
WIOT1002 คู่มือการใช้งาน 
ช่ือ    ค ำอธิบำย 
แสงอนิฟราเรด  เม่ือแสงในสภำพแวดลอ้มไม่เพียงพอ จะเปิดใชแ้สงอินฟรำเรด เพ่ิมระดบัควำมสวำ่งของ 
    สภำพแวดลอ้ม 
เซ็นเซอร์แสง  ท ำกำรเก็บค่ำควำมสวำ่งของแสงในสภำพแวดลอ้ม เม่ือควำมสวำ่งต ่ำกวำ่2Lux จะเปิดใช ้
    แสงอินฟรำเรด 
ตวัขยายเสียง  เก็บเสียงในสภำพแวดลอ้มและเสียงกำรสนทนำ 
เซ็นเซอร์ PIR  เม่ือมีคนมำเคล่ือนไหวอยูต่รงหนำ้อุปกรณ์ จะสำมำรถสร้ำงและส่งสญัญำณไปยงั 
    โทรศพัทมื์อถือ 
เลนส์    เก็บรูปภำพวดีิโอ 
ไฟแสดงสถานะ  ไฟสีแดงกระพริบชำ้: ระบบก ำลงัรอกำรเช่ือมต่อWiFi 
    ไฟสีฟ้ำกระพริบชำ้: ระบบอยูใ่นสถำนะท ำงำนปกติ 
    ไฟสีแดง-ฟ้ำกระพริบสลบักนั: ระบบเช่ือมต่อWiFiลม้เหลว 
หมำยเหต:ุ ตอ้งเปิดยำงซิลิโคนดำ้นล่ำงออกจึงจะมองเห็นพอร์ตฟังกช์นัภำพ 
 
การประกอบตดิตั้ง  

 

1. ถอดน็อตยดึ และเปิดฝำ
ครอบหลงัออก 

 
2. ดนัตวัลอ็คข้ึนดำ้นบนเบำๆ เปิดช่องใส่แบตเตอร่ีท ำกำรใส่แบตเตอร่ี 
3. ขอ้ควรระวงัในกำรติดตั้งขั้วแบตเตอร่ี: หำกใส่ขั้วบวก “ + ” เขำ้ดำ้นในไม่ถูกตอ้ง จะท ำใหอุ้ปกรณ์เกิดควำมเสียหำยได ้ 

 
ค าอธิบายในการประกอบตดิตั้ง 
กำรติดตั้ง: 1. เซ็นเซอร์ PIR (ตรวจจบักำรเคล่ือนไหวของคน) จะมีประสิทธิภำพท่ีระยะ3-5ม. กรุณำปรับระดบัมุม 
        วงจรปิดตำมสภำพแวดลอ้มควำมเป็นจริง 

2. กรุณำหลีกเล่ียงกำรติดตั้งในต ำแหน่งท่ีมีอุณหภูมิเปล่ียนแปลงสูง เช่น ท่ีร้อนหรือช่องลมเป็นตน้ ซ่ึงจะท ำใหอุ้ปกรณ์ท ำกำรแจง้
เตือนบ่อย 

กำรปรับตั้งกำรแจง้เตือน: อุปกรณ์จะตั้งค่ำส่งกำรแจง้เตือนไวท่ี้ 10 วนิำที หำกท่ำนตอ้งกำรปรับระดบัควำมไว กรุณำไปท่ีหนำ้ตั้งค่ำอุปกรณ์ 
การเช่ือมต่ออปุกรณ์ 
1. ดำวน์โหลดแอปพลิเคชนั “Watashi IoT” ท่ีแอปสโตร์หรือกเูกิลเพลย ์หรือสแกนคิวอำร์โคด้บนกล่อง/คู่มือกำรใชง้ำน 
2. เช่ือมต่อ WiFi 2.4G ของบำ้นท่ำน เปิดแอปพลิเคชนั Watashi IoT คลิก “ + ” ท่ีมุมขวำบนเพ่ือเพ่ิมอุปกรณ์ เลือก “เซ็นเซอร์รักษำควำม



ปลอดภยั” เลือก “Smart Camera” 

 
3. กดปุ่ม “Reset” ท่ีตวัอุปกรณ์ สงัเกตกำรกระพริบของไฟแสดงสถำนะสีสม้ คลิก “ถดัไป” กรอกรำยละเอียดบญัชีและรหสัผำ่น WiFi ของบำ้น
ท่ำน คลิก “ยนืยนั” เพ่ือเร่ิมกำรเช่ือมต่อ 

 
4. คลิก “ถดัไป” เพื่อใหแ้อปพลิเคชนัสร้ำงรหสัคิวอำร์โคด้ข้ึนมำ น ำตวักลอ้งวำงใหต้รงกบัรหสัคิวอำร์โคด้บนโทรศพัทมื์อถือท ำกำรสแกน 
(ระยะห่ำงประมำณ 15-20 ซม.) เม่ือไดย้นิเสียงสแกนส ำเร็จใหค้ลิกปุ่ม “ไดย้นิเสียงแจง้เตือน” และรอใหก้ำรเช่ือมต่อส ำเร็จก็จะสำมำรถใชง้ำน
อุปกรณ์ได ้



 
5. หำกสแกนรหสัคิวอำร์โคด้ไม่ส ำเร็จ สำมำรถกลบัไปหนำ้ท่ีแลว้ คลิก “รูปแบบอ่ืน” ท่ีมุมขวำบนแลว้เลือก “SmartConfig” ท ำตำมขั้นตอน
และรอใหก้ำรเช่ือมต่อส ำเร็จ 

 
 
หมำยเหตุ เม่ือเพ่ิมอุปกรณ์ส ำเร็จ หำกตอ้งกำรก ำหนดเครือข่ำย WiFi ใหม่ ใหค้ลิก “น ำอุปกรณ์ออก” (ลบอุปกรณ์ท้ิง) แลว้กดปุ่มรีเซ็ตคำ้งไว ้5 
วนิำที เม่ือไฟแสดงสถำนะกระพริบสำมำรถท ำกำรเช่ือมต่ออีกคร้ังตำมท่ีคู่มือระบุไว ้
 
ถาม-ตอบ 
ถำม:  อุปกรณ์ไม่สำมำรถเช่ือมต่อ WiFi ได ้
ตอบ:  1. กรุณำตรวจสอบวำ่ WiFi ท่ีตอ้งกำรเช่ือมต่อเป็น 2.4 G 

2. ตรวจสอบวำ่ไฟแสดงสถำนะอยูใ่นสถำนะสีแดงกระพริบชำ้ 
           3. บญัชีและรหสัผำ่นถูกตอ้งหรือไม่ หรือมีช่องท่ีเวน้วำ่งอยูห่รือไม่ 
 
ถำม:   อุปกรณ์อยูใ่นสถำนะออนไลน์และมีกำรส่งขอ้มูลออกไป แต่โทรศพัทมื์อถือกลบัไม่ไดรั้บขอ้มูลท่ีส่ง 
  มำ 
ตอบ:  ท่ีแอปพลิเคชนัของโทรศพัทมื์อถือเปิดกำรใชง้ำน “เร่ิมตน้อตัโนมติั” และ “สิทธ์ิแอปพลิเคชนัเปิด 
  ฟังกช์นักำรแจง้เตือน” หลงัจำกนั้นปิด “กำรเพ่ิมประสิทธิภำพของแบตเตอร่ี” และ “ส้ินสุดแอปพลิเค 

ชนัแบ็คกรำวดแ์ละรีเซ็ตสกรีน” (วธีิกำรเพ่ิมประสิทธิภำพของโทรศพัทแ์ต่ละโรงงำนไม่เหมือนกนั  
กรุณำดูตำมสถำนกำรณ์ควำมเป็นจริง) 



 
ถำม:   อุปกรณ์รองรับรูปแบบกำรจ่ำยไฟแบบใดบำ้ง 
ตอบ:  1. อุปกรณ์สำมำรถใชแ้บตเตอร่ี 18650 ในกำรท ำงำนได ้
           2. สำมำรถใช ้USB ชำร์จไฟใหก้บัอุปกรณ์ได ้
 
ถำม:   อุปกรณ์รองรับกำรเก็บขอ้มูลรูปแบบใดบำ้ง 
ตอบ:  อุปกรณ์สำมำรถใช ้TF กำร์ดในกำรบนัทึกวดีิโอ หรือสำมำรถใชโ้ทรศพัทมื์อถือบนัทึกวดีิโอแบบ 
  เรียลไทมแ์ละบนัทึกโดยใชฟั้งกช์นัจบัภำพ 
 
หน้าที5่ 
ขอ้มูลจ ำเพำะ 
 
ควำมละเอียด   960P 
มุมมอง    เสน้ทแยงมุม104° 
อินฟรำเรด    6 ดวง 850 มม. 
WIFI     802.11 b/g/n 
ออดิโอ    สนทนำ 2 ทำง ระบบป้องกนัเสียงสะทอ้น 
บนัทึกวดีิโอ   TF กำร์ด (คร้ังละ 15 วนิำที) 
กำรเก็บขอ้มูล   8G/16G/32G 
แบตเตอร่ี     แบตเตอร่ี 18650 จ ำนวน 2 กอ้น 
กำรส่งขอ้มูล    ส่งขอ้มูลควำมเร็วสูงใน 2 วนิำที 
ระยะเวลำกำรปลุก   ภำยใน 600 มิลลิวนิำที 
รูปแบบกำรปลุก   ปลุกโดยเซ็นเซอร์ PIR (ตรวจจบักำรเคล่ือนไหวของคน) 

ปลุกโดยโทรศพัทมื์อถือ 
กำรใชพ้ลงังำน   กระแสไฟสแตนดบ์ำย 300 uA 

กระแสไฟท ำงำน 250 mA 
แบตเตอร่ี 18650 (6800mAh) 2 กอ้น หำกท ำงำนปกติวนัละ 30 นำที จะสำมำรถใชง้ำนไดน้ำน 2-3 เดือน 
 
แนะน าฟังก์ชัน 
แบตเตอร่ี18650 (3400mAh) ท่ีมำกบัตวัเคร่ือง 2 กอ้น สำมำรถใชง้ำนได ้2-3 เดือน 
ควำมละเอียดภำพ Full HD 
รองรับกำรปลุกอุปกรณ์ดว้ยโทรศพัทมื์อถือ 
รองรับกำรเช่ือมต่อ WiFi 2.4G 
กำรสนทนำ 2 ทำงท่ีคมชดั 
รองรับเซ็นเซอร์ PIR อินฟรำเรดตรวจจบักำรเคล่ือนไหวของคน เม่ือมีคนมำยนืเคล่ือนไหวอยูท่ี่หนำ้ประตู จะส่งขอ้มูลแจง้เตือนไปยงัแอปพลิเค
ชนัของโทรศพัทมื์อถือทนัที 
สบัเปล่ียนโหมดกลำงวนั-กลำงคืนอตัโนมติั ไม่วำ่จะเป็นช่วงกลำงวนัหรือกลำงคืน ก็จะมองเห็นภำพท่ีชดัเจน เพ่ือสร้ำงควำมมัน่ใจและควำม
ปลอดภยัใหแ้ก่ท่ำนและครอบครัว 


