
WVR-X แจ้งเตือนผ่านไลน์ตั้งค่าเครื่องบันทึกวาตาชิ 
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รุ่นสินค้า และฟังก์ช่ันท่ีรองรับการแจ้งเตือนผ่านไลน์

หมายเหตุ: 

*  O รองรับการแจ้งเตือนผ่านไลน์
*  X ไม่รองรับ
*  ตรวจจับใบหน้าสามารถเปิดได้เพียงกล้องที่ 1 เท่านั้น 
*  ระบบตรวจจับการขา้มเส้น ตรวจจับของหาย สามารถเปิดได้ครึ่งหนึ่งของจ านวนกล้องทั้งหมดที่รองรับ เช่น รุ่น 16 กล้อง รองรับ 8 กล้อง, 

รุ่น 8 กล้องรองรับ 4 กล้อง, รุ่น 4 กล้อง รองรับ 2 กล้อง
*  กล้องไม่มีภาพ, ปิดเลนส์กล้อง, ตรวจจับการเคลื่อนไหว สามารถเปิดให้ส่ง Line ได้ทุกกล้อง 
*  กรณีใช้งานโหมดตรวจจับการเคลื่อนไหว แนะน าเลือกกล้องที่ติดตั้งในพื้นที่เฉพาะ เช่นภายในห้อง, ภายในบ้าน 

(ไม่แนะน าติดต้ังในพื้นที่เปิด เช่น ถนนหน้าบ้าน หรือจุดที่มีคนเคลื่อนไหวพลุกพล่าน เป็นต้น
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ตั้งค่าเครื่องบันทึกให้ส่งข้อมูล เตือนไปยังไลน์ (Line Notify)
หลังจากท่านได้สมัครระบบแจ้งเตือนผ่านไลน์ในเวบไซต์ www.smartwatashi.com และได้ค าการยืนยนัใช้สมาชิกใน
Line Notify แล้ว ให้ท าการตั้งค่าให้เครื่องบันทึกภาพ ส่งข้อมูลไปยังไลนต์ามขัน้ตอน 

คลิ๊กเมาส์ขวาที่หน้าเครื่องบันทึก เลือก “เมนูหลัก”

http://www.smartwatashi.com/


3 เลือกเมนู “พื้นที”่ 

3 เลือกเมนู “FTP”  

3.1 น าเข้า FTP ที่ได้จากการสมัครในเวบไซต์ www.smartwatashi.com ป้อนลงในเมนูเครื่องบันทึกภาพวาตาชิ 
3.2 กดปุ่ม ‘น าไปใช้’
3.3  กดปุ่ม ‘Test’ เพื่อทดสอบการใช้ต่อ FTP ระบบจะแสดงข้อความเช่ือมต่อส าเรจ็

3.1

3.23.3

Noted: กรณีไม่สามารถเชื่อมต่อ FTP ได้ ให้ตรวจสอบ 
1. การตั้งค่า IP Address ของเครื่องบันทึก
2. ชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน FTP ไม่ถูกต้อง

http://www.smartwatashi.com/


4 เลือกเมนู “ตารางบันทึก> จับภาพ”

4.1

4.2

4.1 เลือกเมนูช่อง เป็น All
4.2 กดปุ่มตั้งค่า 

4.2.1

4.2.2

4.2.3

4.2.1 ท าเครื่องหมายถูกที่ช่อง MD, Alarm, ว่องไว
4.2.2 ท าเครื่องหมายถูกที่ ทั้งหมด เพื่อเลือกให้เหตุการณ์ส่งข้อมูลทุกวัน 
4.2.3 กดปุ่ม OK



4.3 กดปุ่ม น าไปใช้

5 การตั้งค่าแจ้งเตือนตรวจจับการเคลื่อนไหว

ข้อแนะน า: ฟังก์ชั่นนี้ไม่ควรใช้กับกล้องภายนอกเนื่องจากปัญหาเช่น ฝนตก แสงเปลี่ยน จะท าให้มีการ
แจ้งเตือนเข้ามามากเกินความจ าเป็น   การตั้งค่าสามารถท าได้ดังนี้

คลิกขวา-----เลือก “เมนูหลัก”------- เลือก “สัญญาณเตือน”
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1. เลือก “ตรวจจับ”
2. เลือก “ตรวจจับ”
3. เลือกกล้องที่ต้องการตั้ง
4. เปิดใช้งาน MD สังเกตถ้าเปิดแล้วช่องจะข้ึนสีฟ้า
5. กด “ต้ัง”  จะแสดงดังรูปต่อไปนี้



จะปรากฏช่องสีแดงขึ้นมา  ช่องสีแดง ความหมายคือ การเลือกจุด ใช้ท าการลบจุดสีแดงออกให้หมดแล้ว
เลือกจุดที่จ าเป็นมากที่สุด แนะน าไม่เกิน 3 ช่อง ท าได้ดังนี้

- น าเมาร์ไปวางไว้มุมซ้ายด้านบนคลิ๊กค้างไว้ลากลงมาถึงมุมขวาด้านล่างแล้วปล่อย  แสดงดังรูป

หลังจากนั้น  เลือกเฉพาะจุดดังรูปด้านบน  เส็จแล้วคลิกขวาออก
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7
5. กดเลือก “อัพโหลดสัญญาณ”
6. กดเลือก “ จับภาพ”
7. กด “น าไปใช้”



6 ตั้งค่าเหตุการณ์ให้แจ้งเตือนผ่านไลน์ ในเงื่อนไขโหมด ตรววจจับการข้ามเส้น การบุกรุก

6.1 เลือกเมนู IVS

6.2 เลือกกล้อง
6.3 กดปุ่ม เพิ่ม เพื่อสร้างเหตุการณ์

6.2

6.3

6.3 ท าเครื่องหมายถูกตรงเมนู ใช้งาน
6.4 กดปุ่มรูปดินสอตรงเมนู วาด 



วิธีวาดพื้นเส้นส าหรับการแจ้งเตือน 
1. ลากเส้นจากจุด เริ่มต้นโดยใช้เมาส์คลิ๊ก 1 ครั้ง
2. ลากเส้นถึงจุดสิ้นสุด คลิ๊กเมาส์ 1 ครั้ง 
3. คลิ๊กเมาส์ขวา ยืนยันการตั้งค่า 
4. ก าหนดทิศทางในเมนู ‘เส้นปลายทางที่ดักไว้’

L to R : ซ้ายไปขวา, R to L: ขวาไปซ้าย,  Double 
ตรวจจับ2 ทิศทาง 

4. กดปุ่ม OK เพื่อยืนยันการตั้งค่า

4. กดปุ่มตั้งค่า      เพื่อตั้งค่า

5. ท าเครื่องหมายถูกที่ เมนูจับภาพ
6. กดปุ่ม OK

7. กดปุ่ม น าไปใช้ เพื่อยืนยันการตั้งค่า



7 ตัวอย่างเหตุการณ์ การแจ้งเตือนผ่านไลน์



8 ตั้งความชัดของภาพ ส าหรับส่งผ่านไลน์
ปกติเครื่องบันทึกวาตาชิ WVR-X จะตั้งขนาดภาพน่ิงมาตรฐานท่ีระดบั 352x288 พิกเซล ในกรณีที่ต้องการตั้งค่า
ขนาดภาพให้คมชัดขึ้น สามารถด าเนินการดังนี้ 

8.1 คลิ๊กเมาส์ขวา เลือก ‘เมนูหลัก’

8.2 เลือกเมนู ‘กล้อง’

8.3 เลือกเมนู “เข้ารหัส> Snapshot> ขนาด
ภาพ  ให้เลือกเป็นขนาด 960x576 

กดปุ่ม คัดลอก เพื่อคัดลอกค าสั่งไปยังกล้องอื่นๆ 
กดปุ่ม น าไปใช้ เพื่อยืนยันการตั้งค่า 


