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LiveU Solo Web Base Interface

1. ข้อมูลเคร่ือง (Unit information)
2. สถานะเคร่ือง (Unit status)
3. สถานะแบนด์วิดธ์ (Bandwidth status)
4. สวิตซ์ควบคุม LRT (LiveU Reliable 

Transport switch)
5. สถานะปลายทาง (Live Destination)
6. การตั�งค่าแหล่งปลายทาง (Live 

Destination setting)
7. ภาพตัวอย่างปลายทาง (Preview)
8. ปุ่มควบคุมการไลฟ์ (Live switch)
9. ตั�งค่า (Setting)
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1. ข้อมูลเคร่ือง (Unit information)

ช่ืออุปกรณ์ (Device) และสถานะ (Status)

เครื่อง Online
ไม่ได้ไลฟ์สด

เครื่อง Offline เพิ่มเครื่อง Soloเครื่อง Online
กําลังไลฟ์สด



2. สถานะเคร่ือง (Unit status)

สถานะอุปกรณ์และการเช่ือมต่อ (Unit status)

กําลังถ่ายทอดสดเปิดเครื่อง และต่อ
อินเตอร์เน็ตสําเร็จ

ปิดเครื่อง หรือไม่ได้
ต่ออินเตอร์เน็ต

Serial number

Firmware version

สถานะแบตเตอรี่

ความแรงอินเตอร์เน็ต



>> Click <<

2. สถานะเคร่ือง (Unit status)



กรอก Password ที่เว็บ Browser 
หรือกรอกที่หน้าเครื่อง

2. สถานะเคร่ือง (Unit status)



3. สถานะแบนด์วิดธ์ (Bandwidth status)

ปริมาณการใช�  Bandwidth

การตั�งค่าความ
ละเอียดของ

กล้อง

จํานวนการ
เช่ือมต่อ

ปริมาณการใช�
อินเตอร์เน็ตรวม

ปริมาณการใช�
อินเตอร์เน็ตของ
แต่ละ Network

กราฟปริมาณการ
ใช�อินเตอร์เน็ตรวม



4. สวิตซ์ควบคุม LRT (LiveU Reliable Transport switch, LRT)

สวิตซ์ควบคุม LRT Technology

ปุ่ม เปิด/ปิด LRT 
Technology



5. สถานะปลายทาง (Live Destination)

ช่ือเร่ือง และ บรรยาย

ไลฟ์สดไปยังปลายทาง

ลบปลายทาง

ตั�งค่าปลายทาง

คําบรรยาย
ขณะ live

ช่ือเรื่องการไลฟ์
โชว์ที่เครื่อง Solo

ลิงค์เข้าไปดู live



6. การตั �งค่าแหล่งปลายทาง (Live Destination setting)

เลือกแหล่งปลายทาง

กดเลือกแหล่งปลายทางใหม่

แหล่งปลายทางที่เคยตั�งค่าไว้



6. ภาพตัวอย่างปลายทาง (Live Destination setting)

ภาพตัวอย่างปลายทาง

ภาพตัวอย่าง

แจ้งเตือน
คอมเม้น



8. ปุ่มควบคุมการไลฟ์ (Live switch)

ควบคุมการไลฟ์

Live switch

กดปุ่มเพื่อ live หรือ 
กดปุ่ม power ที่หน้า

เครื่อง 1 ครั�ง

กดปุ่มเพ่ือหยุด live 
หรือกดปุ่ม power ที่

หน้าเครื่อง 2 ครั�งติด



9. ตั �งค่า (Setting)

ปุ่ม Setting

ตั�งค่าทั่วไป



9. ตั �งค่า (Setting)



9. ตั �งค่า (Setting)

>> Click <<

Serial no. วันหมดรับประกันเคร่ือง

วันหมดอายุ LRT



2. กรอก Password

3. Click login

1. กรอก Email 

ขั �นตอนการใช�งาน



ขั �นตอนการใช�งาน

4 เลือกไลฟ์สดไปยังปลายทาง



ขั �นตอนการใช�งาน
5 เลือกปลายทางที่ต้องการ



ขั �นตอนการใช�งาน

5.1 Facebook One-Touch

5.1.1 ใส่ช่ือเร่ือง สําหรับโชว์ที่เคร่ือง LiveU

5.1.2 ใส่คําบรรยาย สําหรับโชว์ที่ Facebook

5.1.4 เลือกปลายทางที่ต้องการไลฟ์ เช่น หน้าเพจ หน้ากลุ่ม หรือ หน้าส่วนตัว

5.1.5 เลือกระดับความเป�นส่วนตัว : สาธารณะ เพ่ือน เฉพาะฉัน

5.1.6 ยืนยัน

หมายเหตุ tag and people ยังไม่สามารถใช�งานได้

ใช�ในกรณี :
ส่งคําส่ัง live ไป Facebook ทันที

5.1.3 ตั�งค่าความละเอียด



ขั �นตอนการใช�งาน

5.2 Facebook One-Touch

5.2.1 ใส่ช่ือเร่ือง สําหรับโชว์ที่เคร่ือง LiveU

5.2.2 ใส่คําบรรยาย สําหรับโชว์ที่ Facebook

5.2.4 เลือกปลายทางที่ต้องการไลฟ์ เช่น หน้าเพจ หน้ากลุ่ม หรือ หน้าส่วนตัว

5.2.5 เลือกระดับความเป�นส่วนตัว : สาธารณะ เพ่ือน เฉพาะฉัน

5.2.7 ยืนยัน

หมายเหตุ tag and people ยังไม่สามารถใช�งานได้

5.2.6 เลือกตั�งค่าวัน เวลาสําหรับไลฟ์ อัพโหลดหน้าปกไลฟ์

ใช�ในกรณี :
ส่งคําส่ัง live ไป Facebook
ตามเวลาที่ตั�งค่า

5.2.3 ตั�งค่าความละเอียด



ขั �นตอนการใช�งาน

5.3 Facebook Generic

5.3.1 ใส่ช่ือปลายทาง ที่อ่านแล้วรู้ว่าปลายทางคือที่ไหน

5.3.3 ใส่ URL Server ปลายทาง

5.3.5 ยืนยัน

หมายเหตุ tag and people ยังไม่สามารถใช�งานได้

5.3.4 ใส่ Key Stream ปลายทาง

ใช�ในกรณี :
Facebook => ส่งคําส่ัง live 
แต่ยังไม่ live ออกทันที ต้อง
ไปกด stream ที่หน้า 
facebook อีกครั�ง

Youtube => ส่งคําส่ัง live 
ทันที 

5.3.2 ตั�งค่าความละเอียด



ขั �นตอนการใช�งาน

5.4 Youtube One-click

5.4.1 ใส่ช่ือเร่ือง สําหรับโชว์ที่เคร่ือง LiveU

5.4.2 ใส่คําบรรยาย สําหรับโชว์ที่ Youtube

5.4.3 ใส่ Stream key

5.4.4 เลือกความละเอียดของ
ภาพ

5.4.6 ยืนยัน

ใช�ในกรณี :
ส่งคําส่ัง live ไป Youtube
แต่ยังไม่ live ออกทันที ต้อง
ไปกด stream ที่หน้า 
Youtube อีกครั�ง

5.4.4 เลือกระดับความเป�นส่วนตัว : สาธารณะ เพ่ือน เฉพาะฉัน



ขั �นตอนการใช�งาน

6 กด Go live



ขั �นตอนการใช�งาน

7 เมื่อทําการไลฟ์เสร็จ 
กด Stop



ขั �นตอนการใช�งาน
8 เมื่อต้องการไลฟ์ใหม่ ในปลายทางเดิม

Facebook One-Touch

8.1 คลิ�กตั�งค่าใหม่และตั�งค่าตามหัวข้อ 5.2
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