
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



อุปกรณภ์ายในกลอ่ง 
1. อปุกรณ์ NB-IoT Motor Tracker 

2. สายตอ่พว่งจากแบตเตอรี ่
3. สายรัดและเทปกาวยดึตดิอปุกรณ์ 

เครือ่งมอือุปกรณท์ีต่อ้งเตรยีม

กอ่นตดิต ัง้ 
1. ไขควง 
2. กรรไกร 

3. คมี 

การตดิต ัง้ NB-IoT Motor 
Tracker 

1. น าสายตอ่พว่งปลายสายสดี า (1) 
ตอ่กับแบตเตอรีข่ั่วลบ (-) จากนัน้
น าปลายสายสแีดง (1) ตอ่กับ

แบตเตอรีข่ั่วบวก (+) ตามล าดับ 



ตัวอยา่งการตดิตัง้อปุกรณ์ NB-IoT Motor Tracker กับรถจักรยานต ์

3. การวางอปุกรณ์ NB-IoT Motor 

Tracker ใหว้างอปุกรณ์ในลักษณะ
หงายอปุกรณ์ขึน้ ตามรปู 

2. หลังจากตอ่สายพว่งกับ
แบตเตอรีแ่ลว้ ใหน้ าปลายสายไฟ

หัวสขีาว (2) มาตอ่เชือ่มกับปลาย
สายของอปุกรณ ์NB-IoT Motor 
Tracker (3) 



1. หลังจากตดิตัง้อปุกรณแ์ลว้ ใหด้าวน์
โหลดแอป AIS Motor Tracker จาก App 

Store หรอื Play Sore 
 

2. ลงทะเบยีนการใชง้านแอป AIS Motor 
Tracker โดยคลกิที ่“ลงทะเบยีน” 

3. กดยอมรับเงือ่นไขการใชง้าน 

คูม่อืการใชง้านแอปพลเิคช ัน่ AIS 

Motor Tracker บน iOS และ Android 



4. กรอกขอ้มลูเพือ่ลงทะเบยีน 

5. หลังจากลงทะเบยีนเรยีบรอ้ยแลว้ 
คณุจะไดรั้บ email เพือ่ยนืยนัตัวตน 
สง่ไปยัง email ทีค่ณุระบไุวใ้นขัน้ตอน

ลงทะเบยีน 

6. หลังจากทีไ่ดรั้บ email แลว้ใหเ้ขา้ไป
กด link เพือ่ยนืยันตัวตน จากนัน้ระบบ

จะแสดงขอ้ความยนิดตีอ้นรับสูบ่ัญช ี
AIS IoT  

7. Login ดว้ย Username และ Password 

ทีร่ะบไุวใ้นขัน้ตอนการลงทะเบยีน 

หมายเหต:ุ  โทรศัพทบ์างรุ่น เชน่ Huawei หากใช ้

ฟังกช์ัน่ auto fill email บนชอ่ง user name ตอ้งกด 
enter บนคยีบ์อรด์ดว้ย 



  

8. ใสข่อ้มลู/เพิม่อปุกรณ ์NB-IoT 

Motor Tracker ทีต่อ้งการใชง้านโดย
การกดเครือ่งหมายบวก (+) ตามรปู 

 
9. กดเครือ่งหมาย Scan code ตามรปูดา้นลา่งเพือ่แสกน IMEI ดา้นหลังของ
อปุกรณ์จากนัน้กรอกขอ้มลูของยานพาหนะและกดยนืยัน 
 

หมายเหตุ:  หมายเลข IoT ใสห่มายเลขอะไรก็ได ้10 หลกั 

10. จากนัน้รายชือ่อปุกรณ์จะมา
แสดงทีห่นา้หลัก ตามรปู 



ข ัน้ตอนการใชง้าน 
1. ตรวจสอบต าแหน่งรถลา่สดุ 

2. ดเูสน้ทางรถยอ้นหลัง 
3. ตัง้คา่การแจง้เตอืน 
- เตอืนเมือ่รถสัน่ 

- เตอืนเมือ่รถเคลือ่นที ่
- เตอืนเมือ่รถเขา้ออกขอบเขตพืน้ที ่(Geo-fencing) 
- เตอืนเมือ่รถมคีวามเร็วเกนิก าหนด 
- เตอืนเมือ่อณุหภมูเิกนิก าหนด 

ตรวจสอบต าแหนง่รถลา่สุด 
1. จากหนา้หลกั >>> ไปที ่
“ต าแหน่งรถ” เพือ่ดตู าแหน่งรถ

ปัจจุบนั 
 

2. หากมอีปุกรณ ์NB-IoT Motor 

Tracker มากกวา่ 1 อปุกรณ์ (อปุกรณ์
ตดิตัง้ในรถมากกวา่ 1 คัน) สามารถ
เลอืกดอูปุกรณ์อืน่ๆได ้โดยการคลกิ

สญัลักษณ์รปู V ในกรอบสแีดงตามรปู 
 

หมายเหตุ:   
- กรณีตอ้งการอัพเดตต าแหน่งรถใหก้ด
เครือ่งหมาย < ตรงมุมบนซา้ยมอื และเลอืกไปที่
ต าแหน่งรถอกีครัง้ 

- หากยานพาหนะไม่ไดม้กีารเคลือ่นที่  ขอ้มูลบน  
App จะเป็น location ลา่สุด แต่หากยานพาหนะ
มกีารเคลือ่นที ่ขอ้มูล location จะ update บน 
App ทุกๆ 1 นาท ี
 



จากนัน้อปุกรณ์ทีล่งทะเบยีนทัง้หมดจะ
แสดงชือ่อปุกรณต์ามรปู คณุสามารถ

เลอืกดตู าแหน่งอปุกรณ์ทีต่อ้งการได ้

ดเูสน้ทางรถยอ้นหลงั 
1. จากหนา้หลกั >>> ไปที ่“ดขูอ้มลูยอ้นหลงั” จากนัน้เลอืกชว่งเวลาทีจ่ะ

ดเูสน้ทางยอ้นหลงั 
2. สามารถเลอืกดเูสน้ทางยอ้นหลังของอปุกรณ์อืน่ๆ ไดโ้ดยการคลกิ
สญัลักษณ์รปู V (หลัง Username) ในกรอบสแีดง 

ต ัง้คา่การแจง้เตอืน 

1. จากหนา้หลกั >>> ไปที ่“ตัง้คา่
การเตอืน” เลอืกชือ่อปุกรณ์ทีต่อ้งตัง้
คา่การเตอืน 

 



2. หลังจากทีเ่ลอืกอปุกรณเ์รยีบรอ้ย >>> 

จะแสดงขอ้มลูการเตอืน สามารถเปิด-ปิด 
การแจง้เตอืนได ้

3. ส าหรับการแจง้เตอืนเมือ่รถมี

ความเร็วเกนิก าหนด และเตอืน
เมือ่อณุหภมูอิปุกรณ์เกนิก าหนด 
สามารถก าหนดคา่ความเร็วของ
รถและอณุหภมูไิดด้ว้ยตนเอง 

4. ส าหรับการตัง้คา่เขตพืน้ที ่

(Geo-fencing) การตัง้คา่เขต
พืน้ที ่(Geo-fencing) เป็นการ
ก าหนดขอบเขตพืน้ทีบ่นแผนที ่ที่

คณุตอ้งการใหม้กีารแจง้เตอืน 
เมือ่มรีถเขา้-ออก หรอืรถเขา้และ
ออกเขตพืน้ทีต่ามรปู 



หลังจากสรา้งเขตพืน้ทีเ่รยีบรอ้ย

จ าเป็นตอ้งเลอืกชือ่อปุกรณ์ที่
ตอ้งการใหม้กีารแจง้เตอืนเมือ่มรีถ
เขา้, รถออก หรอืรถเขา้และออก

เขตพืน้ที ่โดยการกดปุ่ มเพิม่
อปุกรณ์ตามรปู 

ตัง้ชือ่เขตพืน้ที,่ เลอืกต าแหน่งที่

ตอ้งการก าหนดเขตพืน้ทีบ่นแผนที,่ 
ก าหนดรัศมขีองเขตพืน้ที ่และเลอืก
ชนดิการเตอืนเมือ่มรีถเขา้-ออก หรอื

รถเขา้และออกเขตพืน้ทีจ่ากนัน้กด
บันทกึ 

การสรา้งขอบเขตพืน้ที ่
จากหนา้หลัก >>> ไปที ่“เมนู” 

เลอืกเขตพืน้ที ่จากนัน้กด
เครือ่งหมายบวก (+) ตามรปู 



5. คณุสามารถตรวจสอบขอบเขต

พืน้ทีท่ัง้หมดทีถ่กูตัง้คา่ไดจ้าก 
“ตัง้คา่การเตอืน” ตามรปู 

เมนูการแจง้เตอืน 
จะแสดงขอ้มลูการแจง้เตอืนทัง้หมด

ของอปุกรณ์ตามเงือ่นไขทีถ่กู
ก าหนด ตัวอยา่งเชน่ เตอืนเมือ่มรีถ
เขอ้ขอบเขตพืน้ที,่ เตอืนเมือ่รถมี

ความเร็วเกนิก าหนด 

การแกไ้ขชือ่และ/หรอืลบอุปกรณอ์อกจาก NB-IoT Motor Tracker 
จากหนา้หลัก >>> ไปที ่“เมนู” เลอืกรายชือ่อปุกรณ์ จากนัน้เลอืกอปุกรณ์
ทีต่อ้งการแกไ้ขชือ่และ/หรอืลบอปุกรณ ์



การแกไ้ขชือ่อุปกรณ ์

กดปุ่ ม “แกไ้ข” จะแสดงขอ้มลูให ้
แกไ้ขตามรปู หลังจากทีแ่กไ้ข
ขอ้มลูเรยีบรอ้ยกดบนัทกึ 

การลบอุปกรณ ์
กดปุ่ ม “ลบอปุกรณ”์ จะแสดง
ขอ้ความใหก้ดยนืยันการลบ

อปุกรณ์ออกจากแอป NB-IoT 
Motor Tracker 
 

การเปลีย่นรหสัผา่นและต ัง้คา่ภาษาของแอป NB-IoT Motor Tracker 
จากหนา้หลัก >>> ไปที ่“เมนู” เลอืกโปรไฟลข์องฉัน 



 

การเปลีย่นรหสัผา่น 
เลอืก “เปลีย่นรหัสผ่าน” จากนัน้

ใสร่หัสผ่านใหมท่ีต่อ้งการเปลีย่น 
และกดตกลง 

การต ัง้คา่ภาษา 
เลอืก “การตัง้คา่ภาษา” จากนัน้

เลอืกภาษาทีต่อ้งการใชง้าน 


