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APP 

ดาวน์โหลด 

 หมายเหตุ! 

ขอแนะน าให้ดาวน์โหลดผา่น Wi-Fi การใชง้านขอ้มูลอาจก่อใหเ้กิดค่าใชจ้่ายพิเศษ 

 

คน้หา WATASHITouch บน App Store (iOS) หรือ Google Play (Android) 

 

การลงทะเบียนและการลงช่ือเข้าใช้ 

การลงทะเบียนส าหรับบญัชีคลาวด ์ดว้ยบญัชีระบบคลาวด ์จะท าให้คุณสามารถเพ่ิมอุปกรณ์ต่างๆ เขา้ในระบบคลาวดไ์ด ้

รวมทั้งสามารถดูวิดีโอสดและเล่นภาพยอ้นหลงัผา่นโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีได ้เป็นตน้ 

 หมายเหตุ! 

⚫ บญัชีท่ีลงช่ือเขา้ใชง้านผา่นเวบ็ไซตร์ะบบคลาวดแ์ลว้ จะสามารถใชง้านบนแอปได ้
และในทางกลบักนัก็เป็นเช่นเดียวกนั หากคุณลงช่ือเขา้ใชง้านผา่นเวบ็ไซต ์ให้ใชบ้ญัชี/รหสัผา่นในการเขา้สู่ระบบ 
และในขณะท่ีเขา้สู่ระบบ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเลือกภูมิภาคเดียวกนักบัที่ไดล้งทะเบียนไว ้ 

⚫ ส าหรับขั้นตอนในการลงทะเบียนบนเวบ็ไซตร์ะบบคลาวด ์กรุณาดูท่ี Error! Reference source not found. 
 

1. เปิดใชแ้อป 

2. กด ALLOW เพื่อให้เขา้ถึงการจดัเก็บขอ้มูลรูปภาพ 
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3. เลือก Sign Up เพื่อลงทะเบียน 

4. ปฏิบติัตามขั้นตอนเพ่ือการลงทะเบียนท่ีครบถว้น คุณจะสามารถเขา้สู่ระบบเม่ือการลงทะเบียนเสร็จส้ินแลว้ 

 หมายเหตุ! 

ส่วนต่อไปน้ีจะใช ้iOS เป็นตวัอยา่งในการอธิบายวิธีการเพ่ิมอุปกรณ์และวิธีการแสดงภาพสดและวิธีการเล่นภาพยอ้นหลงั 
ส าหรับขั้นตอนโดยละเอียด โปรดดูส่วนช่วยเหลือบนแอป 

 

เพิม่อุปกรณ์ 

1. เลือก  > Devices (อุปกรณ์) 

2. เลือก  ท่ีดา้นบน แลว้เลือกวิธีการเพ่ิมอุปกรณ์ 

3. เลือกวิธีการอยา่งเช่น คน้หาอตัโนมติั หรือ สแกน เพ่ือเพ่ิมอุปกรณ์ 

คุณอาจเลือกโปรโตคอลสตรีมส่ือและประเภทสตรีมส าหรับวิดีโอสดและวิดีโอท่ีบนัทึกไวไ้ด ้

 หมายเหตุ! 

อุปกรณ์ระบบคลาวดเ์ท่านั้น (เช่น อุปกรณ์ท่ีถูกเพ่ิมโดย สแกน) ท่ีจะรองรับการแจง้ดว้ยสัญญาณเตือน 

สแกน 

-สแกนคิวอาร์โคด้บนอปุกรณ์ หรือท่ี Setup > Network > P2P 

*ในส่วนเช่ือมต่อเวบ็หากมีเหตุผลบางอยา่งท่ีท าใหค้ิวอาร์โคด้สแกนไม่ได ้คุณอาจป้อนรหสัการลงทะเบียนดว้ยตนเอง  

-สามารถหารหสัการลงทะเบียนไดท่ี้ Setup > Network > P2P ในส่วนเช่ือมต่อเวบ็ 
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ค้นหาอตัโนมัติ 

ก่อนอ่ืน ตรวจสอบให้แน่ใจว่า โทรศพัทเ์ช่ือมอยูภ่ายใน LAN เดียวกนักบัอุปกรณ์ (IPC และ NVR) ของคุณ 

ซ่ึงหมายความว่าอุปกรณ์ดงักล่าวจะเช่ือมต่อเขา้กบัเราเตอร์ไร้สายเคร่ืองเดียวกนั และเลือก Auto Search 

แอปจะคน้หาอุปกรณ์โดยอตัโนมติั เลือกอุปกรณ์ ป้อนช่ือผูใ้ช/้รหสัผา่นท่ีถูกตอ้ง แลว้เลือก Add 

IP/โดเมน 

วิธีน้ีใชไ้ดใ้นสองเหตุการณ์: 

⚫ เหตุการณ์ 1: คน้หาอตัโนมติัลม้เหลว (แมว่้าจะเกิดขึ้นไดย้ากก็ตาม) คุณจ าเป็นตอ้งป้อนท่ีอยู ่IP ของอุปกรณ์ 

และช่ือผูใ้ช/้รหสัผา่น ซ่ึงจะดูไดแ้ค่ในระยะวง LAN เท่านั้น 

⚫ เหตุการณ์ 2: อุปกรณ์มีท่ีอยู ่Private IP บนอินเตอร์เน็ตท่ีมีการแมปพอร์ตเสร็จสมบูรณ์ คุณตอ้งป้อนท่ีอยู ่Private IP 

ของอุปกรณ์ พอร์ต และช่ือผูใ้ช/้รหสัผา่น ( Private IP คือ IP จริงท่ีไม่เปล่ียนแปลงจากผูใ้หบ้ริการอินเตอร์เน็ต ) 

การแสดงภาพสด 

ดูวิดีโอสดบนแอป 

1. เลือก  > Live View ( ดูสด ) 

2. เลือก  ท่ีหนา้ต่าง แลว้เลือกอุปกรณ์เพ่ือเร่ิมแสดงภาพสด; หรือเลือก  ท่ีมุมขวาบน ให้เลือกอปุกรณ์ แลว้เลือก

อุปกรณ์ท่ีตอ้งการจะดู และกด Start Live View ( เร่ิมดูภาพสด ) 

การเล่นภาพย้อนหลงั 

คน้หาการบนัทึกและการเล่นภาพยอ้นหลงับนแอป 

1. เลือก  > Playback ( การเล่น ) 

2. เลือก  ท่ีหนา้ต่าง แลว้เลือกอุปกรณ์เพ่ือเร่ิมการเล่น หรือแตะ  ท่ีมุมขวาบน ใหเ้ลือกอุปกรณ์ แลว้เลือก Start 

Playback ( เร่ิมเล่นการดูยอ้นหลงั ) 
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การแชร์อุปกรณ์ 

การแชร์อุปกรณ์ให้ผูอ้ื่นใชบ้นแอป 

1. เลือก  > Devices ( อุปกรณ์ ) 

2. เลือกอุปกรณ์ท่ีตอ้งการจะแชร์ และกรอกช่ือ Account ของ User (User จะตอ้งลงทะเบียนบนแอปแลว้เท่านั้น) สามารถ

ก าหนดสิทธ์ิให้ User ไดว่้าท าอะไรไดบ้า้ง จะแสดงผล ตามภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

การเปิดแจ้งเตือนข้อความบนแอป 

การเปิดแจง้เตือนขอ้ความบนแอป จะท าหลงัจากท่ีตั้งค่าแจง้เตือนหนา้เคร่ืองบนัทึกแลว้เท่านั้น ( Motion detected, Human 

body detected เป็นตน้ ) 

1. เลือก  > Alam Notifications ( สัญญาณแจง้เตือน ) 

2. เลือก อนุญาตแจ้งเตือน และเปิดแจง้เตือน ดงัภาพ  

3. หากตอ้งการตั้งค่าแจง้เตือนเฉพาะอยา่ง ให้เลือก ตั้งค่าขั้นสูง และกดบนัทึก 


