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



1

สารบัญ

ข�อมูลพื้นฐาน

การต้ังค�าอุปกรณ�

วิธีการใช�งาน

การเป�ดประตูจากภายนอกห�อง………………………………..

การเป�ดประตูจากภายในห�อง…………………………………..

การล็อคประตู…………………………………………………….

ปุ�มรีเซ็ทเพ่ือกลับไปต้ังค�าเร่ิมต�นจากโรงงาน…………………..

จุดเช่ือมต�อ Micro USB กับแบตเตอร่ีสำรองในกรณีฉุกเฉิน…

ปุ�มรีบูท……………………………………………………………

ข�อแนะนำการเปล่ียนแบตเตอร่ี…………………………………

อุปกรณ�เสริมเพ่ือเช่ือมต�อเคร่ือข�าย……………………………..

12

12

13

13

13

14

14

14

คุณสมบัติผลิตภัณฑ�……………………………………………….

คำเตือน…………………………………………………………….. 

ภาพรวมสินค�า…………………………………………………….. 

การต้ังค�าเร่ิมต�นจากโรงงาน………………………………………

สัญลักษณ�ก�อนการต้ังค�า…………………………………………..

 2

 3

 3

 4

 4

การเปล่ียนรหัสผ�านมาสเตอร�…………………………………….. 

การลงทะเบียนรหัสผ�านผู�ใช�งาน………………………………….

การลงทะเบียนลายน้ิวมือ………………………………………….  

การลงทะเบียนคีย�การ�ด……………………………………………

การยกเลิกรหัสผ�านผู�ใช�งาน……………………………………….

การยกเลิกลายน้ิวมือผู�ใช�งาน…………………………………….. 

การยกเลิกคีย�การ�ดผู�ใช�งาน……………………………………….

โหมดการเป�ดประตู………………………………………………..

การต้ังค�าระบบเสียง……………………………………………….

การต้ังค�าภาษา……………………………………………………..

การแจ�งหมายเลขซีเรียลของอุปกรณ�……………………………..

การป�ด-เป�ดจุดเช่ือมต�ออุปกรณ�เครือข�ายเสริม…………………..

การต้ังค�าบลูทูธ……………………………………………………..

ฟ�งก�ชันการเตือนเม่ือไม�มีใครอยู�…………………………………..

การเปล่ียนระบบการล็อคของอุปกรณ�……………………………

ฟ�งก�ชันความเป�นส�วนตัว……………………………………………

ฟ�งก�ชันการเป�ด-ป�ดเสียง (การต้ังค�าช่ัวคราว)……………………

ตารางการใช�งาน……………………………………………………

 5

 5

 5

 6

 6

 7

 7

 8

 8

 8

 8

 9

 9

 9

 10

 10

 10

 11



ฟ�งก�ชันล็อคอัตโนมัติ/ฟ�งก�ชันล็อคซ้ำอัตโนมัติ

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

สัญญาณเตือนเม่ือถึงเวลาเปล่ียนแบตเตอร่ี

เม่ือแบตเตอร่ีอ�อนจะมีเสียงแจ�งเตือนดังข้ึ�นมา 

กรุณาเปล่ียนแบตเตอร่ีทันที

ฟ�งก�ชันการป�องการความเสียหายจากผู�บุกรุก

การใส�รหัสผ�านผู�ใช�งานไม�ถูกต�องจำนวน 5 คร้ัง อุปกรณ�จะหยุดทำงานเป�นเวลา 2 นาที 

และหลังจากน้ันจะกลับมาทำงานได�ตามปกติ

สัญญาณเตือนเม่ือถูกบุกรุก

เม่ือประตูถูกเป�ดโดยเคร่ืองมือต�างๆ หรือการงัดประตู อุปกรณ�จะส�งเสียงเตือนทันที

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

คีย�การ�ด หรือสแกนลายน้ิวมือ ยกเว�น การใช�รหัสผ�านมาสเตอร�  

ฟ�งก�ชันความเป�นส�วนตัว

ฟ�งก�ชันการใส�รหัสผ�านแบบสุ�ม

สามารถสุ�มกดตัวเลขแบบสุ�มแล�วตามด�วยรหัสผ�านผู�ใช�งานในลำดับใดก็ได� โดยตัวเลขท้ังหมดต�องไม�เกิน 32 หลัก 

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

ฟ�งก�ชันการเตือนเม่ือไม�มีใครอยู�Defense
mode

เม่ือมีการเป�ดประตูจากภายในอุปกรณ�จะส�งเสียงเตือน

เป�ดประตูได� 4 แบบ

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

รหัสผ�านผู�ใช�งาน คีย�การ�ด และสแกนลายน้ิวมือ

สามารถป�อนรหัสผ�านหลัก 1 ชุด, รหัสผ�านผู�ใช�งาน 10 ชุด, คีย�การ�ด 100 ใบ และลายน้ิว 100 ลายน้ิวมือ

คุณสมบัติผลิตภัณฑ�
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 ข�อมูลพื้นฐาน



 ข�อมูลพื้นฐาน
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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

1. คุณสามารถต้ังค�าสินค�าใหม�ได� โดยการปฏิบัติตามคำส่ังเสียงด�วยภาษาอังกฤษ และภาษาจีน

2. รหัสผ�านมาสเตอร� (6-12 หลัก): รหัสผ�านมาสเตอร�ท่ีถูกต้ังค�ามาจากโรงงานคือ “12345678” กรุณาเปล่ียนหลังการติดต้ัง

3. รหัสผ�านผู�ใช�งาน (6-12 หลัก): สามารถลงทะเบียนได�สูงสุด 10 ชุด โดยต�องกำหนดชุดตัวเลขกำกับ (00-09)

4. สแกนลายน้ิวมือ: สามารถลงทะเบียนได�สูงสุด 100 ลายน้ิวมือ โดยต�องกำหนดชุดตัวเลขกำกับ (00-99)

5. คีย�การ�ด: สามารถลงทะเบียนได�สูงสุด 100 ใบ โดยต�องกำหนดชุดตัวเลขกำกับ (00-99)

ข�อควรระวัง

ตัวเคร่ืองด�านในตัวเคร่ืองด�านนอก

จุดสแกนลายนิ้วมือ

ปุ�มตัวเลขแบบสัมผัส

จุดแตะคีย�การ�ด

ปุ�มรีบูท

ช�องเสียบ Micro USB

สำหรับกรณีฉุกเฉิน

ช�องเสียบกุญแจ

ฝาป�ดตัวเครื่องส�วนบน ปุ�มรีเซ็ท

ปุ�มป�ด-เป�ดแบบกด

ปุ�มเป�ดแบบหมุน

ฝาป�ดช�องแบตเตอรี่
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 ข�อมูลพื้นฐาน

การตั้งค�าเริ่มต�นจากโรงงาน

สัญลักษณ�ก�อนการตั้งค�า

รหัสผ�านมาสเตอร� (ผู�ใช�งานตั้งเอง)

สแกนลายนิ้วมือ 

ปุ�มดอกจันทร�หรือปุ�มเพื่อกลับไปเมนูก�อนหน�า

รหัสผ�านผู�ใช�งาน

ชุดตัวเลขกำกับคีย�การ�ด

และลายนิ้วมือ (00-99)

ชุดตัวเลขกำกับรหัสผ�านผู�ใช�งาน 

(00-09)

แตะคีย�การ�ด

สัมผัสหน�าจอ เพื่อให�อุปกรณ�ทำงาน

การตั้งค�า

รหัสผ�านมาสเตอร�*

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

โหมดการเป�ดประตู

ระบบเสียง

การจำกัดการใส�รหัสผ�านผิด

ระบบหยุดทำงาน

ภาษาคำสั่งเสียง

ค�าเริ่มต�นจากโรงงาน

12345678

โหมดปกติ

เป�ดใช�งาน

5 ครั้ง

2 นาที

ภาษาอังกฤษ
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 การต้ังค�าอุปกรณ�

ข�อควรระวัง

ข�อควรระวัง

ข�อควรระวัง

วิธีเพิ่ม/เปลี่ยน ข�อมูลลงทะเบียน

การเปลี่ยนรหัสผ�านมาสเตอร�

1. เมนูทั้งหมดจะไม�สามารถดำเนินการได� เมื่อยังไม�มีการเปลี่ยนรหัสผ�านมาสเตอร�ที่ตั้งมาจากโรงงาน

(ตั้งค�าครั้งแรกใช�

รหัส 12345678)

(6-12 หลัก)

(6-12 หลัก)

(6-12 หลัก)

(6-12 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� 

การลงทะเบียนลายนิ้วมือ

1. เมื่อเริ่มลงทะเบียนลายนิ้วมือ จะต�องทำการสแกนลายนิ้วมือภายในเวลา 10 วินาที
2. ระหว�างการตั้งค�า สามารถกดปุ�ม “*” เพื่อย�อนกลับไปยังเมนูก�อนหน�าได�

  
 

 

ชุดตัวเลขกำกับ ประเภทของผู�ใช�งาน หมายเหตุ

สำหรับผู�ใช�งานทั่วไป

แบบพิเศษ

00-94

95-99 จำเป�นต�องใช�ร�วมกับอุปกรณ�เครือข�ายเสริม

สามารถใช�งานได�ถาวร

  
 

 

ชุดตัวเลขกำกับ ประเภทของผู�ใช�งาน หมายเหตุ

สำหรับผู�ใช�งานทั่วไป

สำหรับผู�ใช�งานชั่วคราว

แบบพิเศษ

00-04

05-08

09

สามารถใช�งานได�ครั้งเดียว และจะไม�สามารถใช�งานได�เมื่อระบบอยู�
ในโหมดเพิ่มความปลอดภัย

จำเป�นต�องใช�ร�วมกับอุปกรณ�เครือข�ายเสริม

สามารถใช�งานได�ถาวร

(เปลี่ยนรหัสครั้งถัดไป)

(เปลี่ยนรหัสครั้งแรก)



ข�อควรระวัง

(6-12 หลัก)

การลงทะเบียนคีย�การ�ด

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

6

 การต้ังค�าอุปกรณ�

ข�อควรระวัง

วิธีการยกเลิกข�อมูลลงทะเบียน

การยกเลิกรหัสผ�านผู�ใช�งาน

1. เมื่อเริ่มกระบวนการยกเลิกรหัสผ�านผู�ใช�งาน จะต�องใส�ชุดตัวเลขกำกับภายในเวลา 10 วินาที
2. ระหว�างการตั้งค�า สามารถกดปุ�ม “*” เพื่อย�อนกลับไปยังเมนูก�อนหน�าได�

(6-12 หลัก)

(6-12 หลัก)

วิธีเพิ่ม/เปลี่ยน ข�อมูลลงทะเบียน

ยกเลิกรหัสผ�านทีละชุด

ยกเลิกรหัสผ�านทั้งหมด (ไม�สามารถยกเลิกได�เมื่ออยู�ในโหมดเพิ่มความปลอดภัย)
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 การต้ังค�าอุปกรณ�

Delete log-in dataวิธีการปรับตั้งค�าเพิ่มเติมวิธีการยกเลิกข�อมูลลงทะเบียน

ข�อควรระวัง

การยกเลิกลายนิ้วมือผู�ใช�งาน

ยกเลิกทีละลายนิ้วมือ

ยกเลิกทีละคีย�การ�ด

ยกเลิกคีย�การ�ดทั้งหมด (ไม�สามารถยกเลิกได�เมื่ออยู�ในโหมดเพิ่มความปลอดภัย)

ยกเลิกลายนิ้วมือทั้งหมด (ไม�สามารถยกเลิกได�เมื่ออยู�ในโหมดเพิ่มความปลอดภัย)

1. เมื่อเริ่มกระบวนการยกเลิกลายนิ้วมือผู�ใช�งาน จะต�องแตะลายนิ้วมือหรือชุดตัวเลขกำกับภายในเวลา 10 วินาที
2. ระหว�างการตั้งค�า สามารถกดปุ�ม “*” เพื่อย�อนกลับไปยังเมนูก�อนหน�าได�

(6-12 หลัก)

แตะลายนิ้วมือที่

ต�องการยกเลิก
หรือ

(6-12 หลัก)

ข�อควรระวัง

การยกเลิกคีย�การ�ดผู�ใช�งาน

1. เมื่อเริ่มกระบวนการยกเลิกคีย�การ�ดผู�ใช�งาน จะต�องแตะคีย�การ�ดหรือชุดตัวเลขกำกับภายในเวลา 10 วินาที
2. ระหว�างการตั้งค�า สามารถกดปุ�ม “*” เพื่อย�อนกลับไปยังเมนูก�อนหน�าได�

(6-12หลัก)

(6-12 หลัก)

แตะคีย�การ�ดที่

ต�องการยกเลิก
หรือ
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 การต้ังค�าอุปกรณ�

Delete log-in data

การตั้งค�าระบบเสียง

วิธีการปรับตั้งค�าเพิ่มเติม

โหมดปกติ: การยืนยันเพื่อเป�ดประตูเพียงขั้นตอนเดียวเช�น รหัสผ�าน, ลายนิ้วมือ หรือคีย�การ�ด

การเป�ดเสียง

การป�ดเสียง (ยกเว�นเสียงเตือนและเสียงในเมนูตั้งค�า)

โหมดการเป�ดประตู

โหมดเพิ่มความปลอดภัย: การยืนยันเพื่อเป�ดประตู 2 ขั้นตอนเช�น รหัสผ�าน+ลายนิ้วมือ, รหัสผ�าน+คีย�การ�ด หรือลายนิ้วมือ+คีย�การ�ด

7

7

(6-12 หลัก)

(6-12 หลัก)

(6-12 หลัก)

(6-12 หลัก)

การตั้งค�าภาษา

(6-12 หลัก)

ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ

หรือ

การแจ�งหมายเลขซีเรียลของอุปกรณ�

(6-12 หลัก)



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

การเป�ดจุดเชื่อมต�อ

การป�ดจุดเชื่อมต�อ

(6-12 หลัก)

(6-12 หลัก)

Delete log-in dataวิธีการปรับตั้งค�าเพิ่มเติม
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 การต้ังค�าอุปกรณ�

ปุ�ม Defense mode

ฟ�งก�ชันการเตือนเมื่อไม�มีใครอยู�

1. การเป�ดใช�งาน: หลังจากที่ประตูถูกล็อค กรุณากดปุ�ม [   ]  เพื่อทำการเป�ดใช�งาน

โหมดนี้ โดยจะมีสัญญาณแจ�งว�า “Defense mode enabled” โดยโหมดการทำงานนี้

อุปกรณ�จะส�งสัญญาณเตือนออกมา เมื่อประตูถูกเป�ดจากด�านในห�อง

2. การป�ดใช�งาน: เมื่อประตูถูกเป�ดจากด�านนอกห�องอย�างถูกต�อง ระบบนี้จะถูกป�ด

ใช�งานทันที   

การตั้งค�าบลูทูธ

จัดการระบบบลูทูธ (จำเป�นต�องเป�ดใช�งานบลูทูธก�อน) 

เป�ดใช�งานบลูทูธ

เชื่อมต�อบลูทูธ ยกเลิกการเชื่อมต�อบลูทูธ ป�ดการใช�งานบลูทูธ 

1. การตั้งค�าที่มาจากโรงงาน บลูทูธจะถูกป�ดใช�งานไว�
2. จำเป�นต�องเป�ดการใช�งานบลูทูธก�อน จึงจะสามารถจัดการระบบบลูทูธเป�นอันดับถัดไปได�

ข�อควรระวัง

(6-12 หลัก)

(6-12 หลัก)

หรือ หรือ



Delete log-in dataวิธีการปรับตั้งค�าเพิ่มเติม
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 การต้ังค�าอุปกรณ�

เป�ด > ป�ด: หากระบบตั้งค�าเริ่มต�นไว�ในโหมดเป�ดเสียง ให�กดปุ�ม [#] ค�างไว�เพื่อ

ป�ดเสียง หลังจากอุปกรณ�กลับเข�าสู�การพักหน�าจอ โหมดป�ดเสียงจะถูกป�ดใช�งาน

โดยอัตโนมัติ

ป�ด > เป�ด: หากระบบตั้งค�าเริ่มต�นไว�ในโหมดป�ดเสียง ให�กดปุ�ม [#] ค�างไว�เพื่อ

เป�ดเสียง หลังจากอุปกรณ�กลับเข�าสู�การพักหน�าจอ โหมดเป�ดเสียงจะถูกป�ดใช�งาน

โดยอัตโนมัติ

ฟ�งก�ชันความเป�นส�วนตัว

เมื่อประตูถูกล็อค กรุณากดปุ�ม [CLOSE] ค�างไว�เพื่อเป�ดระบบ หลังจากนั้นจะมี

สัญญาณแจ�งว�า “Inside deadlock enabled” หลังจากเป�ดระบบนี้ประตูจะ

ไม�สามารถเป�ดจากด�านนอกได� ยกเว�นการใช�รหัสผ�านมาสเตอร�หรือ กุญแจเท�านั้น    

ปุ�มป�ด-เป�ดเสียง

ฟ�งก�ชันการป�ด-เป�ดเสียง (การตั้งค�าชั่วคราว)

การเปลี่ยนระบบการล็อคของอุปกรณ�

1. ถอดฝาครอบแบตเตอรี่ออกเพื่อหาปุ�ม A/M

2. [A] หมายถึงระบบล็อคอัตโนมัติ: เมื่อประตูถูกป�ด อุปกรณ�จะขับมอเตอร�ลิ้นตาย
ออกมา โดยอัตโนมัติเพื่อล็อคประตู

3. [M] หมายถึงระบบล็อคด�วยมือ: เมื่อประตูถูกป�ดจากด�านนอกห�อง จำเป�นต�อง
ยืนยันด�วยลายนิ้วมือ รหัสผ�าน หรือคีย�การ�ดเพื่อล็อคประตู   

ข�อพึงสังเกต :

1. ในการเป�ดประตูจากนอกห�อง เพียงทำการแตะหน�าจอให�อุปกรณ�ทำงาน ก็สามารถ

   ดันประตูเข�าไปได�

2. ในการล็อคประตูจากนอกห�อง จำเป�นต�องยืนยันด�วยการสแกนลายนิ้วมือ, ใส�รหัส

   หรือแตะคีย�การ�ด

สวิตช� Auto/

Manual mode
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 การต้ังค�าอุปกรณ�

ตารางการใช�งาน

กด[1]

กด[2]

1. การตั้งค�าผู�ใช�งานต�างๆ

2. การตั้งค�าอื่นๆ

3. ข�อมูลของอุปกรณ�

4. ฟ�งก�ชันส�วนขยาย (เครือข�ายเสริม)

5. การตั้งค�าบลูทูธ

กด[3]

กด[4]  

 

1. ลงทะเบียนรหัสผ�านผู�ใช�งาน

2. ลงทะเบียนลายนิ้วมือ

3. ลงทะเบียนคีย�การ�ด

4. ยกเลิกรหัสผ�านผู�ใช�งาน

5. ยกเลิกลายนิ้วมือ

6. ยกเลิกคีย�การ�ด

7. ตั้งค�าโหมดการเป�ดประตู

9. เปลี่ยนรหัสผ�านมาสเตอร�

1. ตั้งค�าระบบเสียงปุ�มสัมผัส

2. ตั้งค�าภาษา

1. ข�อมูลของอุปกรณ� (หมายเลขซีเรียล)

1. เป�ดจุดเชื่อมต�อ

2. ป�ดจุดเชื่อมต�อ

กด[5]  
1. เป�ดใช�งานบลูทูธ

เมื่อบลูทูธป�ดอยู� เมื่อบลูทูธเป�ดใช�งานแล�ว 

1. เชื่อมต�อบลูทูธ 

2. ยกเลิกการเชื่อมต�อบลูทูธ 

3. ป�ดการใช�งานบลูทูธ 



12

 วิธีใช�งาน

วิธีเป�ดและล็อคประตู

การเป�ดประตูจากภายนอกห�อง

ลายนิ้วมือรหัสผ�าน

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

1. แตะลายนิ้วมือที่
   ลงทะเบียนแล�ว
   ลงบนจุดสแกนลาย
   นิ้วมือจนได�ยิน
   เสียงสัญญาณ

คีย�การ�ด

1. แตะคีย�การ�ดที่
   ลงทะเบียนแล�ว
   ลงบนสัญลักษณ�คีย�
   การ�ดบนหน�าจอจน
   ได�ยินเสียงสัญญาณ

การเป�ดประตูจากภายในห�อง

ฟ�งก�ชันการใส�รหัสผ�านแบบสุ�ม

สามารถสุ�มกดตัวเลขแล�วตามด�วยรหัสผ�านผู�ใช�งานที่ลงทะเบียนไว�แล�วในลำดับใดก็ได� โดยตัวเลขท้ังหมดต�องไม�เกิน 32 หลัก 
ในฟ�งก�ชันนี้คุณสามารถปกป�ดรหัสผ�านผู�ใช�งานที่แท�จริงจากบุคคลภายนอกได�

ช�องเสียบกุญแจ

ช�องเสียบกุญแจ

1.เสียบกุญแจที่ช�องเสียบแล�วหมุนตามทิศที่เหมาะสมเพื่อปลดล็อคประตู

2.ผลักหรือดันมือจับเพื่อเป�ดประตู

ปุ�มป�ด-เป�ด

กดปุ�มป�ด-เป�ด 2 ครั้งเพื่อเป�ดประตู

ปุ�มเป�ดแบบหมุน

หมุนปุ�มไปที่สัญลักษณ�คลายล็อคประตู

ปุ�มเป�ดแบบหมุน
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 วิธีใช�งาน

วิธีเป�ดและล็อคประตู

ปุ�มรีเซ็ทเพื่อกลับไปตั้งค�าเริ่มต�นจากโรงงาน

ระบบล็อคอัตโนมัติ

ในระบบล็อคอัตโนมัติหลังจากป�ดประตูระบบจะล็อคอัตโนมัติภายใน 1.5 วินาที

ระบบล็อคด�วยมือ

ล็อคประตูจากด�านในห�อง: กรุณากดปุ�ม [CLOSE] เพ่ือล็อคประตู

ล็อคประตูจากด�านนอกห�อง: กรุณาใส�รหัส, สแกนลายน้ิวมือ หรือแตะคีย�การ�ดเพ่ือล็อคประตู

วิธีการใช�งานเพิ่มเติม

ข้ันตอนการรีเซ็ทอุปกรณ�

1. เป�ดฝาป�ดตัวเคร่ืองส�วนบนและหาปุ�มรีเซ็ท

2. ใช�คลิปหนีบกระดาษกดปุ�ม “RES” 2 คร้ัง หลังจากน้ันจะได�ยินเสียงแจ�งว�า

   “Restored to factory setting, Change master PIN code”

3. หลังจากน้ันข�อมูลผู�ใช�งานและข�อมูลการต้ังค�าจะถูกลบท้ังหมด

จุดเชื่อมต�อ Micro USB กับแบตเตอรี่สำรองในกรณีฉุกเฉิน

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)

การล็อคประตู

สวิตซ� Auto /

Manual Mode

ปุ�มรีเซ็ท



อุปกรณ�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

 วิธีใช�งาน

14

วิธีการใช�งานเพิ่มเติม

ข�อแนะนำการเปลี่ยนแบตเตอรี่

ปุ�มรีบูท

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

ไม�แนะนำให�ใช�แบตเตอรี่เก�าปนกับแบตเตอรี่ใหม�ข�อควรระวัง

ปุ�มรีบูท

ใช�แบตเตอรี่แบบแอลคาไลน� 1.5V ขนาด AA เท�านั้น จำเป�นต�องใช�ทั้งหมด 8 ก�อน

โดย 4 ก�อนแรกใช�สำหรับจ�ายไฟ และอีก 4 ก�อนสำหรับยืดอายุการใช�งานแบตเตอรี่

ให�ใช�งานได�นานยิ่งขึ้น 

ช�องเชื่อมต�อ

อุปกรณ�เสริม
อุปกรณ�เสริม

สำหรับเชื่อมต�อ
เครือข�าย


