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รุ�น ER4900
ล็อคประตูระบบดิจิตอล

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

ER4900
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ฟ�งก�ชันล็อคอัตโนมัติ / ฟ�งก�ชันล็อคซ้ำอัตโนมัติ

เม่ือประตูถูกป�ด อุปกรณ�จะล็อคประตูโดยอัตโนมัติ (เม่ืออุปกรณ�อยู�ในโหมดล็อคอัตโนมัติ)

สัญญาณเตือนเม่ือถึงเวลาเปล่ียนแบตเตอร่ี

สัญลักษณ�เตือนจะปรากฎข้ึนบนหน�าจอเพ่ือแจ�งเตือนให�เปล่ียนแบตเตอร่ี 

กรุณาเปล่ียนแบตเตอร่ีทันที

ฟ�งก�ชันการป�องการความเสียหายจากผู�บุกรุก

การใส�รหัสผ�านผู�ใช�งาน และคีย�การ�ดไม�ถูกต�องจำนวน 10 คร้ัง อุปกรณ�จะหยุดทำงานเป�นเวลา 3 นาที 

และหลังจากน้ันจะกลับมาทำงานได�ตามปกติ

สัญญาณเตือนเม่ือถูกบุกรุก

เม่ือประตูถูกเป�ดโดยเคร่ืองมือต�างๆ หรือการงัดประตู อุปกรณ�จะส�งเสียงเตือนทันที

เม่ือฟ�งก�ชันล็อคสองช้ันทำงาน ประตูจะไม�สามารถเป�ดได�ด�วยรหัสผ�านผู�ใช�งาน 

หรือคีย�การ�ด ยกเว�น การใช�รหัสผ�านมาสเตอร�  

ฟ�งก�ชันความเป�นส�วนตัว (ฟ�งก�ชันล็อคสองช้ัน)

ฟ�งก�ชันการใส�รหัสผ�านแบบสุ�ม

สามารถสุ�มกดตัวเลขแบบสุ�มแล�วตามด�วยรหัสผ�านผู�ใช�งานในลำดับใดก็ได� โดยตัวเลขท้ังหมดต�องไม�เกิน 20 หลัก 

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

เป�ดประตูได� 2 แบบ

สามารถใช�รหัสผ�านหลัก/รหัสผ�านผู�ใช�งาน คีย�การ�ด ในการเป�ดประตู

รหัสผ�านผู�ใช�งาน คีย�การ�ด

สามารถป�อนรหัสผ�านหลัก 1 ชุด, รหัสผ�านผู�ใช�งาน 20 ชุด และคีย�การ�ด 50 ใบ

คุณสมบัติผลิตภัณฑ�
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 ข�อมูลพื้นฐาน

2



 ข�อมูลพื้นฐาน

3

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�

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

* ในกรณีท่ีมีสัญญาณเตือนแบตเตอร่ีอ�อน กรุณาเปล่ียนแบตเตอร่ีท้ังหมดใหม�ทันที และตรวจสอบความถูกต�องของข้ัวแบตเตอร่ีทุกคร้ัง

1. คุณสามารถต้ังค�าสินค�าใหม�ได� โดยการปฏิบัติตามคำส่ังเสียงท่ีมีหลากหลายภาษาได�แก� ภาษาอังกฤษ/สเปน/โปรตุเกส/ฝร่ังเศส และจีน

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

3. รหัสผ�านผู�ใช�งาน (4-10 หลัก): สามารถลงทะเบียนได�สูงสุด 20 ชุด โดยต�องกำหนดชุดตัวเลขกำกับ (00-19)

4. คีย�การ�ด: สามารถลงทะเบียนได�สูงสุด 50 ใบ โดยต�องกำหนดชุดตัวเลขกำกับ (00-49)

ข�อควรระวัง

71มม. 16มม.

159มม.

37มม. 90มม.

149มม.

ปุ�มตัวเลขแบบสัมผัส

เซ็นเซอร�
ลิ้นสปริง

จุดแตะคีย�การ�ด

ลิ้นตาย

ฝาป�ดช�องแบตเตอรี่

ปุ�มป�ด-เป�ดแบบหมุน

ปุ�มป�ด-เป�ดแบบกด

โมดูลด�านนอก โมดูลด�านใน

ช�องเสียบ Micro USB สำหรับกรณีฉุกเฉิน
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 ข�อมูลพื้นฐาน

รหัสผ�านมาสเตอร� (ผู�ใช�งานตั้งเอง)

ปุ�มดอกจันทร�หรือปุ�มเพื่อกลับไปเมนูก�อนหน�า

รหัสผ�านผู�ใช�งาน

ชุดตัวเลขกำกับคีย�การ�ด

(00-49)

ชุดตัวเลขกำกับรหัสผ�านผู�ใช�งาน 

(00-19)

แตะคีย�การ�ด

สัมผัสหน�าจอ เพื่อให�อุปกรณ�ทำงาน

การตั้งค�า

รหัสผ�านมาสเตอร�*

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

ฟ�งก�ชันล็อคอัตโนมัติ

ระบบการป�ด-เป�ดเสียง

การจำกัดการใส�รหัสผ�านผิด

ระบบหยุดทำงาน

ภาษาคำสั่งเสียง

ค�าเริ่มต�นจากโรงงาน

12345678

เป�ดใช�งาน

เป�ดใช�งาน

10 ครั้ง

3 นาที

ภาษาอังกฤษ

การตั้งค�าเริ่มต�นจากโรงงาน

สัญลักษณ�ก�อนการตั้งค�า
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 การต้ังค�าอุปกรณ�

ข�อควรระวัง

ข�อควรระวัง

ข�อควรระวัง

การเปลี่ยนรหัสผ�านมาสเตอร�

เมนูทั้งหมดจะไม�สามารถดำเนินการได� เมื่อยังไม�มีการเปลี่ยนรหัสผ�านมาสเตอร�ที่ตั้งมาจากโรงงาน

(ตั้งค�าครั้งแรกใช�

รหัส 12345678)

(4-10 หลัก)

(4-10 หลัก)

(4-10 หลัก)

(4-10 หลัก) (ยืนยัน)

(ยืนยัน)

การลงทะเบียนรหัสผ�านผู�ใช�งาน

1. เมื่อเริ่มลงทะเบียนรหัสผ�านผู�ใช�งาน จะต�องทำการใส�รหัสผ�านผู�ใช�งานภายในเวลา 10 วินาที
2. ระหว�างการตั้งค�า สามารถกดปุ�ม “*” เพื่อย�อนกลับไปยังเมนูก�อนหน�าได� 

การลงทะเบียนคีย�การ�ด

1. เมื่อเริ่มลงทะเบียนคีย�การ�ด จะต�องทำการแตะคีย�การ�ดภายในเวลา 10 วินาที
2. ระหว�างการตั้งค�า สามารถกดปุ�ม “*” เพื่อย�อนกลับไปยังเมนูก�อนหน�าได�

(เปลี่ยนรหัสครั้งถัดไป)

(เปลี่ยนรหัสครั้งแรก)

ข�อควรระวัง

การยกเลิกรหัสผ�านผู�ใช�งาน

1. เมื่อเริ่มกระบวนการยกเลิกรหัสผ�านผู�ใช�งาน จะต�องใส�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

(4-10 หลัก)

Delete log-in dataวิธีการปรับตั้งค�าเพิ่มเติมวิธีการยกเลิกข�อมูลลงทะเบียน

วิธีเพิ่ม/เปลี่ยน ข�อมูลลงทะเบียน
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 การต้ังค�าอุปกรณ�

ข�อควรระวัง

การยกเลิกคีย�การ�ดผู�ใช�งาน

1. เมื่อเริ่มกระบวนการยกเลิกคีย�การ�ดผู�ใช�งาน จะต�องใส�รหัสผ�านผู�ใช�งานภายในเวลา 10 วินาที
2. ระหว�างการตั้งค�า สามารถกดปุ�ม “*” เพื่อย�อนกลับไปยังเมนูก�อนหน�าได�
3. การยกเลิกคีย�การ�ดผู�ใช�งานทั้งหมดจะทำได�โดยการรีเซ็ทอุปกรณ�กลับสู�ค�าเริ่มต�นที่ตั้งมาจากโรงงาน

(4-10 หลัก)

(4-10 หลัก)

หรือ

คีย�การ�ดที่

ต�องการยกเลิก

Delete log-in dataวิธีการปรับตั้งค�าเพิ่มเติมวิธีการยกเลิกข�อมูลลงทะเบียน

การตั้งค�าภาษาและโหมดป�ดเสียง

ภาษาอังกฤษ ภาษาสเปน ภาษาโปรตุเกส

หรือ หรือ

ภาษาฝรั่งเศส ภาษาจีน โหมดป�ดเสียง

หรือ หรือ หรือ

โหมดการล็อคอัตโนมัติ

ระบบการล็อคของอุปกรณ�

โหมดการล็อคด�วยมือ

Delete log-in dataวิธีการปรับตั้งค�าเพิ่มเติม
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 การต้ังค�าอุปกรณ�

ข�อควรระวัง

คำอธิบาย: สัญญาณเตือนจะดังขึ้น ถ�าหากมีการเป�ดประตูจากด�านใน

ฟ�งก�ชันการเตือนเมื่อไม�มีใครอยู�

1. เมื่อเป�ดใช�งานฟ�งก�ชันนี้ รหัสผ�านผู�ใช�งาน คีย�การ�ด จะไม�สามารถเป�ดประตูได� ยกเว�นรหัสผ�านมาสเตอร� 
2. ฟ�งก�ชันการเตือนเมื่อไม�มีใครอยู�จะถูกป�ดอัตโนมัติ เมื่อใช�รหัสผ�านมาสเตอร�เป�ดประตู
3. เมื่อมีบุคคลเป�ดประตูโดยปุ�มป�ด-เป�ดแบบหมุนหรือแบบกดภายในห�อง อุปกรณ�จะส�งสัญญาณเตือน

กด[1]

กด[2]

1. เปลี่ยนรหัสผ�านมาสเตอร�

2. การตั้งค�าผู�ใช�งานต�างๆ

3. การยกเลิกผู�ใช�งานต�างๆ

4. ระบบการล็อคอุปกรณ�

5. การตั้งค�าภาษา

6. การเป�ดระบบเตือนเมื่อ
  ไม�มีใครอยู�

เปลี่ยนรหัสผ�านมาสเตอร�

1. ลงทะเบียนรหัสผ�านผู�ใช�งาน
2. ลงทะเบียนคีย�การ�ด

กด[3]
1. ยกเลิกรหัสผ�านผู�ใช�งาน
2. ยกเลิกคีย�การ�ด

กด[4]  

กด[5]  

กด[6]  

1. ระบบล็อคอัตโนมัติ
2. ระบบล็อคด�วยมือ

เป�ดระบบเตือนเมื่อไม�มีใครอยู�

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

Delete log-in dataวิธีการปรับตั้งค�าเพิ่มเติม

ตารางการใช�งาน

ฟ�งก�ชันความเป�นส�วนตัว (ฟ�งก�ชันล็อคสองชั้น)

เมื่อประตูถูกป�ด ให�กดปุ�มป�ด-เป�ดค�าง 3 วินาที เพื่อเป�ดระบบฟ�งก�ชันความเป�นส�วนตัว

โดยเมื่อเป�ดใช�งานฟ�งก�ชันนี้ จะทำให�รหัสผ�านผู�ใช�งาน และคีย�การ�ดทั้งหมด

ไม�สามารถใช�งานได� ยกเว�นรหัสผ�านมาสเตอร�
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 การต้ังค�าอุปกรณ�

 

วิธีเป�ดและล็อคประตู

รหัสผ�าน

1. แตะหน�าจอเพื่อให�หน�าจอ
   แสดงผล
2. ใส�รหัสผ�านที่ลงทะเบียน
   แล�วตามด�วย #

คีย�การ�ด

แตะคีย�การ�ดที่ลงทะเบียน
แล�วลงบนสัญลักษณ�คีย�การ�ดบน
หน�าจอจนได�ยินเสียงสัญญาณ

การเป�ดประตูจากภายนอกห�อง

ฟ�งก�ชันการใส�รหัสผ�านแบบสุ�ม

สามารถสุ�มกดตัวเลขแล�วตามด�วยรหัสผ�านผู�ใช�งานที่ลงทะเบียนไว�แล�วในลำดับใดก็ได� โดยตัวเลขท้ังหมดต�องไม�เกิน 20 หลัก 
ในฟ�งก�ชันนี้คุณสามารถปกป�ดรหัสผ�านผู�ใช�งานที่แท�จริงจากบุคคลภายนอกได�

การเป�ดประตูจากภายในห�อง

ปุ�มป�ด-เป�ด แบบหมุน

หมุนปุ�มป�ด-เป�ด แบบหมุนไปที่
สัญลักษณ�คลายล็อคประตู

การล็อคประตู

ระบบล็อคอัตโนมัติ: หลังจากที่ประตูถูกป�ด ประตูจะถูกล็อคโดยอัตโนมัติ

ระบบล็อคด�วยมือ: 

กดปุ�มใดปุ�มนึงบนหน�าจอค�าง 1 วินาที 
เพื่อล็อคประตู

กดปุ�มป�ด-เป�ด 1 ครั้ง 
เมื่อต�องการเป�ดประตู

หมุนปุ�มป�ด-เป�ด แบบหมุนไปที่
สัญลักษณ�ล็อคประตู
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 วิธีใช�งาน

วิธีการใช�งานเพิ่มเติม

จุดเชื่อมต�อ Micro USB กับแบตเตอรี่สำรองในกรณีฉุกเฉิน

แบตเตอรี่พกพา (ใช�สาย Micro USB)

เมื่อแบตเตอรี่ภายในอุปกรณ�มีกำลังไฟต่ำจนไม�สามารถเป�ดประตูจากภายนอกห�อง
ได� ให�ต�อแบตเตอรี่สำรองเข�ากับช�องเสียบ Micro USB บริเวณด�านล�างของอุปกรณ�
เพื่อจ�ายกระแสไฟฟ�าเข�าอุปกรณ� หลังจากนั้นกรุณาใส�รหัสผ�านผู�ใช�งาน, ลายนิ้วมือ 
หรือคีย�การ�ด เพื่อปลดล็อคอุปกรณ� และเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม�ทันที

ช�องเสียบแบตเตอรี่สำรอง (Micro USB)

ปุ�มรีเซ็ทเพื่อกลับไปการตั้งค�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�แบตเตอรี่กลับ
   เข�าไปที่ช�องใส�แบตเตอรี่อีกครั้ง
5. กดค�างไว�ที่ปุ�มรีเซ็ทจนได�ยินเสียงสัญญาณว�ารีเซ็ตเรียบร�อยแล�ว

ข�อมูลผู�ใช�งานทั้งหมดจะถูกลบไปด�วย!ข�อควรระวัง
ปุ�มรีเซ็ท


