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DL7000                       DL7100

คู�มือการใช�งาน

รุ�น DL7000 / DL7100
ล็อคประตูระบบดิจิตอล

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

  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ�
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4
สามารถใช�รหัสผ�านหลัก/รหัสผ�านผู�ใช�งาน คีย�การ�ด สแกนลายน้ิวมือ (เฉพาะรุ�นDL7100) และกุญแจฉุกเฉิน ในการเป�ดประตู

เป�ดประตูได� 4 แบบ

เม่ือฟ�งก�ชันความเป�นส�วนตัวทำงาน ประตูจะไม�สามารถเป�ดได�ด�วยรหัสผ�านผู�ใช�งาน

คีย�การ�ด หรือสแกนลายน้ิวมือ ยกเว�น การยืนยันหลัก(Master)ด�วย รหัสผ�าน, คีย�การ�ด, ลายน้ิวมือเท�าน้ัน

ฟ�งก�ชันความเป�นส�วนตัว

สามารถป�อนรหัสผ�านหลัก 3 ชุด, รหัสผ�านผู�ใช�งาน 47 ชุด

สามารถป�อนคีย�การ�ดหลัก 3 ชุด, คีย�การ�ดผู�ใช�งาน 47 ชุด

สามารถป�อนลายน้ิวมือหลัก 3 ชุด, ลายน้ิวมือผู�ใช�งาน 97 ชุด (เฉพาะรุ�นDL7100)

รหัสผ�านหลัก/ผู�ใช�งาน คีย�การ�ดหลัก/ผู�ใช�งาน และสแกนลายน้ิวมือหลัก/ผู�ใช�งาน (เฉพาะรุ�นDL7100)

สามารถสุ�มกดตัวเลขแบบสุ�มแล�วตามด�วยรหัสผ�านผู�ใช�งานในลำดับใดก็ได� โดยตัวเลขท้ังหมดต�องไม�เกิน 16 หลัก

ในฟ�งก�ชันน้ีคุณสามารถปกป�ดรหัสผ�านผู�ใช�งานท่ีแท�จริงจากบุคคลภายนอกได�

ฟ�งก�ชันการใส�รหัสผ�านแบบสุ�ม

เม่ือประตูถูกเป�ดโดยเคร่ืองมือต�างๆ หรือการงัดประตู อุปกรณ�จะส�งเสียงเตือนเป�นเวลา 90 วินาที

หลังจากน้ันล็อคจะกลับมาทำงานเป�นปกติ โดยสามารถป�ดเสียงเตือนด�วยการแตะคีย�การ�ดหรือลายน้ิวมือท่ีถูกต�อง

สัญญาณเตือนเม่ือถูกบุกรุก

เม่ือตัวเคร่ืองด�านนอกถูกถอดออกจากบานประตูด�วยเคร่ืองมือต�างๆ อุปกรณ�จะส�งเสียงเตือนเป�นเวลา 90 วินาที

พร�อมกับแสดงข�อความท่ีหน�าจอ “เตือนการบุกรุก” หลังจากน้ันล็อคจะกลับมาทำงานเป�นปกติ

สัญญาณเตือนเม่ือตัวเคร่ืองถูกถอดออกจากบานประตู

การใส�รหัสผ�านหรือคีย�การ�ดไม�ถูกต�องจำนวน 6 คร้ัง หรือแสกนลายน้ิวมือไม�ถูกต�องจำนวน 12 คร้ัง อุปกรณ�จะหยุดทำงานเป�น

เวลา 300 วินาที พร�อมกับสัญญาณเตือน (สัญญาณเตือนน้ีสามารถเลือกระยะเวลาได�เช�น 5/10/20/30 วินาที ในเมนูการต้ังค�า)

และหลังจากน้ัน ล็อคจะกลับมาทำงานได�ตามปกติ ในระหว�างท่ีอุปกรณ�หยุดทำงานสามารถใช�กุญแจฉุกเฉินเพ่ือปลดล็อคได�

ฟ�งก�ชันการป�องกันความเสียหายจากผู�บุกรุก

เม่ือแบตเตอร่ีอ�อนจะมีเสียงแจ�งเตือนดังข้ึ�นมา

กรุณาเปล่ียนแบตเตอร่ีทันที

สัญญาณเตือนเม่ือถึงเวลาเปล่ียนแบตเตอร่ี

เม่ือมีการป�ดประตูท่ีไม�สนิท เช�น ล้ินตายน้ันไม�สามารถดันออกมาได�สุด อุปกรณ�จะส�งสัญญาณเตือนความผิดปกติน้ีให�ทราบ

หากได�ยินสัญญาณแจ�งเตือน กรุณาทำการป�ดประตูให�เหมาะสมอีกคร้ัง

สัญญาณเตือนเม่ือมีการป�ดประตูไม�สนิท

คุณสมบัติผลิตภัณฑ�

 ข�อมูลพื้นฐาน
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(เฉพาะรุ�น DL7100)

คำเตือน

ภาพรวมสินค�า

* กรุณาอ�านและทำความเข�าใจคำแนะนำตามคู�มือท้ังหมดก�อนการใช�งาน

* ในกรณีท่ีสินค�าเกิดความเสียหาย อันเน่ืองมาจากการไม�ปฏิบัติตามคู�มือ ทางบริษัทจะไม�รับผิดชอบความเสียหายท่ีเกิดข้ึน

* กรุณาใช�แบตเตอร่ีแบบแอลคาไลน�เท�าน้ัน

* กรุณาเก็บหรือติดต้ังสินค�าให�ห�างไกลจากแหล�งน้ำ หรือพ้ืนท่ีท่ีอาจถูกน้ำฝน

* ห�ามทำความสะอาดสินค�าด�วยผลิตภัณฑ�ท่ีมีส�วนผสมของสารกัดกร�อน เพราะอาจทำให�สินค�าเกิดความเสียหายได�

* ห�ามงัดแงะบริเวณจุดสแกนลายน้ิวมือ เพราะอาจทำให�เกิดความเสียหายได�

* เม่ือต�องการทำความสะอาดสินค�า กรุณาทำความสะอาดด�วยผ�าสะอาด และแห�งอย�างเบาๆ

* ในกรณีท่ีมีสัญญาณเตือนแบตเตอร่ีอ�อน กรุณาเปล่ียนแบตเตอร่ีท้ังหมดใหม�ทันที และตรวจสอบความถูกต�องของข้ัวแบตเตอร่ีทุกคร้ัง

ตัวเคร่ืองด�านในตัวเคร่ืองด�านนอก

1. คุณสามารถต้ังค�าอุปกรณ�ได� โดยการปฏิบัติตามเมนูต้ังค�าท่ีแสดงท่ีหน�าจอเป�น ภาษาอังกฤษ/ไทย

2. รหัสผ�านมาสเตอร�ท่ีถูกต้ังค�ามาจากโรงงานคือ “123456” กรุณาเปล่ียนหลังการติดต้ัง

3. รหัสผ�าน (6-16 หลัก): สามารถลงทะเบียนได�สูงสุด 50 ชุด (รหัสผ�านหลัก 3 ชุด และรหัสผ�านผู�ใช�งาน 47 ชุด)

4. รหัสผ�านแบบช่ัวคราว (6-16 หลัก): สามารถลงทะเบียนได� 1 ชุด 

5. รหัสผ�านแบบใช�ได�คร้ังเดียว (6-16 หลัก): สามารถลงทะเบียนได� 1 ชุด

6. คีย�การ�ด: สามารถลงทะเบียนได�สูงสุด 50 ชุด (รหัสผ�านหลัก 3 ชุด และรหัสผ�านผู�ใช�งาน 47 ชุด)

7. สแกนลายน้ิวมือ (เฉพาะรุ�น DL7100): สามารถลงทะเบียนได�สูงสุด 100 ชุด (ลายน้ิวมือหลัก 3 ชุด และลายน้ิวมือผู�ใช�งาน 97 ชุด)

ข�อควรระวัง

หน�าจอแสดงผล

ปุ�มตัวเลขแบบสัมผัส

จุดแตะคีย�การ�ด

จุดสแกนลายนิ้วมือ

มือจับด�านนอก

ช�องเสียบกุญแจ

ช�องเสียบ Micro USB
สำหรับกรณีฉุกเฉิน

แผ�นป�ดเครื่องด�านใน

มือจับด�านใน

สวิตซ� Privacy mode

 ข�อมูลพื้นฐาน
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1. สัมผัสหน�าจอเพื่อให�อุปกรณ�ทำงาน

2. กดปุ�ม

3. ใส�รหัสผ�านหลัก, แตะคีย�การ�ดหลัก หรือแตะลายนิ้วมือหลัก (เฉพาะรุ�น DL7100) 

5

8

คำแนะนำการใช�งานแผงปุ�มสัมผัสในเมนูตั้งค�า

:

:

:

:

 ข�อมูลพื้นฐาน

ค�าเริ่มต�นจากโรงงาน

วิธีการเข�าเมนูเพื่อตั้งค�าอุปกรณ�

การตั้งค�า

รหัสผ�านมาสเตอร�

โหมดการเป�ดประตู

ระบบเสียง

การจำกัดการใส�รหัสผ�านผิด

ภาษาของหน�าจอแสดงผล

ค�าเริ่มต�นจากโรงงาน

123456

ใช�การยืนยันบุคคลเพียงขั้นตอนเดียว

เป�ดใช�งาน

ใส�รหัสผ�านจำนวน 6 ครั้ง

คีย�การ�ดจำนวน 6 ครั้ง 

แสกนลายนิ้วมือจำนวน 12 ครั้ง

ภาษาอังกฤษ

สัญญาณเตือนเมื่ออุปกรณ�

ถูกถอดจากบานประตู
ป�ดใช�งาน

เลื่อนแถบเมนูขึ้น

เลื่อนแถบเมนูลง

ย�อนกลับเมนูก�อนหน�า

ตกลง / ยืนยัน

กรุณาปลดล็อคอุปกรณ�ก�อนทำการตั้งค�าทุกครั้ง

ข�อควรระวัง
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1. การเพิ่มลายนิ้วมือหลัก

2. การเพิ่มลายนิ้วมือผู�ใช�งาน

3. การลบทีละลายนิ้วมือ

4. การลบลายนิ้วมือทั้งหมด

1. การเพิ่มรหัสผ�านหลัก

2. การเพิ่มรหัสผ�านผู�ใช�งาน

3. การลบทีละรหัสผ�าน

4. การลบรหัสผ�านทั้งหมด

1. การเพิ่มคีย�การ�ดหลัก

2. การเพิ่มคีย�การ�ดผู�ใช�งาน

3. การลบทีละคีย�การ�ด

4. การลบคีย�การ�ดทั้งหมด

1. รีเซ็ตเพื่อกลับไปค�าเดิมจากโรงงาน 

2. เป�ดเสียงระบบ

3. ป�ดเสียงระบบ

4. ตั้งเวลาระบบ

5. ตั้งค�ารหัสผ�านแบบชั่วคราวและรหัสแบบใช�ครั้งเดียว

6. ตั้งค�าภาษาของระบบ

7. ตั้งค�าระยะเวลาของสัญญาณเตือน

 กรุณาดูข�อมูลเพิ่มเติมที่คำอธิบายการตั้งค�าขั้นสูง

 การต้ังค�าอุปกรณ�

ตารางการใช�งาน

การตั้งค�าลายนิ้วมือ
(เฉพาะรุ�น DL7100)

การตั้งค�ารหัสผ�าน

การตั้งค�าคีย�การ�ด

การตั้งค�าระบบ
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- เป�ดระบบ Passage mode

- ป�ดระบบ Passage mode

- เป�ดระบบการเตือน

- ป�ดระบบการเตือน

- บันทึกการปลดล็อคประตู

- ข�อมูลความจุที่เหลือในระบบ

- เวอร�ชันของอุปกรณ�

- สถานะระดับของแบตเตอรี่

- ยืนยันบุคคลขั้นตอนเดียว

- ยืนยันบุลคลด�วย ลายนิ้วมือ 2 ชุด (เฉพาะรุ�น DL7100)

- ยืนยันบุคคลด�วยลายนิ้วมือ+รหัสผ�าน (เฉพาะรุ�น DL7100)

- ยืนยันบุคคลด�วยรหัสผ�าน+คีย�การ�ด

- ยืนยันบุคคลด�วยลายนิ้วมือ+คีย�การ�ด (เฉพาะรุ�น DL7100)

การต้ังค�าอุปกรณ�

ตารางการใช�งาน

การตั้งค�า Passage mode

การตั้งค�าขั้นตอนการยืนยันบุคคล

การตั้งค�าการเตือนเมื่ออุปกรณ�
ถูกถอดจากบานประตู

เรียกดูข�อมูลในอุปกรณ�
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ตั้งค�าเวลาของอุปกรณ�

1. เข�าสู�เมนูต้ังค�าด�วยการยืนยันหลัก(Master)

2. เลือกเมนู “ต้ังค�าระบบ” และ “ต้ังเวลาระบบ” ตามลำดับ

3. ใส�วันท่ี และเวลาท่ีต�องการ

ตั้งค�ารหัสผ�านแบบชั่วคราว

1. เข�าสู�เมนูต้ังค�าด�วยการยืนยันหลัก(มาสเตอร�)

2. เลือกเมนู “ต้ังค�าระบบ” และ “ต้ังรหัสผ��านช่ัวคราว” ตามลำดับ

3. เลือกเมนู “เพ่ิมรหัสช่ัวคราว” แล�วทำการต้ังรหัสผ�านท่ีต�องการ

4. ย�อนกลับไปท่ีเมนู “ต้ังรหัสผ��านช่ัวคราว” และทำการเลือกเมนู “ระยะเวลาท่ีมีผล” เพ่ือกำหนดวันเร่ิมต�น-ส้ินสุด ท่ีสามารถปลอล็อคได�ให�กับ

   รหัสผ�านน้ี

   (หมายเหตุ: ไม�สามารถกำหนดวันเร่ิมต�น และวันส้ินสุดให�อยู�ในวันเดียวกันได� เช�น ถ�าคุณต�องการให�รหัสผ�านน้ีปลดล็อคได�เฉพาะ

   วันท่ี 20 กุมภาพันธ� เท�าน้ัน คุณจะต�องกำหนดวันเร่ิมต�นคือ 20 กุมภาพันธ� และวันส้ินสุดคือ 21 กุมภาพันธ� จะทำให�รหัสน้ีสามารถ

   ปลดล็อคได�ถึงช�วงเวลาเท่ียงคืน ของวันท่ี 21 กุมภาพันธ� เท�าน้ัน)

5. ย�อนกลับไปท่ีเมนู “ต้ังรหัสผ��านช่ัวคราว” และทำการเลือกเมนู “รอบเวลา 1” เพ่ือกำหนดเวลาเร่ิมต�น-ส้ินสุดท่ีสามารถปลดล็อคด�วยรหัสผ�าน

   น้ีได�จะมีช�วงเวลาท่ีสามารถกำหนดได� 3 ช�วงเวลาด�วยกัน โดยจะต�องกำหนดช�วงเวลาไว�อย�างน�อย 1 ช�วงเวลาเพ่ือใช�งานรหัสผ�านน้ี ในช�วง

   เวลาท้ัง 3 น้ี จะเป�นการกำหนดช�วงเวลาภายในวันน้ันๆ โดยจะต�องกำหนดช�วงเวลาท้ัง 3 ให�แตกต�างกัน รูปแบบการกำหนดช�วงเวลา เช�น

      รอบเวลา 1: 00:00-08.00

      รอบเวลา 2: 09:00-12:30

      รอบเวลา 3: 13:00-17:00

6. ย�อนกลับไปท่ีเมนู “ต้ังรหัสผ��านช่ัวคราว” และทำการเลือกเมนู “กำหนดวันใช�งาน” และทำตามข้ันตอนดังต�อไปน้ี

 6.1 ใส�ตัวเลข “0” หรือ “1”

 6.2 เลข “0” หมายถึง ไม�สามารถใช�รหัสได�ในวันดังกล�าว เลข “1” หมายถึง สามารถใช�รหัสได�ในวันดังกล�าว

 6.3 ใส�ตัวเลข “0”, “1” ท้ัง 7 ตำแหน�งโดยเรียงลำดับเร่ิมจากวันจันทร�เป�นตำแหน�งแรก จนถึงตำแหน�งสุดท�ายคือวันอาทิตย�

   ตัวอย�างเช�น ถ�าใส�ตัวเลข “0111110” จะทำให�รหัสช่ัวคราวน้ีไม�สามารถใช�งานได�ในวันจันทร� และวันอาทิตย� แต�จะสามารถใช�งานได�ใน

               วันอังคารถึงวันเสาร�

รูปแบบการใส�วันที่ : วันที่ - เดือน - ป� (ค.ศ.)

รูปแบบการใส�เวลา : ชั่วโมง (00-23) - นาที - วินาที

การต้ังค�าอุปกรณ�

คำอธิบายการตั้งค�าขั้นสูง

รหัสผ�านแบบชั่วคราวนี้จะสามารถใช�งานได�เมื่อทำการตั้งค�าได�ถูกต�องและครบทั้ง 6 ขั้นตอนที่กล�าวมาข�างต�นแล�วเท�านั้น

ข�อควรระวัง

ข�อควรระวัง
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ตั้งค�ารหัสผ�านแบบใช�ครั้งเดียว

1. เข�าสู�เมนูตั้งค�าด�วยการยืนยันหลัก(มาสเตอร�)

2. เลือกเมนู “ตั้งค�าระบบ” และ “ตั้งรหัสผ�านชั่วคราว” ตามลำดับ

3. เลือกเมนู “เพิ่มรหัสใช�ครั้งเดียว”  และใส�รหัสผ�านที่ต�องการ

รหัสผ�านแบบใช�ครั้งเดียวจะถูกลบออกเมื่อมีการใช�รหัสไปแล�ว

การลบรหัสผ�านแบบชั่วคราว

1. เข�าสู�เมนูตั้งค�าด�วยการยืนยันหลัก(มาสเตอร�)

2. เลือกเมนู “ตั้งค�าระบบ” และ “ตั้งรหัสผ�านชั่วคราว” ตามลำดับ

3. เลือกเมนู “ลบรหัสชั่วคราว” เพื่อลบรหัสผ�าน

การลบรหัสผ�านชั่วคราวนี้จะทำให�รหัสผ�านแบบใช�ครั้งเดียวถูกลบไปด�วย

ตั้งค�าระยะเวลาของสัญญาณเตือน (สัญญาณเตือนเมื่อมีการยืนยันตนผิดหลายครั้ง)

1. เข�าสู�เมนูตั้งค�าด�วยการยืนยันหลัก(มาสเตอร�)

2. เลือกเมนู “ตั่งค�าระบบ” และ “ตั้งระยะเวลาเตือน” ตามลำดับ

3. เลือกระยะเวลาการเตือน 5 - 30 วินาที

สัญญาณเตือนจะดังขึ้นเมื่อมีการยืนยันตนเพื่อปลอดล็อคผิดหลายครั้ง

การต้ังค�าอุปกรณ�

คำอธิบายการตั้งค�าขั้นสูง

ข�อควรระวัง

ข�อควรระวัง

ข�อควรระวัง
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ฟ�งก�ชันการเป�ดเข�า - ออกอิสระ

สามารถทำการเป�ด-ป�ดฟ�งก�ชันนี้ได�ทั้ง 2 วิธี 

การเป�ด ฟ�งก�ชัน:

วิธีที่ 1: 

1. ปลดล็อคประตูด�วยการยืนยันตนหลัก/ผู�ใช�งานทั่วไป

2. กดค�างที่เลข “0” จนกว�าระบบจะแจ�งว�า “เป�ดโหมด Passage”

วิธีที่ 2:

1. เข�าสู�เมนูตั้งค�าด�วยการยืนยันหลัก(มาสเตอร�)

2. เลือกเมนู “ตั้งค�าระบบ” และ “โหมดเข�าออกอิสระ” ตามลำดับ

3. เลือก “เป�ดโหมด Passage”

การป�ด ฟ�งก�ชัน:

วิธีที่ 1: 

1. ปลดล็อคประตูด�วยการยืนยันตนหลัก/ผู�ใช�งานทั่วไป

2. กด [     ] เพื่อป�ดฟ�งก�ชัน

วิธีที่ 2:

1. เข�าสู�เมนูตั้งค�าด�วยการยืนยันหลัก(มาสเตอร�)

2. เลือกเมนู “ตั้งค�าระบบ” และ “โหมดเข�าออกอิสระ” ตามลำดับ

3. เลือก “ป�ดโหมด Passage”

เมื่อประตูถูกล็อค กรุณาเลื่อนปุ�ม Privacy ไปที่สถานะ “ON” เพื่อเป�ดระบบ 

หลังจากเป�ดระบบนี้ประตูจะไม�สามารถเป�ดจากด�านนอกได� ยกเว�นการปลดล็อค

ด�วยการยืนยันหลัก(มาสเตอร�) หรือ กุญแจฉุกเฉินเท�านั้น

ฟ�งก�ชันความเป�นส�วนตัว

การต้ังค�าอุปกรณ�

วิธีการปรับตั้งค�าเพิ่มเติม
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รหัสผ�าน ลายนิ้วมือ (เฉพาะรุ�น DL7100) คีย�การ�ด

1. แตะหน�าจอเพื่อให�

   หน�าจอแสดงผล

2. ใส�รหัสผ�านที่ลง

   ทะเบียน แล�วตาม

   ด�วย [   ]
3. โยกมือจับเพื่อเป�ด

   ประตู

1. แตะลายนิ้วมือที่

   ลงทะเบียนแล�ว

   ลงบนจุดสแกน

   ลายนิ้วมือจนได�ยิน

   เสียงสัญญาณ

2. โยกมือจับเพื่อเป�ด

   ประตู

1.แตะคีย�การ�ดที่

  ลงทะเบียนแล�ว

  ลงบนสัญลักษณ�คีย�

  การ�ดบนหน�าจอจน

  ได�ยินเสียงสัญญาณ

2. โยกมือจับเพื่อเป�ด

  ประตู

ฟ�งก�ชันการใส�รหัสผ�านแบบสุ�ม

สามารถสุ�มกดตัวเลขแล�วตามด�วยรหัสผ�านผู�ใช�งานที่ลงทะเบียนไว�แล�วในลำดับใดก็ได� โดยตัวเลขทั้งหมดต�องไม�เกิน 16 หลัก

ในฟ�งก�ชันนี้คุณสามารถปกป�ดรหัสผ�านผู�ใช�งานที่แท�จริงจากบุคคลภายนอกได�

1. เสียบกุญแจที่ช�องเสียบแล�วหมุนตามทิศที่เหมาะสมเพื่อปลดล็อคประตู

2. โยกมือจับเพื่อเป�ดประตู

ช�องเสียบกุญแจ

ห�ามโยกมือจับในขณะเดียวกันกับที่หมุนกุญแจ

การเป�ดประตูจากภายในห�อง

มือจับประตู

โยกมือจับเพื่อเป�ดประตู

หลังจากประตูป�ดสนิทแล�ว ลิ้นตายจะถูกดันออกมาโดยอัตโนมัติ

การล็อคประตู

การเป�ดประตูจากภายนอกห�อง

 วิธีใช�งาน

วิธีเป�ดและล็อคประตู

ช�องเสียบกุญแจ ข�อควรระวัง
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สามารถทำการเซ็ตเพื่อกลับไปค�าเดิมจากโรงงานได� 2 วิธี

วิธีที่ 1:

1. เป�ดฝาป�ดตัวเครื่องด�านในและหาปุ�มรีเซ็ต

2. แตะหน�าจอเพื่อให�หน�าจอแสดงผล

3. ใช�คลิปหนีบกระดาษกดปุ�มค�างไว� หลังจากนั้นให�กดปุ�ม [   ] ที่หน�าจอเพื่อรีเซ็ตระบบ

4. หลังจากนั้นข�อมูลผู�ใช�งานและข�อมูลการตั้งค�าจะถูกลบทั้งหมด

วิธีที่ 2:

1. เข�าสู�เมนูตั้งค�าด�วยการยืนยันหลัก(มาสเตอร�)

2. เลือกเมนู “ตั้งค�าระบบ” และ “รีเซ็ตค�าจากโรงงาน” ตามลำดับ

3. กดปุ�ม [   ] ค�างไว�สักครู� 

การรีเซ็ตเพื่อกลับไปค�าเดิมจากโรงงาน

เมื่อแบตเตอรี่ภายในอุปกรณ�มีกำลังไฟต่ำจนไม�สามารถเป�ดประตูจากภายนอกห�อง

ได� ให�ต�อแบตเตอรี่สำรองเข�ากับช�องเสียบ Micro USB บริเวณด�านล�างของอุปกรณ�

เพื่อจ�ายกระแสไฟฟ�าเข�าอุปกรณ� หลังจากนั้นกรุณาใส�รหัสผ�าน, ลายนิ้วมือ

หรือคีย�การ�ด เพื่อปลดล็อคอุปกรณ� และเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม�ทันที

จุดเชื่อมต�อ Micro USB กับแบตเตอรี่สำรองในกรณีฉุกเฉิน

ช�องเสียบแบตเตอรี่สำรอง
(Micro USB)

 วิธีใช�งาน

วิธีการใช�งานเพิ่มเติม

ปุ�มรีเซ็ต


