
คู่มือการเชื่อมต่อชุดล็อคประตูระบบดิจิตอล รุ่น DL7100 
บนแอป Hafele Smart Living

* The contents of this user manual are subject to change without prior notice to the user in order to the user
  in order to enhance performance of products
* เนื้อหาของคู่มือผู้ใช้นี้อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้ทราบล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์

TH  คู่มือการใช้งาน
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01

การเพิ่มอุปกรณ์เกตเวย์ที่ต้องใช้สาย LAN

ไปที่แอป Hafele Smart Living กดเลือก “+” ที่มุมบน
ด้านขวาของแอป หรือ กดเลือกที่ “Add Devices”

2

คลิกที่ “Confirm the two green lights are on” แล้ว
กด “Next” ในแอปพลิเคชัน

4

1 เสียบสายชุดหม้อแปลงและสาย LAN เข้ากับอุปกรณ์
และเราเตอร์ไวไฟ

3 ไปที่ “Hafele Devices” และ เลือก “Gateway”
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แอปจะทำาค้นหาอุปกรณ์ รอจนกว่าแอปจะแสดงอุปกรณ์ ให้ทำาการกดที่เครื่องหมาย “+” 5

แอปจะทำาการจับคู่อุปกรณ์ รอจนกว่ากระบวนการเชื่อมต่อเสร็จสิ้น แอปจะแสดงหน้าต่าง เพื่อให้ทำาการเปลี่ยนชื่ออุปกรณ์
ตามต้องการ

6



03

การเพิ่มอุปกรณ์เกตเวย์ไร้สาย

ไปที่แอป Hafele Smart Living กดเลือก “+” ที่มุมบน
ด้านขวาของแอป หรือ กดเลือกที่ “Add Devices”

2

ทำาการเลือก Wi-Fi และ ใส่รหัส แล้วกด “Next”4

1 เสียบสายชุดหม้อแปลงเข้ากับอุปกรณ์

3 ไปที่ “Hafele Devices” และ
เลือก “Wireless Gateway (Zigbee)”
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คลิกที่ “Confirm the indicator is blinking rapidly” แล้วกด “Next” ในแอปพลิเคชัน5

แอปจะทำาการจับคู่อุปกรณ์ รอจนกว่ากระบวนการเชื่อมต่อเสร็จสิ้น แอปจะแสดงหน้าต่าง เพื่อให้ทำาการเปลี่ยนชื่ออุปกรณ์
ตามต้องการ

6



ช�องเชื่อมต�ออุปกรณ�เสริม
(โหมด ZigBee)

ช�องเชื่อมต�ออุปกรณ�เสริม
(โหมด ZigBee)

ช�องเชื่อมต�ออุปกรณ�เสริม
(โหมด ZigBee)

ช�องเชื่อมต�ออุปกรณ�เสริม
(โหมด ZigBee)

05

การเชื่อมต่อชุดล็อคกับแอปพลิเคชัน

ทำาการเสียบโมดูล ZigBee และ ใส่แบตเตอรี่กลับเข้าไป21 เปิดฝาหลังและถอดแบตเตอรี่ออก 1 ก้อน

3 ไปที่แอป “Hafele Smart Living” ไปที่ “+” แล้ว เลือก “Lock (Zigbee)”
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6 กดเข้าสู่เมนูการตั้งค่าที่ตัวล็อคและไปที่เมนู “Network”

ไปที่ชุดล็อค ทำาการปลดล็อคและเปิดประตูค้างไว้5

ทำาการเลือก “Pairing with App” ที่ชุดล็อคประตูระบบ
ดิจิตอล

7

4 คลิกเลือกเกตเวย์ที่ต้องการเพิ่มชุดล็อค
และ คลิกที่ “Done”

Menu
Dismantle Alert
System Querry
Network

Network
Paring with App
Delete Paring



8 คลิก “Confirm the indicator is blinking rapidly” แล้วกด “Next” ในแอปพลิเคชัน

07

9 แอปจะทำาการจับคู่อุปกรณ์ รอจนกว่ากระบวนการจะเสร็จสิ้น แอปจะแสดงหน้าต่าง เพื่อให้ทำาการเปลี่ยนชื่ออุปกรณ์
ตามต้องการ แล้วกด “Done”
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การใช้งานแอปพลิเคชันเบื้องต้น

สถานะแบตเตอร่ี

แสดงการแจ้งเตือน

สถานะโหมดส่วนตัว

แสดงผู้มีสิทธ์ิในการใช้งาน
ของชุดล็อค

แสดงประวัติการใช้งาน
ของชุดล็อค

การต้ังค่าการให้สิทธ์ิ
รหัสผ่านแบบสุ่มและ
การปลดล็อคจากระยะไกล

หน้าต่างสำาหรับ
ปลดล็อคระยะไกล

หน้าต่างสร้าง
รหัสผ่านสุ่มช่ัวคราว

สถานะประตู

แก้ไขช่ือและ
ข้อมูลเบ้ืองต้น
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การปลดล็อคจากระยะไกลผ่านแอปพลิเคชัน

สัมผัสและกดค้าง ที่รูปชุดล็อคตรงกลาง2

ทำาการรอสักครู่ เมื่อการปลดล็อคสำาเร็จ
แอปจะแสดงหน้าต่างว่าทำาการปลดล็อคสำาเร็จแล้ว

4

1 เปิดแอปและเลือกที่ชุดล็อค

3 แอปจะแสดงหน้าต่างขึ้นมา ให้ทำาการ
กดที่ “Confirm”
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การสร้างรหัสผ่านสุ่มชั่วคราว

สัมผัสที่รูปชุดล็อคตรงกลางแล้ว เลื่อนไปทางซ้าย2

ให้ทำาการสัมผัสภายในบริเวณตรงกลาง 1 ครั้ง แล้ว
รอจนกว่าตัวเลขจะหยุดนิ่ง

4

1 เปิดแอปและเลือกที่ชุดล็อค

3 บริเวณวงกลมจะแสดงข้อความ “Remote dynamic 
password” ตามภาพด้านล่าง
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การเพิ่มผู้มีสิทธิใช้งานล็อค

กดเลือกที่ “+” ด้านบนมุมขวาของแอป2

ทำาการใส่รายละเอียดของผู้ใช้งาน เช่น ชื่อ อีเมล์ 
สำาหรับกลุ่มสมาชิกผู้ดูแลระบบ

4

1 กดเลือกที่ “Users” ด้านล่างของแอป

3 ทำาการเลือกสิทธิของผู้ใช้งาน แล้ว
กด “Immediately add”

**สมากชิกในกลุ่มน้ีสามารถใช้งานและควบคุมได้ทุกอุปกรณ์
  ที่อยู่ภายในแอป
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ทำาการใส่รายละเอียดของผู้ใช้งาน สำาหรับกลุ่มสมาชิกทั่วไป สามารถเพิ่มรูปภาพ, เลขลำาดับของลายนิ้วมือ, เลขลำาดับ
ของรหัสผ่าน และเลขลำาดับของคีย์การ์ด ซึ่งข้อมูลทั้งหมดที่ทำาการบันทึกจะแสดงในประวัติการใช้งาน

5

**สมาชิกในกลุ่มนี้สามารถใช้งานชุดล็อคได้เพียงอย่างเดียว

5.1 เพิ่มรหัสผ่านผู้ใช้งาน, ลายนิ้วมือ
หรือ การใช้คีย์การ์ด ที่เมนูบนชุดล็อค
(ไม่ใช่บนแอปพลิเคชัน)

5.2 ทำาการทดสอบรหัสผ่าน,
ลายนิ้วมือหรือการใช้คีย์การ์ด  
เพื่อ เปิดการใช้งานชุดล็อค

5.3 เปิดแอปพลิเคชัน และไปที่เมนู
“Records” เพื่อตรวจสอบประวัติการ
ใช้งานชุดล็อค

5.4 ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบรหัสผ่าน
ลายนิ้วมือหรือหมายเลขคีย์การ์ด
ทั้งหมดที่ทำาการรบันทึกลงไปในชุดล็อค

5.5 กลับสู่เมนู “Users”,  
ทำาการเลือกลำาดับผู้ใช้งาน
ที่ต้องการ และกด “Edit”  
เพื่อทำาการแก้ไข

5.6 ผู้ใช้งานสามารถกำาหนด  
รหัสผ่านลายนิ้วมือหรือหมายเลขคีย์
การ์ดให้ตรงกับลำาดับผู้ใช้งานได้ตาม
ต้องการ



การดูประวัติการใช้งานล็อค

13

1 กดเลือกที่ “Records” ด้านล่างของแอป

2 แอปพลิเคชันจะแสดง รายละเอียดการใช้งาน เช่น ชื่อ เวลา และลักษณะการปลดล็อคที่ใช้ในเวลานั้น ๆ



การตั้งค่าคุณสมบัติของรหัสผ่านสุ่มชั่วคราว

ทำาการเลือก “Dynamic password management”2

1 กดเลือกที่ “Setting” ด้านล่างขวาของแอป

14
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5 “Verify door lock administrator password is available” เมื่อต้องการให้ระบุรหัสมาสเตอร์ก่อนทำาการสุ่มรหัสผ่าน

“All users are available”เพื่อเปิดการใช้งาน
ฟังก์ชันรหัสแบบสุ่มสำาหรับทุกคน

43 “Available to administrators only” เพื่อเปิดการ
ใช้งานฟังก์ชันรหัสแบบสุ่มเฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น
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การตั้งค่าคุณสมบัติของการปลดล็อคจากระยะไกล

ทำาการเลือก “Remote door opening management”2

1 กดเลือกที่ “Setting” ด้านล่างขวาของแอป
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5 “Disable remote doors” ปิดฟังก์ชันการปลดล็อคจากระยะไกล

“No password is required” เพื่อเปิดการใช้งานฟังก์ชัน
 สำาหรับทุกคน

43 “Administrators password only” เพื่อเปิดการใช้งาน     
 ฟังก์ชันเฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น


