �x the mounting screws to the wall 

via the screw set supplied.
(2) With batteries inserted, secure the sensor onto the wall 

screws.
(3) Place the prob unit to the location preferred in a upward 

position.

Installing the Smoke Sensor
(1) First �x the mounting screws and secure the bracket to 

the ceiling via the screw set supplied.
(2) With batteries inserted, secure the sensor onto the 

bracket.

5. Installation

Installing the Motion Sensor
(1) Place the motion sensor upward, facing the location to 

be monitored.  The detection distance is up to 16 meters.

(2) For best detection coverage, mount the motion sensor
2-2.5M on wall, either using double-sided tape or the
wall-mount bracket and its screws.

Installing the Camera
(1) Secure  the camera stand on a stable surface .
(2) Loosen up the thumb screw.
(3) Adjust proper view angle before securly fasten the T-bolt 

joint.

Note: Make sure the micro SD card is inserted to the 
memory card slot for camera to record. 

Installing the Door/Window Sensor
Using the double-sided tape:

(1) Apply the double-sided tape to the backs of the Door/
Window sensor and mount the large piece onto the
immovable frame; the small piece goes onto the door/
window itself. Please make sure both pieces align with 
each other.

(2) Open the door/window to test device. You will receive 
an alert on your mobile device if the app and sensor are 
installed/setup correctly.

  GETTING STARTED

1. App Download/Installation
(1) Please ensure your internet is in proper working condition. It is a MUST that the mobile device

is connected to home Wi-Fi router through out the app download/installation and
system setup. 

Note: (1) The gateway should be powered on and connected to the 

Wi-Fi router at all time.   (2) You can input the gateway ‘s DID or scan QR 

code/barcode manually.  The gateway DID is located at the bottom of 

the gateway and the default  password is '123456'.  (3) For selected 

models, please keep the gateway plugged in for at least 24 hours for fully 

charge.

Tap the gateway to log in. You can now continue with 
setup for camera(s), sensor(s) and panic remote(s).

3. Setup the Camera

Note: You can ONLY setup using camera(s) speci�ed compatibility with 

the system. If you have previously purchased and installed compatible 

camera(s), follow the steps below to add your cameras to the new system.

(1) First connect the camera to the Wi-Fi router via the 
Ethernet cable supplied.

(2) Power up your camera using the power adaptor upplied 
and wait until for both RED (power indicator) /GREEN 
(linkage indicator) indicator become steady on.

Note:  DO NOT begin the APP setup process until both LEDs become 

steady on. Pan & tilt has only one LED in green and takes about 1 min

to be steady on.

(3) In the ‘Home page’ section, tap           and choose             
to add new camera. 

For Android, the app will automatically search for the 
camera unique identi�er.  Select camera‘s DID with 
CGXX-123456-ABCDE.

For iOS, you must manually connect your iPhone to the
camera network. Go to the Wi-Fi setting, select the Wi-Fi 
name starting with HD-XXXXXX. Then enter password
12345678. Once connected, go back to the app and press 
Next.

(4) เลือกเชื�อมตอ่เรา้เตอร ์WIFI  และใส่รหัสผ่าน
(5) ตั �งชื�อกล้อง และตาํแหน่งตดิตั �งกล้อง ใส่รหัสป้องกัน 
แล้วจากนั�น กดที� ‘บันทึก’ กล้องจะทําการ ปิดแล้วเปิด
เครื�องใหม่อีกครั �ง (ให้ถอดสายLANออกเพื�อให้กล้อง
ดาํเนินการเชื�อมตอ่กับ เรา้เตอร ์WIFI)

หมายเหตุ: (1) อันดบัแรกแอปฯจะทําการคน้หากล้องที�เชื�อมตอ่อยู่กับเรา้เตอร ์
(2) ถ้าไม่สามารถคน้หาตวักล้องไดพ้บ ให้ตรวจสอบวา่กล้องไดท้ําการเปิดใช้งานอยู่
และสายLANนั�นไดเ้ชื�อมตอ่
(3)คณุสามารถใส่หมายเลข DID/ตั �งรหัสผ่านดว้ยตนเอง ส่วนของDID กล้องจะอยู่ ใตต้วั
เครื�องของกล้อง และรหัสผ่าน คอื ‘123456’ (คา่เริ�มตน้)

ตรวจสอบการตั�งค่า
กลับไปหน้าแรกจะปรากฏไอคอนการเชื�อมตอ่กล้องที� ไดส้รา้งไว้

4. ติดตั�งเซ็นเซอรแ์ละรีโมท

หมายเหตุ: การเพิ�มเซ็นเซอรแ์ละรีโมทสามารถทําไดม้ี
อยู่ 2 วธิี แบบอัตโนมัต ิและแบบดว้ยตนเอง สําหรบัวธิีการ 
เพิ�มดว้ยตนเองนั�น โปรดดทูี�ค่มูือสําหรบัผู้ ใช้งาน
เพื�อศึกษาข้อมูลเพิ�มเตมิ(การเพิ�มเซนเซอรแ์บบดว้ยตน
เองจะใช้เมื�อแผ่น ฉนวนพลาสตกิถูกดงึออกก่อนทําการ
เพิ�มอุปกรณ์)

การเพิ�มเซนเซอรต์รวจจับการเคลื�อนไหว

(1) เปิดแอป “iMAXWELL” กดที�ไอคอน        (เพิ�มอุปกรณ์)
(2) กด “อุปกรณ์ตรวจจับการเคลื�อนไหว”
(3) ตั�งชื�ออุปกรณ์ และสถานที� จากนั�นกด “บันทึก”
(4) กดปุ่ม “การจับค่”ู แล้วทําการดงึพลาสตกิออกเพื�อทําการ
ส่งสัญญาณการจับคู่

การตรวจสอบการติดตั�ง

หลังจากเพิ�มอุปกรณ์ตรวจจับความเคลื�อนไหวเข้าไปยังระบบฯแล้ว
อุปกรณ์จะใช้เวลาในการวเิคราะห์พื�นที�ประมาณ 3 นาที เพื�อให้
พรอ้มสําหรบัการตรวจจับการ เคลื�อนไหวโดยระหวา่งนี� ตอ้งปิด
หน้าเลนส์เซนเซอร์ ให้ ไม่ ให้มีอะไรผ่านหน้าเลนส์ หลังจากนั�นให้ทําการโบกมือบนหน้าเลนส์  จากนั�นจะมีแสง 
LED สีนํ�าเงินจากระบบตรวจจับการเคลื�อนไหวพรอ้มกับมีแสงแฟลชหนึ�งครั�ง
(สามารถตรวจสอบการตรวจจับ( trigger Event) ในหมวดเหตกุารณ์ย้อนหลัง)(การปรบัคา่การใช้งานสามารถดู

จากค่มูือตดิตั�งฉบับเต็ม English Version)

หลังจากเพิ�มสวติซ์ ไฟเข้ากับระบบฯแล้วก็พรอ้มกับเสียบ
ปลั�กสวติช์เข้ากับเตา้รบัไฟฟ้า  และเชื�อมตอ่อุปกรณ์แสง
สวา่งเข้ากับสวติช์ ไฟ
ถ้าหากวา่อุปกรณ์ให้ความสวา่งนั�น หรอือุปกรณ์อื�นๆ มี
สวติช์เปิด/ปิด ให้เปิดสถานะปุ่มเป็น “เปิดใช้งาน” เอาไว ้ 
กดไปที� ไอคอน สวติซ์ ไฟที�สรา้งไว ้จะมีปุ่มสั�งงานเปิด/ปิด 

หมายเหตุ:  แสง LED สีนํ�าเงินจะสวา่งขึ �นเมื�อสวติช์นั�นปิดใช้งาน(OFF) ช่วยให้คณุสามารถระบุ
ตาํแหน่งของสวติช์แม้ ในที�มืด แตเ่มื�อสวติซ์ ไฟถูกเปิดใช้งาน(ON) ไฟLED จะดบัไป
(การปรบัคา่การใช้งานสามารถดจูากคูม่ือตดิตั �งฉบับเต็ม English Version)

(1) กดที� ไอคอน         (เพิ�มอุปกรณ์)
(2) เลือก “เซ็นเซอรป์ระต”ู

(3) ต ั�งชื �ออุปกรณ์ และสถานท �ี จากนั�นกด “บันทึก”
(4) กดปุ่ม “การจับค่”ู แล้วทําการดงึแผ่นฉนวน

พลาสตกิออก เพื�อทําการส่งสัญญาณการจับคู่

การตรวจสอบระบบติดตั�งใช้งาน

2. Connect the gateway to the Internet
(1) Connect the gateway to Wi-Fi router via the Ethernet 

cable supplied, then plug in the power adapter. The RED 
power LED will light up, in a few seconds, the gateway 
will beep twice which indicates its ready for setup.

(2) Launch the 'SHC PRO' app, tap “+” to add new system.

(3) The app will automatically search for the gateway’s 
unique identi�er, then tap “Next”. (If the gateway DID 
cannot be research, check the gateway is powered on 
and the Ethernet cable is securely connected to the Wi-Fi 
router.)

(4) Name your system, as an option, your can select a photo 
you prefer or take a photo as a front icon. Then tap “Next”.

(5) Enter a new security code using letters and/or numbers, 
and again to con�rm, then tap”Save”. You must use a 
minimum of 6 characters.

�

Using the mounting screws:
(1) First �x the mounting screw (A) directly onto the door/

window frame, hang the sensor onto the screw, 
following by removing the battery compartment cover 
to �x the second mounting screw (B). 

(2) Open back cover of the small piece. Use the mounting 
screws to �x the back cover on the movable part of the 
door/window frame (C). Mount the senor onto the 
back cover.

Installing the Siren
It is recommended to install (wall-mount / place on �at 
surface) the Siren in a highly visible location with minimum 
obsticles near for maximum visual and sound alert 
deterrence in critical situations.  A/C power option is 
available, choose a suitable power outlet location for the 
installation.

Installing RF Keypad
(1) Mount the wall barcket onto a �at surfaced wall via the 

screw set supplied.

(2) With batteries inserted and/or adaptor plugged into the 
keypad's rear power connector, secure the keypad onto 
the wall bracket.

Installing the Outdoor Siren
(1) First �x the mounting screws and secure bracket to the 

wall via the screw set supplied.
(2) With batteries inserted and/or adaptor plugged into 

the siren rear power connector, secure the siren onto the 
wall.

(3) Secure the siren to the secure bracket via the bracket 
screw supplied.

(1) กดที� ไอคอน       (เพิ�มอุปกรณ์)
(2) กด เลือก “สวติช์ ไฟ”
(3) ตั �งชื�ออุปกรณ์ และตาํแหน่งตดิตั �ง จากนั�นกด “บันทึก”
(4) กดปุ่ม “การจับคู”่ แล้วเสียบปลั�กไฟอุปกรณ์เข้าเตา้รบั
ตวัเมีย  เพื�อทําการส่งสัญญาณการจับคู่

การเพิ�มสวติช์ ไฟ

การตรวจสอบระบบติดตั�งใช้งาน

การเพิ�มอุปกรณ์ตรวจจับประตู/หน้าต่าง

หลังจากเพิ�มอุปกรณ์เข้าไปในระบบแล้ว ที�ตวัอุปกรณ์ ให้ลอง
แยกตวัแม่เหล็กออกจากกัน(Open)  ไฟ  LED สีนํ�าเงิน จะ
กระพรบิ1 ครั �ง และเมื�อเอาแม่เหล็กมาประกบเข้าดว้ยกัน 
(Close) ก็จะมีไฟ LED สีนํ�าเงินกระพรบิ 1 ครั �งเหมือนกันที�
แอปฯหน้าแรก(Home)ก็จะมีไอคอนแสดงสถานะของการ
เปิด/ปิดเช่นกัน
(การปรบัคา่การใช้งานสามารถดจูากคูม่ือตดิตั �งฉบับเต็ม 
English Version)

�

การตรวจสอบระบบติดตั�งใช้งาน
หลังจากทําการจับคูก่ารใช้งานแล้ว ให้กดปุ่มที� “Test” บน
เซ็นเซอร ์ระบบตรวจสอบจะดบัลงภายในไม่กี�วนิาที

การตรวจสอบระบบติดตั�งใช้งาน
หลังจากทําการจับคูก่ารใช้งานแล้ว ให้ ไปที� “หน้าตา่งหลัก” 
เพื�อลองเปิดไซเรนให้ดงั

(1) กดที� ไอคอน         (เพิ�มอุปกรณ์)
(2) เลือก “ไซเรนภายใน”
(3) ตั �งชื�ออุปกรณ์ และตาํแหน่งตดิตั �ง จากนั�นกด “บันทึก”
(4) กดปุ่ม “การจับคู”่ แล้วทําการเสียบอะแดปเตอรเ์ข้า
ไซเรน หรอืใส่แบตเตอรี� AA จํานวน 4 ก้อน
ไซเรนจะส่งสัญญาณจับคูอ่อกไปโดยอัตโนมัติ

การเพิ�มเซ็นเซอรต์รวจจับควนั

หลังจากทําการจับคูก่ารใช้งานแล้ว ให้ ไปที� “หน้าตา่ง
หลัก” สามารถสั�งงานเปิด/ปิดเสียงไซเรนที�หน้าแอปฯ
(การปรบัคา่การใช้งานสามารถดจูากคูม่ือตดิตั �งฉบับเต็ม 
English Version)

การตรวจสอบระบบติดตั�งใช้งาน

(1) กดที�ไอคอน       (เพิ�มอุปกรณ์ )
(2) เลือก “รีโมท”
(3) ตั �งชื�ออุปกรณ์ และสถานที� จากนั�นกด “บันทึก”
(4) กดปุ่ม “การจับคู”่ แล้วทําการดงึแถบพลาสตกิออก เพื�อ
ทําการส่งสัญญาณการจับคู่่

การเพิ�มรี โมท

หหห
การตรวจสอบระบบการเชื�อมต่อ

กดไปที�             แล้วแถบสัญญาณจะมีเสียงเตอืนดงั 
1 ครั �ง(เปิดระบบ) เป็นตวัชี �บอกวา่การจับคูนั่�นสําเรจ็
สมบูรณ์แล้ว

(1) กดที� ไอคอน       (เพิ�มอุปกรณ์)
(2) เลือก “เซ็นเซอรต์รวจจับควนั”
(3) ตั �งชื�ออุปกรณ์ และตาํแหน่งตดิตั �ง จากนั�นกด “บันทึก”
(4) กดปุ่ม ‘การจับคู’่แล้วทําการดงึแถบพลาสตกิออก เพื�อ
ทําการส่งสัญญาณการจับคู่

การเพิ�มไซเรนภายใน

การเพิ�มไซเรนภายนอก

(1) กดที� ไอคอน       (เพิ�มอุปกรณ์)
(2) เลือก “ไซเรนภายนอก”
(3) ตั �งชื�ออุปกรณ์ และตาํแหน่งตดิตั �ง จากนั�นกด “บันทึก”
(4) กดปุ่ม “การจับคู”่ แล้วทําการดงึแถบพลาสตกิออก 
เพื�อทําการส่งสัญญาณการจับคู่



12 meters

5. การติดตั�ง

การติดตั�งเซ็นเซอรจั์บการเคลื�อนไหว

(1) ตาํแหน่งตดิตั �งเซ็นเซอร์ ให้ขวางแนวบุกรกุ  ระยะการตรวจ
จับสูงสุดอยู่ที� 12 เมตร
(2) ความสูงอยู่ ในระหวา่ง 2-2.5 เมตร 
(3) เซ็นเซอรจ์ะยึดโดยเทปกาว 2 หน้า หรอืยึดกับขาที�แถมมา
ให้ สามารถปรบัมุมซ้ายขวา ก้มหน้าลงไดเ้พื�อให้ง่ายตอ่การ
ทดสอบการเดนิผ่าน(Walk Test)

  GETTING STARTED

1. App Download/Installation
(1) Please ensure your internet is in proper working condition. It is a MUST that the mobile device

is connected to home Wi-Fi router through out the app download/installation and
system setup. 

Note: (1) The gateway should be powered on and connected to the 

Wi-Fi router at all time.   (2) You can input the gateway ‘s DID or scan QR 

code/barcode manually.  The gateway DID is located at the bottom of 

the gateway and the default  password is '123456'.  (3) For selected 

models, please keep the gateway plugged in for at least 24 hours for fully 

charge.

Tap the gateway to log in. You can now continue with 
setup for camera(s), sensor(s) and panic remote(s).

3. Setup the Camera

Note: You can ONLY setup using camera(s) speci�ed compatibility with 

the system. If you have previously purchased and installed compatible 

camera(s), follow the steps below to add your cameras to the new system.

(1) First connect the camera to the Wi-Fi router via the 
Ethernet cable supplied.

(2) Power up your camera using the power adaptor upplied 
and wait until for both RED (power indicator) /GREEN 
(linkage indicator) indicator become steady on.

Note:  DO NOT begin the APP setup process until both LEDs become 

steady on. Pan & tilt has only one LED in green and takes about 1 min

to be steady on.

(3) In the ‘Home page’ section, tap           and choose             
to add new camera. 

For Android, the app will automatically search for the 
camera unique identi�er.  Select camera‘s DID with 
CGXX-123456-ABCDE.

For iOS, you must manually connect your iPhone to the
camera network. Go to the Wi-Fi setting, select the Wi-Fi 
name starting with HD-XXXXXX. Then enter password
12345678. Once connected, go back to the app and press 
Next.

(4) Select your Wi-Fi network and enter its password.

(5) Name your camera and location, enter a new security 
code. Then tap 'Save' . Camera will automatically reboot 
(while remove the Ethernet cable).

Note: (1) The app will �rst search for the available camera 

connected to the Wi-Fi router.  (2) If the camera cannot be found, 

check the camera is powered on and the Ethernet cable is securely 

connected to the Wi-Fi router.  (3) You can always enter the camera 

DID/password manually.  The camera’s DID is located on the camera

and the default password is '123456'.

Verifying the setup:
In the home page, tap the camera icon to to see live view.

4. Setup the Sensor(s) and Remote Key 

Note: There are two ways to add sensor(s) and panic remote to the 

new system - auto and manual pairing. For manual pairing method, 

please refer to the user manual for more details.

Auto pairing is designed for �rst time pairing, use manual 
pairing if you have already removed the insulating tab before 
the setup and system reset (removing all settings).

Pairing the Motion Sensor
(1) Launch the 'SHC PRO' APP. Click the            icon. 
(2) Choose 'Motion Sensor'.
(3) Give your device a name and location, then tap ’Save’.
(4) Press ‘ Pair’ and remove the plastic tab to send out the 

pairing signal.

Verifying the setup:
After complete pairing, face the motion sensor to wall where 
no movement can be detected, wait for few minutes for the 
sensor to complete condition analysis. 

Wave your hand in front of the sensor, the blue LED of 
motion sensor will �ash once, check triggered event in the 
event section. 

Pairing the Power Switch
(1) Launch the 'SHC PRO' APP. Click the icon.  
(2) Choose 'Power Switch'.
(3) Give your device a name and location, then tap ’Save’.
(4)  Press ‘ Pair’ and plug in the power switch to the outlet 

to send out the pairing signal. 

Verifying the setup :
After complete pairing, with power switch plugged into the 
electrical outlet and connect light �xture to the switch.
If the light �xture or any other device has its own On/O� 
switch, please keep it to 'On' position. Tap the power swtich
icon on the status page to turn light on and o�.

Note: A. The blue LED will light up when the switch is o� so you can 

locate the switch in the dark. B. The power switch can also double as 

'Repeater'.  This function is for advanced user.  For detials please refer 

to Power Switch/Repeater section of the owner's manual.

Pairing the Door/Window Sensor
(1) Launch the 'SHC PRO' APP. Click the            icon. 
(2) Choose 'Door Sensor' .
(3) Give your device a name and location, then tap ’Save’.
(4) Press ‘ Pair’ and remove the plastic tab to send out the 

pairing signal.

Verifying the setup :
After complete pairing, separate the sensor and the blue LED 
will �ash once, following with alert indicator should appear 
next to the Door/Window sensor section on the home page.

2. Connect the gateway to the Internet
(1) Connect the gateway to Wi-Fi router via the Ethernet 

cable supplied, then plug in the power adapter. The RED 
power LED will light up, in a few seconds, the gateway 
will beep twice which indicates its ready for setup.

(2) Launch the 'SHC PRO' app, tap “+” to add new system.

(3) The app will automatically search for the gateway’s 
unique identi�er, then tap “Next”. (If the gateway DID 
cannot be research, check the gateway is powered on 
and the Ethernet cable is securely connected to the Wi-Fi 
router.)

(4) Name your system, as an option, your can select a photo 
you prefer or take a photo as a front icon. Then tap “Next”.

(5) Enter a new security code using letters and/or numbers, 
and again to con�rm, then tap”Save”. You must use a 
minimum of 6 characters.

Pairing the Indoor Siren
(1) Launch the 'SHC PRO' APP. Click the            icon . 
(2) Choose 'Indoor Siren'.
(3) Give your device a name and location, then tap ’Save’.
(4) Press ‘ Pair’ and plug in the power adpater or insert 4 AA 
batteries. Once powered on, the Indoor Siren will automati-
cally send out the pairing signal.

Veryfying the setup :
After complete the pairing, go to the ‘Home page’ to 
activate siren.

Pairing the Panic Remote
(1) Launch the 'SHC PRO' APP. Click the            icon. 
(2) Choose 'Remote key' .
((3) Give your device a name and location, then tap ’Save’.
(4) Press ‘ Pair’ and remove the plastic tab to send out the 
pairing signal.

Verifying the connection :
Press the              and the gateway will beep once, indicating
pairing success.

ควรตดิตั �ง ไซเรนที�ตั �งที�มองเห็นแบบมุมสูง ที�มีสิ�ง
กีดขวางน้อยที�สุดสําหรบัมุมมองที�สูงมองเห็นชัดเจน
และการป้องกันการแจ้งเตอืนดว้ยเสียงในสถานการณ์
ตา่งๆ หากใช้อะแดปเตอรเ์ป็นแหล่งจ่ายไฟ ตอ้งมี ไฟ 
220VAC. (ไฟบ้าน) สามารถเลือกไดว้า่จะใช้แบตเตอรี� 
AA 4 ก้อนหรอือะแดปเตอร์

การเพิ�มอุปกรณ์ตรวจจับการรั�วไหลของนํ�า

(1) กดที� ไอคอน       (เพิ�มอุปกรณ์)
(2) เลือก “อุปกรณ์ตรวจจับการรั�วไหลของนํ�า”
(3) ตั �งชื�อและตาํแหน่งตดิเซนเซอร ์จากนั�นกด “บันทึก”
(4) กดปุ่ม “การจับคู”่ แล้วทําการดงึแถบพลาสตกิออก 
เพื�อทําการส่งสัญญาณการจับคู่

การติดตั�งเซ็นเซอรห์น้าต่าง/ประตู

การใช้เทปกาวสองหน้า

(1) ใช้เทปกาวสองหน้าตดิที�ดา้นหลังของเซ็นเซอรห์น้าตา่ง/
ประต ูและตดิชิ �นส่วนที� ใหญ่บนเฟรมที�ขยับไม่ได ้(วงกบ) 
ชิ �นส่วนที�เล็กจะตดิเข้าที�หน้าตา่ง/ประต ู ให้แน่ใจวา่ทั �งสอง
ชิ �นอยู่ ในแนวเดยีวกัน
(2) เปิดประต/ูหน้าตา่งเพื�อทดสอบเซนเซอร ์คณุจะไดร้บั
การแจ้งเตอืนบนมือถือของคณุ ถ้า app และเซ็นเซอรถ์ูกตดิ
ตั �งและตั �งคา่อย่างถูกตอ้ง

A

B

C

การใช้สกรสูาํหรบัยึด

(1) ขันสกรตูาํแหน่ง (A) วงกลบหน้าตา่ง/ประต ูแขวน
เซ็นเซอรบ์นสกร ูแล้วนําฝาปิดส่วนแบตเตอรี�ออกเพื�อขัน
สกรยูึดตาํแหน่ง (B) ปิดฝาครอบแบตเตอรี�
(2) เปิดฝาดา้นหลังของชิ �นส่วนเล็ก(แม่เหล็ก) วางตาํแหน่ง
ตดิตั �งใช้สกรยูึดตาํแหน่ง (C)  ปิดฝาครอบคนืเหมือนเดมิ

การติดตั�งกล้อง

1. วางขากล้องเข้ากับผนังเพื�อทําเครื�องหมาย เพื�อเจาะสกรู
2. ใช้สวา่นเจาะรตูรงเครื�องหมายที�ทําไว ้และใช้สกรยูึดขากล้องเข้ากับผนัง
3. ยึดกล้องเข้ากับขากล้องโดยใช้สรู
4.ตรวจเช็คความเรยีบรอ้ย สายกล้องหรอืสายไฟตอ้งไม่ขัดกับการหมุนของกล้อง

(1) ตดิตั �งแผ่นรองคยี์แพดแบบยึดตดิผนัง ดว้ยสกร ูใน
ตาํแหน่งที�สามารถยืนกดคยี์แพดไดส้ะดวก
(2) ใส่แบตเตอรรี� และ/หรอืตอ่อะแดปเตอร ์
(3) ยึดคยี์แพดเข้ากับแผ่นรองที�ยึดตดิไวก้ับผนัง

(1) ยึดสกรแูละแผ่นรองยึดไซเรนให้แน่นบนผนัง
(2) ใส่แบตเตอรรี� และ/หรอืตอ่อะแดปเตอร(์ตาํแหน่ง
ตดิตั �งตอ้งมี ไฟ220VAC)
(3) ตดิไซเรนเข้ากับแผ่นรอง  ขันสกรดูา้นล่างไซเรนเข้า
กับแผ่นรอง
(ตาํแหน่งตดิตั �งควรอยู่บรเิวณหน้าบ้าน/มองเห็นได้
ชัดเจน/อยู่ ในตาํแหน่งที�ทุบทําลายไดย้าก/สามารถบํารงุ
รกัษาไดง้่าย)

การติดตั�งอุปกรณ์ตรวจจับการรั�วไหลของนํ�า
(1) ยึดแผนรองเข้ากับผนัง
(2) ใส่แบตเตอรี� ยึดอุปกรณ์ตวัหลักเข้ากับผนังดว้ยสกรู 
(3) วาง เซ็นเซอรย์ังตาํแหน่งที�ตอ้งการตรวจจับ

(1) ยึดแผ่นรองเซ็นเซอรท์ี�เพดานตามตาํแหน่งที� ไดอ้อกแบบไว้
(2) ใส่แบตเตอรี� และยึดเซ็นเซอร์ ไปยังตาํแหน่งแผนรอง

การตรวจสอบระบบติดตั�งใช้งาน
หลังจากจับคูเ่สรจ็แล้ว ให้นําเซ็นเซอรต์วัตรวจจับนําไปจุ่ม
ลงนํ�าในถ้วย จะส่งสัญญาณเตอืนไปที� App หน้าแรก
 เป็นตวัชี �บอกวา่การจับคูนั่�นสําเรจ็สมบูรณ์แล้ว

การเพิ�มคีย์แพด

(1) กดที� ไอคอน        (เพิ�มอุปกรณ์)
(2) เลือก “คยี์แพด”
(3) ตั �งชื�อและตาํแหน่งตดิตั �งอุปกรณ์ จากนั�นกด “บันทึก”
(4) กดปุ่ม “การจับคู”่ แล้วทําการดงึแถบพลาสตกิออก 
เพื�อทําการส่งสัญญาณการจับคู่

การตรวจสอบระบบติดตั�งใช้งาน
กด            แล้ว Gateway จะกะพรบิ 1 ครั �ง  เป็นตวัชี �บอก
วา่การจับคูนั่�นสําเรจ็สมบูรณ์แล้ว

การติดตั�งไซเรนภายใน

การติดตั�งคีย์แพด RF

การติดตั�งไซเรนภายนอก

การติดตั�งเซ็นเซอรต์รวจจับควนั

A B

Mounting Option A  Mounting Option B/C 

เทปกาวหนา

เทปกาวบาง

B

C




