
คูม่อืการใชง้าน 

 

1. การเปิดตูน้ริภยัส าหรบัการใชง้านคร ัง้แรก 

เมือ่เปิดตูน้ริภัยเป็นครัง้แรก เพือ่การตัง้คา่ใหม ่ใหใ้ชก้ญุแจทีใ่หม้าดว้ย โดย สอดกญุแจลงในล็อค

แลว้หมนุตามเข็มนาฬกิาตามเข็มนาฬกิาเพือ่เปิดตูน้ริภัย หนา้จอจะแสดงค าวา่ “OPENED”  

 

*ขอ้สงัเกต: เมือ่เปิดตูน้ริภยัโดยใชก้ญุแจแทนที ่จะตอ้งปิดตูน้ริภยัโดยใชกุ้ญแจเช่นกนั 

มฉิะน ัน้หนา้จอจะแสดงขอ้ความ “Error”  

 

2. การตดิต ัง้แบตเตอรี ่

ตูน้ริภัยตอ้งใชแ้บตเตอรี ่ขนาด “AA” (1.5V) จ านวน 4 กอ้น 

ถอดฝาครอบแบตเตอรีท่ีด่า้นหลงัของประตแูละตดิตัง้แบตเตอรี ่ตรวจสอบใหม้ั่นใจไดว้า่แบตเตอรี่

ไดรั้บการตดิตัง้อยา่งถกูตอ้งตามขัว้ทีก่ าหนด  

 

หากหนา้จอแสดงขอ้ความ “Lo-bat” แสดงวา่แบตเตอรีเ่หลอืนอ้ยและจ าเป็นตอ้งเปลีย่นแบตเตอรี่ 

 

3. การเปิดตูน้ริภยั 

การเปิดตูน้ริภยัโดยการใชร้หสั (รหสัผูใ้ช ้หรอื รหสัหลกั) 

 

หมายเหต:ุ รหสัผูใ้ชท้ ีก่ าหนดมาจากโรงงานคอื 8888, รหสัหลกัทีต่ ัง้ไวจ้ากโรงงานคอื 

0000 

 

A. กดปุ่ ม “ ”, หนา้จอจะแสดงขอ้ความ “ENT CODE” 

B. ใสร่หัสผูใ้ชห้รอืรหัสหลัก และกดยนืยันทีปุ่่ ม “ ” เพือ่เปิดตูน้ริภัย หนา้จอจะแสดงขอ้ความ 

“OPENING” และเปลีย่นเป็น “OPENED” 

 

* คณุสามารถกดปุ่ ม “ ” เพือ่ลบรหัสทีค่ณุเพิง่จะก าหนดลงไปได ้  

 

การเปิดตูน้ริภยัโดยใชล้ายนิว้มอื 

วางนิว้มอืของคณุบนเครือ่งอา่นลายนิว้มอื จากนัน้หนา้จอจะแสดงขอ้ความ “FIN-PRSS” หากระบบ

จดจ าลายนิว้มอืของคณุได ้คณุจะไดย้นิเสยีงดนตร ีจากนัน้ประตจูะเปิดขึน้และหนา้จอจะแสดง

ขอ้ความ “OPENING” และเปลีย่นเป็น “ OPENED” 

 

หมายเหต:ุ กอ่นคุณจะต ัง้โปรแกรมลายนิว้มอื จะไมม่ลีายนิว้มอืใดทีส่ามารถเปิดตูน้ริภยัได ้

เมือ่คณุวางนิว้บนตวัอา่นลายนิว้มอื หนา้จอจะแสดงขอ้ความ“ FIN-PRSS” และจากน ัน้จะขึน้

ขอ้ความ “Error” 

 

* หากใสร่หสัผดิหรอืลายนิว้มอื 3 คร ัง้ตดิตอ่กนั เสยีงบีบ๊จะดงัเตอืน 1 นาทแีละหนา้จอจะ

แสดงขอ้ความ “Error” คุณสามารถกุญแจแทนทีเ่พือ่เปิดตูน้ริภยัและหยดุเสยีงเตอืนน ัน้ 

 

4. การต ัง้โปรแกรมลายนิว้มอื 

A. ขณะประตเูปิด ใหก้ดปุ่ น  และกดปุ่ ม “5” พรอ้มกนั 

B. หนา้จอจะแสดงขอ้ความ “rEg-STP1” ใหว้างนิว้มอืของคณุบนตัวอา่นลายนิว้มอืเพือ่บันทกึ 

หลงัจากนัน้หนา้จอจะแสดงขอ้ความ “rEg -STP2” หลงัจากนัน้ ใหค้ณุยกนิว้มอืออก 



C. วางนิว้มอืบนตวัอา่นลายนิว้มอืเพือ่บนัทกึอกีครัง้ หนา้จอจะแสดง “rEg -STP3” และยกนิว้มอืออก 

D. วางนิว้มอืบนตวัอา่นลายนิว้มอืเพือ่บนัทกึเป็นครัง้ทีส่าม หลงัจากนัน้คณุจะไดย้นิเสยีงดนตร ี และ

หนา้จอจะแสดงขอ้ความ “good” แสดงวา่ การบนัทกึลายนิว้มอืของคณุไดส้ าเร็จอยา่งสมบรูณ์

แลว้ 

E. ถา้ลายนิว้มอืไมไ่ดบ้นัทกึอย่างสมบรูณ์ คณุจะไดย้นิเสยีงบี๊บสัน้ๆ 3 ครัง้และหนา้จอจะแสดง

ขอ้ความ ”Error”  และคณุจะตอ้งท าการโปรแกรมลายนิว้มอืใหมอ่กีครัง้ 

 

หมายเหต:ุ นิว้มอืทีใ่ชใ้นการต ัง้โปรแกรม ท ัง้ 3 คร ัง้จะตอ้งเป็นนิว้เดยีวกนัท ัง้หมด 

ตูน้ริภยัสามารถบนัทกึลายนิว้มอืไดสู้งสุด 100 ลายนิว้มอื หากการบนัทกึลายนิว้มอืเต็ม หนา้จอ

จะแสดงขอ้ความ “FIN-FULL” 

 

5. การต ัง้รหสั 

 

หมายเหต:ุ รหสัผูใ้ชท้ ีก่ าหนดมาจากโรงงานคอื 8888, รหสัหลกัทีต่ ัง้ไวจ้ากโรงงานคอื 

0000 

 

การต ัง้รหสัผูใ้ช ้

A. ขณะประตเูปิด กดปุ่ ม คา้งไวแ้ละกดปุ่ ม“3” พรอ้มกนั หนา้จอจะแสดงขอ้ความ “SET 

CODE” 

B. ใสร่หัสผูใ้ชท้ีต่อ้งการ (3~8 หลกั) และยนืยันโดยการกดปุ่ ม  คณุจะไดย้นิเสยีงบี๊บสัน้ๆ 2 

ครัง้ และหนา้จอจะแสดงขอ้ความ “REPEAT” 

C. ป้อนรหัสของคณุอกีครัง้ และกดยนืยันทีปุ่่ ม , หนา้จอจะแสดงขอ้ความ “good” และคณุจะ

ไดย้นิเสยีงดนตร ีแสดงถงึวา่ รหัสของคณุไดถู้กบนัทกึในโปรแกรมอย่างสมบรูณ์ 

 

การต ัง้รหสัหลกั 

A. ขณะทีป่ระตเูปิด กดปุ่ ม  คา้งไวแ้ละกดปุ่ ม “4” พรอ้มกนั, หนา้จอจะแสดงขอ้ความ

“OLD” 

B. ใสร่หัสผูใ้ชห้ลกัรหัสเกา่ และยนืยันโดยกดปุ่ ม คณุจะไดย้นิเสยีงบี๊บ 2 ครัง้และหนา้จอจะ

แสดงขอ้ความ “NEU” 

C. ใสร่หัสผูใ้ชห้ลกัรหัสใหมท่ีต่อ้งการ (3~8 หลกั) และยนืยันโดยกดปุ่ ม  คณุจะไดย้นิเสยีง

บี๊บสัน้ๆ 2 ครัง้ และหนา้จอจะแสดงขอ้ความ “AgA IN” 

D. ใสร่หัสของคณุอกีครัง้และยนืยันดว้ยการกดปุ่ ม  และหนา้จอจะแสดงขอ้ความ“good” 

และคณุจะไดย้นิเสยีงดนตร ีน่ันแสดงวา่รหัสของคณุไดถู้กบนัทกึในโปรแกรมอยา่งสมบรูณ์ 

 

6. การปิดตูน้ริภยั 

กดปุ่ ม  และ  เพือ่ปิดตูน้ริภัย หนา้จอจะแสดงขอ้ความ “CLOSING” และเปลีย่นเป็น 

“CLOSED” และคณุจะไดย้นิเสยีงดนตร ี

 

7. การต ัง้โปรแกรมวธิกีารเปิดตูน้ริภยั 

ตูน้ริภัยสามารถตัง้โปรแกรมวธิเีปิดตูน้ริภัย วธิแีรกคอืเปิดตูน้ริภัยไดด้ว้ยรหัสหรอืลายนิว้มอื วธิทีีส่อง

คอืเปิดตูน้ริภัยไดด้ว้ยรหัสและลายนิว้มอื 

A. เมือ่ประตเูปิด กดปุ่ ม  คา้งไวแ้ละกดปุ่ ม“6”พรอ้มกนั หากหนา้จอแสดงขอ้ความ 

“F-Or-C” หมายถงึประตตููน้ริภัยจะสามารถเปิดไดเ้มือ่ใชร้หัสหรอืลายนิว้มอื (ตัง้คา่เริม่ตน้จาก

ผูผ้ลติ)  



 

B. หากหนา้จอแสดงขอ้ความ “F-AND-C” หมายถงึประตตููน้ริภัยจะสามารถเปิดไดเ้มือ่ใชท้ัง้ 

      ลายนิว้มอืและรหัส  

ค าเตอืน: คณุสามารถเปลีย่นโหมดไดด้ว้ยการกด  และ “6” พรอ้มกนั 

       หากตูน้ริภัยตอ้งเปิดไดด้ว้ยรหัสและลายนิว้มอื จะไม่มกีารเรยีงล าดับส าหรับลายนิว้มอืและ

รหัส 

   เมือ่คณุเลอืก โหมด “F- AND -C” กรุณาปฏบิตัติามค าแนะน าดา้นลา่ง 

A. เริม่ตน้ดว้ยลายนิว้มอื: 

วางนิว้มอืของคณุบนตวัอา่น หนา้จอจะแสดงขอ้ความ “FIN-PRSS” หลงัจากลายนิว้มอืไดรั้บการ

ยนืยัน หนา้จอจะแสดงสญัลักษณ์ ” ------“ จากนัน้ใหค้ณุป้อนรหัสทีต่อ้งการภายใน 10 วนิาท ีและ 

หนา้จอจะแสดงขอ้ความ “OPENING” และเปลีย่นเป็น “OPENED” คณุจะไดย้นิเสยีงดนตรแีละประตู

จะเปิดออก  

B. เริม่ตน้ดว้ยรหัส: 

กดปุ่ ม “ ” หนา้จอจะแสดงขอ้ความ “ENT Code” ป้อนรหัสผูใ้ชห้รอืรหัสหลัก และยนืยันดว้ย

การกดปุ่ ม “ ” จากนัน้หนา้จอจะแสดงขอ้ความ “FIN-PRSS” วางนิว้มอืของคณุบนตัวอา่น

ลายนิว้มอืภายใน 10 วนิาทหีลังจากนัน้ หนา้จอจะแสดงขอ้ความ “OPENING” และ “OPENED”                 

คณุจะไดย้นิเสยีงดนตรแีละประตจูะเปิดออก 

 

8. ยอ้นกลบัไปยงัการระบบเริม่ตน้ 

เมือ่ประตเูปิด ใหก้ดปุ่ มทีด่า้นขา้งของฝาหลงัเครือ่งคา้งไวจ้นกวา่คณุจะไดย้นิเสยีงบี๊บยาวและหนา้จอ

แสดงขอ้ความ “good” ซึง่หมายความวา่ ตูน้ริภัยกลับไปทีร่ะบบเริม่ตน้ รหัสจะถกูตัง้คา่กลับไปยังคา่

เริม่ตน้ทีผู่ผ้ลติตัง้ไวแ้ละลายนิว้มอืทัง้หมดจะถูกลบ 

 

9. สวติชเ์สยีงเตอืน 

กดปุ่ ม  คา้ง และ กดปุ่ ม “2” พรอ้มกนั คณุจะสามารถ ปิด/เปิด เสยีงเตอืน                                                       

เมือ่หนา้จอแสดงขอ้ความ ‘BUZZER’ หมายถงึ ระบบจะมเีสยีงเตอืน เมือ่หนา้จอแสดงขอ้ความ 

‘SILENT’ หมายถงึเสยีงเตอืนไดถ้กูปิด จนกวา่จะมกีารเปิดใชอ้กีครัง้ อยา่งไรก็ตาม สถานะของการปิด

เสยีงเตอืนจะถกูยกเลกิดว้ยฟังกช์นัเสยีงเตอืนหากมกีารใสร่หัสทีไ่มถ่กูตอ้ง 

10. การควบคมุการแสดงรหสัทีห่นา้จอ 

กดปุ่ ม  คา้งและกดปุ่ ม “1” พรอ้มกนั เพือ่ควบคมุหนา้จอแสดงรหัส 

เมือ่หนา้จอแสดงขอ้ความ “dp------“ หมายถงึ คา่รหัสทีป้่อนใหเ้ครือ่งจะไม่แสดงทีห่นา้จอ หากหนา้จอ

แสดงขอ้ความ “dP COdE” หมายถงึ รหัสจะแสดงทีห่นา้จอ 

11. การตดิต ัง้ตูน้ริภยั 

 

เพือ่ลดความเสีย่งจากการถกูขโมย ตูน้ริภัยสามารถยดึกับพืน้ ผนังหรอืในตู ้เพือ่ความสะดวกของคณุ ที่

ตวัเครือ่งมรีูทัง้ดา้นลา่งและดา้นหลงั ดงันัน้จงึสามารถยดึตดิไดโ้ดยใชส้ลักเกลยีวเสรมิทีใ่หม้า 

 

ขอ้ควรระวงั: ควรตดิตัง้ตูน้ริภัยในแนวนอน  

 


