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คู่มือการตดิตัง้และใช้งานอุปกรณ์สมาร์ทสวิตช์บนสมาร์ทโฟน 

1. iPhone

2. Android

สิง่ที่ต้องเตรียมพร้อมก่อนการติดตัง้อปุกรณ์กบั App บนมือถือ

• สญัญาณอินเตอร์เน็ตไวไฟต้องแรงพอ

• รู้ช่ือไวไฟ (SSID) และรหสัไวไฟของเราท์เตอร์

• เช่ือมตอ่มือถือกบัไวไฟ

• ติดตัง้แอพลเิคชัน่ eWeLink บนมือถือสมาร์ทโฟนให้เรียบร้อย โดยเข้าไปดาวน์โหลดที่ App Store (IOS) 

หรือ Play Store (android) 

ขัน้ตอนการลงทะเบียนครัง้แรก

▪ หากเข้าใช้ครัง้แรกให้กด ลงทะเบยีน (register) 

▪ เลอืกรหสัประเทศไทย Thailand “+66”

▪ ใสเ่บอร์มือถือ กด next ระบบจะสง่รหสัแบบใช้ครัง้เดยีว

(OTP) 4 หลกัให้ทาง SMS

▪ ปอ้นรหสั 4 หลกั ภายใน 30 นาที

▪ ก าหนดรหสั password 2 ครัง้เพื่อยืนยนั และจดรหสัไว้ใน

ที่ปลอดภยั

• หากลงทะเบียนถกูต้องระบบจะให้ Login ใหม่

การ login เข้าใช้งาน eWeLink

• Login เข้าระบบ eWelink ด้วยรหสัประเทศไทย
Thailand (+66) 

• ใสเ่บอร์มือถือและ password กด login

• ระบบจะเข้าสูห่น้าจอหลกัเพื่อเตรียมพร้อมในการเพิ่ม

อปุกรณ์สมาร์ทสวิตช์เข้าในระบบ

ปรกติถ้าทา่นไมไ่ด้ logout ออกจากระบบ ทา่นสามารถที่จะเข้าใช้งาน eWeLink ได้ทนัทีโดยไมต้่อง login ใหม ่

*** ค าเตือน *** เมื่อทา่นเพิ่มอปุกรณ์สมาร์ทสวิตช์เข้าไปในมือถือเคร่ืองใดแล้ว ระบบจะล๊อค โดยถือวา่มือถือ

เบอร์นัน้เป็นเคร่ืองหลกัของอปุกรณ์ตวันัน้ และห้ามไมใ่ห้น าอปุกรณ์นัน้ไปเพิ่มในมือถือเบอร์อื่นอีก ยกเว้นมือถือ

เบอร์หลกัจะแชร์ให้มือถือเบอร์อืน่ร่วมใช้อปุกรณ์นัน้ได้ หรือทา่นต้องลบอปุกรณ์นัน้ในมือถือเคร่ืองหลกัก่อน

เทา่นัน้ ดงันัน้หากทา่นลมืวา่ทา่นเพิ่มอปุกรณ์สมาร์ทสวิตช์ตวัไหนไว้ในมือถือตวัไหน ผู้ผลติสงวนสทิธิที่จะปฏิเสธ

การลบข้อมลูในระบบให้กบัทา่น ทัง้นีเ้ป็นไปตามนโยบายรักษาความปลอดภยัของผู้ผลติที่ปอ้งกนัไมใ่ห้มกีาร

ลกัลอบน าอปุกรณ์สมาร์ทสวติช์ไปใช้กบัมือถือเบอร์อื่นโดยไมไ่ด้รับอนญุาต  

eWeLink 

คู่มือนีจ้ดัท าขึน้ และสงวนสทิธิ ส าหรับผลิตภณัฑ์ที่น าเข้าและจัดจ าหน่ายโดย บริษัท แอลเอ บิสซิเนส อนิเทลลิเจนซ์ จ ากัด เท่านัน้ 
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การเพิ่มอุปกรณ์สมาร์ทสวิตช์ใน eWeLink 

1. iPhone 

1.1 เมื่อเช่ือมสาย L,N input จากแหลง่จา่ยไฟและ L,N output กบัอปุกรณ์ไฟฟา้ (โหลด) แล้ว หากอปุกรณ์

เร่ิมท างาน ให้สงัเกตวา่ไฟสเีขียวตรงสญัลกัษณ์ไวไฟบนอปุกรณ์จะกระพริบช้าๆ 

1.2 ให้กดปุ่ มสดี าบนอปุกรณ์ค้างไว้ประมาณ 10 วินาที ไฟสเีขียวบนอปุกรณ์จะกระพริบถ่ีๆตอ่เนื่อง 

1.3 เข้าไปท่ี icon settings ของ iPhone ไปท่ี menu WiFi เลอืกไวไฟช่ือ ITEAD-10000xxxxx  

ใสร่หสัไวไฟ 12345678 เมื่อเช่ือมตอ่ได้แล้ว ให้ออกจาก setting แล้วเข้าไปท่ี App eWeLink 

1.4 หากยงัไม ่login ให้ login เข้าระบบด้วยรหสัประเทศไทย Thailand (+66) , เบอร์มือถือ และ password   

หาก login แล้ว ระบบจะเข้าสูห่น้าจอหลกั ให้กดปุ่ ม “+” ด้านลา่งของหน้าจอ เลอืกรูปท่ีไฟกระพริบถ่ีๆตอ่เนื่อง 

กด next 2 ครัง้ 

1.5 ระบบจะให้ใสช่ื่อไวไฟ และรหสัไวไฟ ของเราท์เตอร์ที่จะให้อปุกรณ์สมาร์ทสวิตช์เช่ือมตอ่ใช้งาน กด “จ า” 

“remember WiFi password” ถ้าทา่นต้องการให้ระบบจ า password ไวไฟไว้กรณีที่ทา่นต้องการติดตัง้

อปุกรณ์ตวัอื่นอีกเพิ่มเติม หลงัจากนัน้ให้กด next ระบบจะเร่ิมติดตัง้อปุกรณ์สมาร์ทสวิตช์เข้ากบัมอืถือเบอร์

หลกัของทา่น 

1.6 หากการติดตัง้ส าเร็จให้ตัง้ช่ืออปุกรณ์ เพื่อให้จดจ าได้งา่ย ซึง่ตัง้ช่ือได้ทัง้ไทยและองักฤษ ไมเ่กิน 24 ตวัอกัษร 

1.7 ไฟ ไวไฟท่ีตวัอปุกรณ์จะต้องติดสเีขียวค้าง แสดงถงึอปุกรณ์ได้เช่ือมตอ่เข้าสูร่ะบบและพร้อมใช้งาน ทดลอง

ปิดเปิดสวติช์ไฟ หากกดปิด ภาพบนจอมือถือจะเป็นสดี า หากกดเปิดภาพบนจอมือถือจะเป็นสฟีา้ 

 

2. Android   
2.1  เมื่อเช่ือมสาย L,N input จากแหลง่จ่ายไฟและ L,N output กบัอปุกรณ์ไฟฟา้ (โหลด) แล้ว หากอปุกรณ์

เร่ิมท างาน ให้สงัเกตวา่ไฟสเีขียวตรงสญัลกัษณ์ไวไฟบนอปุกรณ์จะกระพริบช้าๆ 

2.2  ให้กดปุ่ มสดี าบนอปุกรณ์ค้างไว้ประมาณ 10 วินาที ไฟสเีขียวบนอปุกรณ์จะกระพริบถ่ีๆตอ่เนื่อง 

2.3 เปิด App eWeLink หากยงัไม ่login ให้ login เข้าระบบ หาก login แล้ว ระบบจะเข้าสูห่น้าจอหลกั ให้กด

ปุ่ ม “+” ด้านลา่งของหน้าจอ เลอืกรูปท่ีไฟกระพริบถ่ีๆตอ่เนื่อง กด next  

2.4  ระบบจะให้ใสช่ื่อไวไฟ และรหสัไวไฟ ของเราท์เตอร์ที่จะให้อปุกรณ์สมาร์ทสวิตช์เช่ือมตอ่ใช้งาน กด “จ า” 

“remember WiFi password” ถ้าทา่นต้องการให้ระบบจ า password ไวไฟไว้กรณีที่ทา่นต้องการติดตัง้

อปุกรณ์ตวัอื่นอีกเพิ่มเติม หลงัจากนัน้ให้กด next ระบบจะเร่ิมติดตัง้อปุกรณ์สมาร์ทสวิตช์เข้ากับมอืถือ

เบอร์หลกัของทา่น 

2.5 หากการติดตัง้ส าเร็จให้ตัง้ช่ืออปุกรณ์ เพื่อให้จดจ าได้งา่ย ซึง่ตัง้ช่ือได้ทัง้ไทยและองักฤษ ไมเ่กิน 24 ตวัอกัษร 

2.6 ไฟ ไวไฟท่ีตวัอปุกรณ์จะต้องติดสเีขียวค้าง แสดงถึงอปุกรณ์ได้เช่ือมตอ่เข้าสูร่ะบบและพร้อมใช้งาน ทดลอง

ปิดเปิดสวติช์ไฟ หากกดปิด ภาพบนจอมือถือจะเป็นสดี า หากกดเปิดภาพบนจอมือถือจะเป็นสฟีา้ 

 

 

 

คู่มือนีจ้ดัท าขึน้ และสงวนสทิธิ ส าหรับผลิตภณัฑ์ที่น าเข้าและจัดจ าหน่ายโดย บริษัท แอลเอ บิสซิเนส อนิเทลลิเจนซ์ จ ากัด เท่านัน้ 
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การติดตัง้คุณสมบตัิอื่นเพิ่มเตมิ ในหน้าจอสวิตช์เฉพาะตัว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทา่นสามารถตัง้คณุสมบตัเิพิ่มเตมิอื่นได้โดยกดไปท่ีช่ือสวิตช์ในหน้าจอรวมสวิตช์ ระบบจะเข้าไปสูห่น้าสวิตช์

เฉพาะตวั   กดปุ่ม “….” ที่มุมขวาบน  

จะมีเมน ูsetting เข้าไปใน setting ทา่นสามารถ 

       - แก้ไขช่ืออปุกรณ์ 

       - อพัเดท firmware 

          - เลอืกให้มือถือสัน่ เมื่อกดเปิดปิดสวิตช์ 

       - เลอืกให้ระบบบนัทกึรายการท างานทกุครัง้ทีม่ีการ ปิด เปิด  

       - ก าหนดสภาวะของอปุกรณ์หลงัจ่ายไฟเข้าอปุกรณ์ หรือหลงัจาก

ไฟฟา้ดบั และไฟฟา้ติดขึน้มาใหม่ 

            - ON ให้เปิดทกุครัง้หลงัไฟติด 

            - OFF ให้ปิดทกุครัง้หลงัไฟติด 

            - KEEP ให้คืนสถานะเดมิก่อนไฟดบัไว้ เช่นก่อนไฟดบัสวติช์

อยูใ่นสถานะเปิด หากไฟฟา้ตดิให้สวิตช์เปิด   

           *** ดงันัน้หากทา่นต้องการให้สวิตช์คืนสภาพเหมือนก่อนไฟดบั ให้ตัง้ไว้ที่ KEEP เสมอ*** 

Loop Timer มีไว้ส าหรับตัง้รอบของการปิดเปิด และวนัเวลาที่เร่ิมท างานของ Loop Timer 

Delete รูปถงัขยะ ส าหรับเอาไว้ลบอปุกรณ์ออกจากมือถือเบอร์หลกั 

History ส าหรับให้ระบบบนัทกึประวตัิการปิดเปิด 
 

 

Share  Schedule  Timer 

หน้าจอสวิตช์เฉพาะตวัหน้าจอรวมสวิตช์ ปุ่ม … ขวาบน เข้าสู่  menu 

คู่มือนีจ้ดัท าขึน้ และสงวนสทิธิ ส าหรับผลิตภณัฑ์ที่น าเข้าและจัดจ าหน่ายโดย บริษัท แอลเอ บิสซิเนส อนิเทลลิเจนซ์ จ ากัด เท่านัน้ 
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เมนูแถวล่างในหน้าจอสวติช์เฉพาะตัว 

 

• Share มีไว้ส าหรับแชร์ให้มือถือเบอร์อื่น เข้าร่วมใช้งานอปุกรณ์ได้ โดยมือถือ

เบอร์อื่นนัน้ต้องตดิตัง้และเปิดใช้ App eWeLink เช่นเดียวกบัมือถือเบอร์หลกั 

โดยเมื่อกด Share ไปแล้ว มือถือเบอร์อื่นต้องกดตอบรับการ Share ที่หน้าจอ 

ทัง้นีม้ือถือเบอร์หลกัสามารถก าหนดสทิธิในการเข้าใช้งานอปุกรณ์ของมือถือเบอร์

อื่นได้ เช่นยอมหรือไมย่อมให้ตัง้เวลา (Timer) ยอมหรือไมย่อมให้ลบ หรือแก้ไข

ข้อมลูของอปุกรณ์ เป็นต้น 

• Schedule ทา่นสามารถตัง้เวลาท างานของสวติช์ ปิด เปิด ได้ตามวนัและ

เวลา หรือก าหนดให้ท าซ า้ๆทกุวนั หรือวนัใดวนัหนึง่ในรอบสปัดาห์ ได้ 8 ช่วงเวลา 

• Timer ก าหนดให้นบัเวลาถอยหลงั เพื่อ ปิด หรือ เปิด สวิตช์ ได้ตามต้องการ 
 

 

 

 

ซีนโหมด (Scene) ในหน้าจอรวมสวติช์ 

ในกรณีที่ทา่นติดตัง้อปุกรณ์สมาร์ทสวิตช์หลายตวับนมือถือเคร่ืองเดียว ในหน้าจอรวมสวิตช์ ด้านบนจะมีเมน ู

Scene เพื่อก าหนดกลุม่ของสวิตช์ ให้สามารถ ปิด เปิด ได้พร้อม ๆกนั โดยกดปุ่ มเพียงปุ่ มเดียว อาทิเช่นทา่น

สามารถก าหนด Scene “ตอนค า่” เพื่อให้สมาร์ทสวิตช์หน้าบ้าน 2 ตวัและหลงับ้าน 1 ตวั เปิดไฟพร้อมกนั  
 

หมายเหตุ : การใช้งานในเมนตูา่ง ๆ อาจแตกตา่งกนัไปบ้าง ขึน้อยูก่บัรุ่นของอปุกรณ์ 
 

 

*********************** 

คู่มือนีจ้ดัท าขึน้ และสงวนสทิธิ ส าหรับผลิตภณัฑ์ที่น าเข้าและจัดจ าหน่ายโดย บริษัท แอลเอ บิสซิเนส  

อินเทลลิเจนซ์ จ ากัด เทา่นัน้ ข้อมลูดงักลา่วอาจมกีารเปลีย่นแปลงได้ตลอดเวลา เนื่องจากผู้ผลติอาจปรับปรุงแก้ไข

หรือยกเลกิได้ โดยไมต้่องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า สอบถามข้อมลูการใช้งานเพิม่เตมิกรุณาติดตอ่โทร  02-0143732 หรือ 
email: support@labi.co.th 

 

สนใจผลติภณัฑ์ กรุณาตดิตอ่บริษัท แอลเอ บิสซิเนส อินเทลลเิจนซ์ จ ากดั ซึง่ได้รับการแตง่ตัง้จากผู้ผลติให้เป็นผู้

จ าหนา่ยในประเทศไทย อยา่งเป็นทางการ โทร 02-0143732 หรือ LINE ID: @LAbi หรือติดตอ่ตวัแทนจ าหนา่ยที่

ได้รับการแตง่ตัง้จากบริษัทฯ เทา่นัน้ 

LINE ID: @LAbi 
www.labi.co.th 
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