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คู�มือการติดตั้ง

รุ�น DL7600
ล็อคประตูระบบดิจิตอล

DL7600

* เนื้อหาของคู�มือผู�ใช�นี้อาจเปลี่ยนแปลงได�โดยไม�ต�องแจ�งให�ผู�ใช�ทราบล�วงหน�าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ�
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ภาพรวมสินค�า
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ตัวเคร่ืองด�านในตัวเคร่ืองด�านนอก

ตลับกุญแจระบบมอร�ทิส

ลิ้นตาย
ลิ้นเซนเซอร�

ลิ้นประตู

รูแกนมือจับ

ช�องเสียบกุญแจ

ช�องเสียบ Micro USB
สำหรับกรณีฉุกเฉิน

ปุ�มรีบูท

ปุ�มตัวเลขแบบสัมผัส

จุดแตะคีย�การ�ด

จุดสแกนลายนิ้วมือ

ปุ�มป�ด-เป�ดแบบกด

ปุ�มรีเซ็ท

ปุ�มล็อคมือจับ

ฝาครอบแบตเตอรี่

ฝาครอบตัวเครื่องส�วนล�าง

ช�องเสียบกุญแจ

มือจับประตู

ช�องเสียบ Micro USB
สำหรับกรณีฉุกเฉิน

ปุ�มรีบูท
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อุปกรณ�และชิ้นส�วนของผลิตภัณฑ�

1. ฝาครอบแบตเตอรี่ 1 ชิ้น

2. สกรูยึดตัวเครื่องชนิด M6 2 ชิ้น

3. ตัวเครื่องด�านใน 1 ชิ้น

4. สปริง 2 ชิ้น

5. แกนมือจับ 2 ชิ้น

6. สกรูยึดตลับกุญแจระบบมอร�ทิส 2 ชิ้น

7. ข�อต�อยึดสกรูชนิด M6 2 ชิ้น

8. ฝาครอบตัวเครื่องส�วนล�าง 1 ชิ้น

9. สกรูยึดตัวเครื่องชนิด M6 1 ชิ้น

10. สกรูยึดแผ�นรองด�านในชนิด M5 3 ชิ้น

11. แผ�นรองด�านใน 1 ชิ้น

12. ตลับกุญแจระบบมอร�ทิส 1 ชิ้น

13. ข�อต�อยึดสกรูชนิด M5 3 ชิ้น

14. ตัวเครื่องด�านนอก 1 ชิ้น

15. ชุดติดตั้งเพลทรับกลอน

     - เพลทรับกลอนฝ��งซ�าย 1 ชิ้น

     - เพลทรับกลอนฝ��งขวา 1 ชิ้น

     - กล�องรับกลอน 1 ชิ้น

16. ดอกกุญแจ 2 ชิ้น
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การเตรียมการก�อนการติดตั้ง

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

เป�ดเข�าฝ��งซ�าย เป�ดเข�าฝ��งเป�ดออกฝ��งซ�าย เป�ดออกฝ��งขวา

ประตูด�านในห�อง

ประตูด�านนอกห�อง ประตูด�านนอกห�อง ประตูด�านนอกห�อง ประตูด�านนอกห�อง

ประตูด�านในห�อง ประตูด�านในห�อง ประตูด�านในห�อง

ปุ�มล็อคลิ้น
ตลับกุญแจ

สกรูสำหรับยึดเพื่อ
เป�ดประตูจาก

ด�านใน

ลิ้นตลับ
กุญแจ

1. ดันปุ�มล็อคลิ้นตลับกุญแจค�างไว�ที่ด�านบน เพื่อคลายล็อคลิ้น2. กดลิ้นตลับกุญแจเข�าไป

3. หมุนลิ้นตลับกุญแจไป

ตามทิศทางที่ลูกศรชี้ดังรูป

4. ดันลิ้นตลับกุญแจออกมา

ทำการตรวจสอบให�แน�ใจว�าสกรูทั้ง 2 ยึดกับตลับกุญแจ

ฝ��งด�านในห�องเท�านั้น การยึดสกรูนี้จะทำให�สามารถ

เป�ดประตูแบบ Panic function ได�

5. ดันปุ�มล็อคลิ้นตลับกุญแจลงมาเพื่อล็อคลิ้นไว�

   (ปุ�มจะตกลงมาเองตามแรงโน�มถ�วง)

6.ทำการเปลี่ยนฝ��งและยึดสกรูทั้ง 2 ตัว

วิธีการเปลี่ยนทิศทางลิ้นประตูและสกรูสำหรับยึดเพื่อเป�ดประตูจากด�านใน

ข�อควรระวัง
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การเตรียมการก�อนการติดตั้ง

วิธีการเปลี่ยนทิศทางมือจับประตู (สามารถปรับจากตัวเครื่องได�ทั้ง 2 ด�าน)

กรุณาปรับทิศทางมือจับประตูที่ต�องการ ตามแบบติดตั้งด�านล�าง

สกรูยึดทิศทาง
มือจับประตู

แกนลิ้นตาย
อุปกรณ�ยึด

สายไฟ

1. ทำการถอดสกรูทั้ง 2 ตัว, ตัวยึดตำแหน�งมือจับ,

   อุปกรณ�ยึดสายไฟ ออกตามลำดับ

2. หมุนมือจับประตูในทิศทาง

   ที่ต�องการ

ตัวยึดตำแหน�ง
มือจับประตู

กรุณาตรวจสอบความหนาของบานประตูก�อนทำการติดตั้ง
1. กรุณาเลือกความยาวของสกรูตามความหนาของประตู

2. ชุดสกรูที่มาจากโรงงานจะสามารถติดตั้งบานประตูที่ความหนา

   35-60 มม. เท�านั้น

3. จัดตำแหน�งสายไฟไว�ที่ร�องเก็บสายไฟด�านบน หลังจากนั้นให�ใส�อุปกรณ�ยึดสายไฟ

   และ ตัวยึดตำแหน�งมือจับประตูโดยให�เครื่องหมาย “  ” อยู�ด�านบนเท�านั้น

   พร�อมกับยึดสกรูทั้ง 2 ตัว

ควรตัดแกนลิ้นตายให�มีความยาวไม�น�อยกว�าครึ่งหนึ่งของความหนาประตู

โดยจะต�องไม�ให�แกนลิ้นตายยื่นออกมาเกินระยะประตู

อุปกรณ�ยึด
สายไฟ

สกรูยึดทิศทาง
มือจับประตู

แกนลิ้นตาย

ตัวยึดตำแหน�ง
มือจับประตู

คำแนะนำในการตัดแกนลิ้นตาย
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วิธีการติดตั้ง

1. กำหนดจุดที่จะติดตั้งและวางแผ�นทาบเจาะเพื่อเจาะประตู

   หลังจากนั้น ให�ใส�ตลับกุญแจระบบมอร�ทิสเข�าไปที่สันประตู

   ขันสกรูทั้ง 2 อันเพื่อยึดตลับกุญแจเข�ากับประตูให�เรียบร�อย

2. ใส�ข�อต�อยึดสกรูจำนวน 5 ชิ้นที่ตัวเครื่องด�านหน�า แล�วใส�แกนมือจับ

   และสปริงเข�าไปที่ตำแหน�งตามภาพ

ข�อต�อยึดสกรูชนิด
M6 2 ชิ้น

แกนมือจับ

สปริง

ข�อต�อยึดสกรูชนิด
M5 3 ชิ้น

ไม�ควรดันลิ้นตายออกมา

ในระหว�างติดตั้ง

กรุณาใส�สปริงฝ��งฐานกว�างเข�าไปเท�านั้น

ข�อควรระวัง

ข�อควรระวัง

3. นำสายไฟของตัวเครื่องด�านนอกสอดผ�านรูเจาะดังรูป
   หลังจากนั้นให�ทำการใส�แกนมือจับเข�าไปที่ตลับกุญแจ
   แล�วประกบตัวอุปกรณ�ด�านนอกให�ชิดกับบานประตู

4. ทำการติดตั้งและยึดสกรูแผ�นรองด�านในห�องให�แน�น

กรุณาตัดแกนลิ้นตายให�เหมาะสม

ตามความหนาของประตู
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วิธีการติดตั้ง

6. ทำการต�อสายไฟของตัวเครื่องด�านหน�าและตลับกุญแจ
   เข�ากับแผงวงจรของตัวเครื่องด�านใน และทำการประกบ
   ตัวเครื่องให�ยึดกับแผ�นรองด�านใน

5. ใส�ปริงที่ตัวเครื่องด�านในตามตำแหน�งในรูป

แกนมือจับ

สปริง

สปริง

8. ใส�แบตเตอรี่พร�อมป�ดฝาครอบแบตเตอรี่ หลังจากนั้นให�ทำ
   การติดตั้งชุดเพลทรับกลอนให�เรียบร�อย

7. ทำการยึดสกรูทั้ง 3 ตัวให�แน�น

ข�อควรระวัง

หลังจากทำการติดตั้งเพลทรับ

กลอนเรียบร�อยแล�วให�ทำการ

ทดสอบการเป�ด/ป�ดประตูด�วย
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วิธีการติดตั้ง

9. ทำการตรวจสอบมือจับประตู, ปุ�มล็อคมือจับและช�อง
   เสียบกุญแจ ว�ามีข�อบกพร�องที่จุดไหนหรือไม�

CLOSE

ข�อควรระวัง

กรุณาทดสอบการเป�ดประตูด�วยดอกกุญแจหลังจากติดตั้ง


