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คู�มือการใช�งาน

รุ�น DL6500
ล็อคประตูระบบดิจิตอล

DL6500

* เนื้อหาของคู�มือผู�ใช�นี้อาจเปลี่ยนแปลงได�โดยไม�ต�องแจ�งให�ผู�ใช�ทราบล�วงหน�าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ�



คุณสมบัติผลิตภัณฑ�

ข�อมูลพื้นฐาน

เป�ดประตูได� 3 แบบ

สามารถใช�รหัสผ�าน แอปพลิเคชัน และกุญแจฉุกเฉินในการเป�ดประตู
3

รหัสผ�านหลัก และรหัสผู�ใช�งาน

สามารถป�อนรหัสผ�าน 1 ชุด, รหัสผ�านผู�ใช�งาน 20 ชุด

สัญญาณเตือนเมื่อถึงเวลาเปลี่ยนแบตเตอรี่

เมื่อแบตเตอรี่อ�อนจะมีเสียงแจ�งเตือนดังขึ้นมา 
กรุณาเปลี่ยนแบตเตอรี่ทันที

ฟ�งก�ชันการป�องการความเสียหายจากผู�บุกรุก

การใส�รหัสผ�านผู�ใช�งานไม�ถูกต�องจำนวน 10 ครั้ง อุปกรณ�จะหยุดทำงาน
เป�นเวลา 3 นาที และหลังจากนั้นจะกลับมาทำงานได�ตามปกติ

ฟ�งก�ชันการใส�รหัสผ�านแบบสุ�ม

สามารถสุ�มกดตัวเลขแบบสุ�มแล�วตามด�วยรหัสผ�านผู�ใช�งานในลำดับใดก็ได� 
โดยตัวเลขทั้งหมดต�องไม�เกิน 20 หลัก ในฟ�งก�ชันนี้คุณสามารถปกป�ด
รหัสผ�านผู�ใช�งานที่แท�จริงจากบุคคลภายนอกได�

คำเตือน

* กรุณาอ�านและทำความเข�าใจคำแนะนำตามคู�มือทั้งหมดก�อนการใช�งาน
* ในกรณีที่สินค�าเกิดความเสียหาย อันเนื่องมาจากการไม�ปฏิบัติตามคู�มือ 
  ทางบริษัทจะไม�รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้น
* กรุณาใช�แบตเตอรี่แบบแอลคาไลน�เท�านั้น
* กรุณาเก็บหรือติดตั้งสินค�าให�ห�างไกลจากแหล�งน้ำ หรือพื้นที่ที่อาจถูกน้ำฝน
* ห�ามทำความสะอาดสินค�าด�วยผลิตภัณฑ�ที่มีส�วนผสมของสารกัดกร�อน 
  เพราะอาจทำให�สินค�าเกิดความเสียหายได�
* เมื่อต�องการทำความสะอาดสินค�า กรุณาทำความสะอาดด�วยผ�าสะอาด 
  และแห�งอย�างเบาๆ
* ในกรณีที่มีสัญญาณเตือนแบตเตอรี่อ�อน กรุณาเปลี่ยนแบตเตอรี่ทั้งหมดใหม�ทันที 
  และตรวจสอบความถูกต�องของขั้วแบตเตอรี่ทุกครั้ง



ภาพรวมสินค�า

1. คุณสามารถตั้งค�าสินค��าใหม�ได�� โดยการปฏิบัติตามคำสั่งเสียงได�แก� ภาษาอังกฤษ/สเปน/โปรตุเกส/ฝรั่งเศส และจีน

2. รหัสผ�านมาสเตอร� (4-10 หลัก): รหัสผ�านมาสเตอร�ที่ถูกตั้งค�ามาจากโรงงานคือ “12345678” กรุณาเปลี่ยนหลังการติดตั้ง

3. รหัสผ�านผู�ใช�งาน (4-10 หลัก): สามารถลงทะเบียนได�สูงสุด 20 ชุด

ตัวเครื่องด�านนอก

ช�องเสียบกุญแจ

ปุ�มตัวเลขแบบสัมผัส

ช�องเสียบ Micro USB 
สำหรับกรณีฉุกเฉิน

ปุ�มรีบูท

ตัวเครื่องด�านใน

ฝาป�ดแบตเตอรี่

ช��องเชื่อมต�ออุปกรณ�เสริม

ปุ�มรีเซ็ท
ปุ�มเลื่อนเป�ด-ป�ด
โหมดการล็อคด�วยมือ

ข�อมูลพื้นฐาน

ข�อควรระวัง



การตั้งค�าเริ่มต�นจากโรงงาน สัญลักษณ�ก�อนการตั้งค�า

การตั้งค�า

รหัสผ�านมาสเตอร�*

ระบบเสียง

การจำกัดการใส�รหัสผิด

ระบบหยุดทำงาน

ภาษาคำสังเสียง

ค�าเริ่มต�นจากโรงงาน

12345678

เป�ดใช�งาน

10 ครั้ง

3 นาที

ภาษาอังกฤษ

รหัสผ�านมาสเตอร� (ผู�ใช�งานตั้งเอง)

ปุ�มดอกจันทร�หรือปุ�มเพื่อกลับไปเมนูก�อนหน�า

รหัสผ�านผู�ใช�งาน

สัมผัสหน�าจอ เพื่อให�อุปกรณ�ทำงาน

* ข�อสำคัญ: ขั้นตอนแรกจำเป�นต�องตั้งรหัสผ�านมาสเตอร�ก�อนเสมอ

ข�อมูลพื้นฐาน



การเปลี่ยนรหัสผ�านมาสเตอร�

เมนูทั้งหมดจะไม�สามารถดำเนินการได� เมื่อยังไม�มีการเปลี่ยนรหัสผ�านมาสเตอร�ที่ตั้งมาจากโรงงาน

(ตั้งค�าครั้งแรกใช�
รหัส 12345678)

(ยืนยัน)(4-10 หลัก)

การลงทะเบียนรหัสผ�านผู�ใช�งาน

ข�อควรระวัง

1. เมื่อเริ่มลงทะเบียนรหัสผ�านผู�ใช�งาน จะต�องทำการใส�รหัสผ�านผู�ใช�งานภายในเวลา 10 วินาที

2. ระหว�างการตั้งค�า สามารถกดปุ�ม “*” เพื่อย�อนกลับไปยังเมนูก�อนหน�าได� 

(ยืนยัน)(4-10 หลัก) (4-10 หลัก)

ข�อควรระวัง

วิธีเพิ่ม/เปลี่ยน ข�อมูลลงทะเบียน

การตั้งค�าอุปกรณ�



วิธีการตั้งค�าเพิ่มเติม

การยกเลิกรหัสผ�านผู�ใช�งาน

(4-10 หลัก)

ข�อควรระวัง

1. เมื่อเริ่มกระบวนการยกเลิกรหัสผ�านผู�ใช�งาน จะต�องทำการใส�รหัสผ�านผู�ใช�งานภายในเวลา 10 วินาที

2. ระหว�างการตั้งค�า สามารถกดปุ�ม “*” เพื่อย�อนกลับไปยังเมนูก�อนหน�าได�

3. การยกเลิกรหัสผ�านผู��ใช��งานทั้งหมดจะทำได�โดยการรีเซ็ทอุปกรณ��กลับสู��ค��าเริ่มต��นที่ตั้งมาจากโรงงาน

การตั้งค�าภาษาและโหมดป�ดเสียง

ภาษาอังกฤษ ภาษาสเปน ภาษาโปรตุเกส

ภาษาฝรั่งเศส ภาษาจีน โหมดป�ดเสียง

หรือ หรือ หรือ หรือ หรือ

(4-10 หลัก)

วิธีการยกเลิกข�อมูลลงทะเบียน

การตั้งค�าอุปกรณ�



การเป��ด-ป��ดจุดเชื่อมต�ออุปกรณ��เครือข��ายเสริม

การป�ดจุดเชื่อมต��อการเป�ดจุดเชื่อมต��อ

การตั้งค�าบลูทูธ

ป�ดการใช�งานบลูทูธ

เป�ดการใช�งานบลูทูธ

1. การตั้งค�าที่มาจากโรงงาน บลูทูธจะถูกป�ดใช�งานไว�

2. ภายใน 2 นาทีหลังจากไฟที่หน�าจอแบบสัมผัสดับลง บลูทูธจะถูกป�ดการใช�งานเพื่อการประหยัดพลังงาน เมื่อแตะที่หน�าจออีกครั้ง 

   บลูทูธจะกลับมาเป�ดใช�งานโดยอัตโนมัติ

(4-10 หลัก)

7

(4-10 หลัก)

7

(4-10 หลัก)

8
(4-10 หลัก)

8

การตั้งค�าอุปกรณ�

ข�อควรระวัง

วิธีการตั้งค�าเพิ่มเติม



ข�อควรระวัง

วิธีการปรับตั้งค�าเพิ่มเติม ตารางการใช�งาน

วิธีเป�ด-ป�ดโหมดการล็อคด�วยมือ (โหมดเป�ดเข�า-ออกโดยอิสระ)

ปุ�มเลื่อนเป�ด-ป�ด
โหมดการล็อคด�วยมือ

1. วิธีเป�ดการใช�งาน: เลื่อนปุ�มไป
   ยังตำแหน�ง   เพื่อเป�ดโหมด
   การใช�งานการล็อคด�วยมือ

2. วิธีป�ดการใช�งาน: เลื่อนปุ�มไป
   ยังตำแหน�ง   เพื่อป�ดโหมด
   การใช�งานการล็อคด�วยมือ

โหมดการล็อคด�วยมือเหมาะสำหรับการใช�งานสำหรับประตูที่มีการเป�ดเข�าออกหลายๆครั้ง 

เมื่อเป�ดใช�งานโหมดการล็อคด�วยมือประตูจะเป�ดได�โดยไม�ต�องใช�รหัสผ�าน หรือกุญแจ 

เพื่อปลดล็อค สามารถป�ดโหมดแมนนวลได�ชั่วคราวโดยกดปุ�มใดก็ได�บนหน�าจอสัมผัส

ค�างไว� 2 วินาทีจากภายนอก

กด[1]

กด[2]

1. เปลี่ยนรหัสผ�านมาสเตอร�

2. การลงทะเบียนรหัสผ�านผู�ใช�งาน

3. การยกเลิกรหัสผ�านผู��ใช��งาน

5. การตั้งค�าภาษา

7. การตั้งค�าบลูทูธ

8. ฟ�งก�ชันส�วนขยาย

เปลี่ยนรหัสผ�านมาสเตอร�

กด[3]

กด[5]

กด[8]

1. ลงทะเบียนรหัสผ�านผู��ใช��งาน

1. ยกเลิกรหัสผ�านผู��ใช��งาน

1. เป��ดจุดเชื่อมต�อ
2. ป��ดจุดเชื่อมต�อ

1. ภาษาอังกฤษ
2. ภาษาสเปน
3. ภาษาโปรตุเกส
4. ภาษาฝรั่งเศส
5. ภาษาจีน
6. โหมดป�ดเสียง

กด[7]
1. เป�ดใช�งานบลูทูธ
2. ป�ดใช�งานบลูทูธ

การตั้งค�าอุปกรณ�

(เครือข�ายเสริม)



วิธีเป�ดและล็อคประตู

การเป�ดประตูจากภายนอกห�อง

รหัสผ�าน กุญแจสำรองฉุกเฉิน

1. แตะหน�าจอเพื่อให�
   หน�าจอแสดงผล
2. ใส�รหัสผ�านที่ลง
   ทะเบียน แล�วตาม
   ด�วย [#]
3. โยกมือจับเพื่อเป�ดประตู

ฟ�งก�ชันการใส�รหัสผ�านแบบสุ�ม
สามารถสุ�มกดตัวเลขแล�วตามด�วยรหัสผ�านผู�ใช�งานที่ลงทะเบียนไว�แล�วในลำดับใดก็ได� โดยตัวเลขทั้งหมดต�องไม�เกิน 20 หลัก 
ในฟ�งก�ชันนี้คุณสามารถปกป�ดรหัสผ�านผู�ใช�งานที่แท�จริงจากบุคคลภายนอกได�

ช�องเสียบกุญแจ

1. เสียบกุญแจที่ช�องเสียบแล��วหมุนตามทิศที่เหมาะสมเพื่อปลดล็อคประตู
2. โยกมือจับเพื่อเป��ดประตู

การเป�ดประตูจากภายในห�อง

มือจับประตู
โยกมือจับเพื่อเป�ดประตูู

วิธีใช�งาน



วิธีการใช�งานเพิ่มเติม

ปุ�มรีเซ็ทเพื่อกลับไปตั้งค�าเริ่มต�นจากโรงงาน

ขั้นตอนการรีเซ็ทอุปกรณ�
1. ให��อุปกรณ��อยู��ในสถานะปลดล็อค
2. เป��ดฝาครอบแบตเตอรี่และหาปุ�มรีเซ็ท 
3. ใช�คลิปหนีบกระดาษกดค��างไว�ที่ปุ�มรีเซ็ท
4. ถอดแบตเตอรี่ออก 1 ก�อนจากช��องใส��แบตเตอรี่ จากนั้นใส��แบตเตอรี่กลับเข��าไปที่ช��องใส�แบตเตอรี่อีกครั้ง
5. กดปุ�มรีเซ็ทค�างไว�จนได�ยินเสียงสัญญาณแจ�งว�า "Restoring wait a moment"

จุดเชื่อมต�อ Micro USB กับแบตเตอรี่สำรองในกรณีฉุกเฉิน

แบตเตอรี่สำรอง (Micro USB)

ช�องเสียบแบตเตอรี่สำรอง (Micro USB)

เมื่อแบตเตอรี่ภายในอุปกรณ�มีกำลังไฟต่ำจนไม�สามารถเป�ดประตูจาก
ภายนอกห�องได� ให�ต�อแบตเตอรี่สำรองเข�ากับช�องเสียบ Micro USB 
บริเวณด�านล�างของอุปกรณ�เพ่ือจ�ายกระแสไฟฟ�าเข�าอุปกรณ� หลังจากน้ัน
กรุณาใส�รหัสผ�านผู�ใช�งาน เพ่ือปลดล็อคอุปกรณ�และเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม�ทันที

ปุ�มรีเซ็ท

วิธีใช�งาน

ข�อควรระวัง

ข�อมูลผู�ใช�งานทั้งหมดจะถูกลบไปด�วย!



ปุ�มรีบูท

ปุ�มรีบูท

กดปุ�มรีบูททางด�านล�างของอุปกรณ� เพื่อรีสตาร�ทอุปกรณ� 
เมื่อระบบของอุปกรณ�เกิดความผิดพลาด โดยที่ข�อมูล
ผู�ใช�งานจะไม�ถูกลบ

ข�อแนะนำการเปลี่ยนแบตเตอรี่

ใช�แบตเตอรี่แบบแอลคาไลน 1.5V ขนาด AA เท�านั้น 
จำเป�นต�องใช�ทั้งหมด 4 ก�อน
ไม�แนะนำให�ใช�แบตเตอรี่เก�าปนกับแบตเตอรี่ใหม� 

อุุปกรณ�เสริมเพื่อเชื่อมต�อเครือข�าย

เป�ดฝาครอบแบตเตอรี่จะพบช�องเชื่อมต�ออุปกรณ�ดังรูป ซึ่งเป�นที่สำหรับต�อ
อุปกรณ�เสริม เพื่อเชื่อมต�อเครือข�าย และอุปกรณ�เพื่อบ�านอัจฉริยะอื่นๆ

กรุณาติดต�อศูนย�บริการลูกค�าของเฮเฟเล�เพื่อสอบถามข�อมูลเพิ่มเติม

ช�องเชื่อมต�อ
อุปกรณ�เสริม อุปกรณ�เสริมสำหรับ

เชื่อมต�อเครือข�าย

IoT

วิธีการใช�งานเพิ่มเติม

วิธีใช�งาน





รุ�น DL6500
ล็อคประตูระบบดิจิตอล

คู�มือการติดตั้ง
DL6500

* เนื้อหาของคู�มือผู�ใช�นี้อาจเปลี่ยนแปลงได�โดยไม�ต�องแจ�งให�ผู�ใช�ทราบล�วงหน�าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ�
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รูแกนมือจับ

ลิ้นกุญแจ

ตัวเครื่องด�านนอก

ช�องเสียบกุญแจ

ปุ�มตัวเลขแบบสัมผัส

ช�องเสียบ Micro USB 
สำหรับกรณีฉุกเฉิน

ปุ�มรีบูท

ตัวเครื่องด�านใน

ฝาป�ดแบตเตอรี่

ปุ�มรีเซ็ท
ปุ�มเลื่อนเป�ด-ป�ด
โหมดการล็อคด�วยมือ

ภาพรวมสินค�า



ดอกกุญแจ

สกรูยึดมือจับ 1 ชิ้น

ตัวเครื่องด�านนอก

ข�อต�อยึดสกูร

แผ�นรองด�านใน

ตัวเครื่องด�านใน

ฝาครอบแบตเตอรี่

สกรูยึดแผ�นรอง
ด�านใน 3 ชิ้น 

สกรูยึดแผ�นรอง
ด�านใน 2 ชิ้น 

สกรูยึดตัวเครื่อง
 2 ชิ้น

ภาพรวมสินค�า

สกรูยึดมือจับ 1 ชิ้น



กรุณาตรวจสอบลักษณะการเป�ดประตูตามรูปแบบด�านล�าง

อุปกรณ�นี้สามารถปรับมือจับเพื่อใช�เป�ดประตูได�ทุกรูปแบบ เช�น เป�ดเข�าฝ��งซ�าย, เป�ดออกฝ��งซ�าย, เป�ดเข�าฝ��งขวา, เป�ดออกฝ��งขวา

ประตูด�านในห�อง ประตูด�านในห�อง

ประตูด�านในห�อง ประตูด�านในห�อง

ประตูด�านนอกห�อง ประตูด�านนอกห�อง

ประตูด�านในห�อง ประตูด�านในห�อง

เป�ดเข�าฝ��งซ�าย เป�ดออกฝ��งซ�าย

เป�ดเข�าฝ��งขวา เป�ดออกฝ��งขวา

การเตรียมการก�อนการติดตั้ง



�2-3/8”
(60มม.) �2-3/8”

(60มม.)

�2-3/4”
(70มม.) �2-3/4”

(70มม.)

การเตรียมการก�อนการติดตั้ง

วิธีการเปลี่ยนหน�าแป�นของลิ้นกุญแจ (ขึ้นอยู�กับรูปแบบของสันประตู)

ตรวจสอบรูปแบบของสันประตูที่จะทำการติดตั้ง

วิธีการเปลี่ยนระยะเจาะ

ลิ้นกุญแจนี้สามารถปรับระยะเจาะได� ตั้งแต� 60 มม. ถึง 70 มม. โดยสามารถทำตามขั้นตอนที่ปรากฏไว�ด�านล�าง

รูปแบบที่ 1

ไม�จำเป�นต�องทำการ
เปลี่ยนหน�าแป�น

ทำตามขั้นตอนที่ปรากฏทั้ง 3 ขั้นตอนเพื่อเปลี่ยนหน�าแป�นของลิ้นกุญแจ

รูปแบบที่ 2

ระยะเจาะ 60 มม. ระยะเจาะ 70 มม.

26 มม.
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วงกบประตู

วิธีการติดตั้ง

1. กำหนดจุดที่จะติดตั้งและวางแผ�นทาบเจาะเพื่อเจาะประตู หลังจากนั้น ให�ใส�ลิ้นกุญแจเข�าไปที่สันประตูพร�อมกับยึดลิ้นกุญแจให�เรียบร�อย

2. ติดตั้งเพลทรับกลอนเข�ากับวงกบให�เรียบร�อย

รูปแบบที่ 1

รูปแบบที่ 2

มุมของลิ้นกุญแจที่ป�ดเข�ากับวงกบ

ตรวจสอบฝ��งของลิ้นกุญแจที่ป�ดเข�ากับวงกบประตูให�ถูกต�อง

ข�อควรระวัง บล็อกไม� (ไม�รวมอยู�ในชุดติดตั้ง)



วิธีการติดตั้ง

3. ใส�ข�อต�อยึดสกรูที่ตัวเครื่องด�านหน�า

4. นำสายไฟของตัวเครื่องด�านนอกสอดผ�านรูเจาะดังรูป หลังจากนั้น
   ให�ทำการใส�แกนมือจับเข�าไปที่รูแกนมือจับ แล�วประกบตัวอุปกรณ�
   ด�านนอกให�ชิดกับบานประตู

5. นำสายไฟของตัวเครื่องด�านนอกสอดผ�านรูของแผ�นรองด�านในห�องตามภาพ 
   แล�วทำการยึดสกรูแผ�นรองด�านในห�องทั้ง 3 ตัวให�แน�น

6. ทำการต�อสายไฟของตัวเครื่องด�านหน�าเข�ากับแผงวงจรของตัวเครื่องด�านใน

ช�องต�อสายไฟ

สายไฟของตัวเครื่องด�านหน�า



วิธีการติดตั้ง

7. ทำการประกบตัวเครื่องเข�ากับแผ�นรองด�านในห�อง แล�วทำการยึดสกรู 
   ทั้ง 4 ตัวให�แน�น

9. ประกอบมือจับประตูด�านนอกและด�านในห�องตามรูปแบบการติดตั้ง 
   พร�อมกับยึดสกรูที่มือจับให�แน�น

8. ใส�แบตเตอรี่พร�อมป�ดฝาครอบแบตเตอรี่

10. ทำการตรวจสอบการทำงานของมือจับประตู และช�องเสียบกุญแจ
    ว�ามีข�อบกพร�องที่จุดไหนหรือไม

กรุณาทดสอบการเป�ดประตูด�วยดอกกุญแจ

หลังจากติดตั้ง

ข�อควรระวัง


