
Call Center 02 722 7500

ในการปรับปรุงคุณภาพของสินค้า ฟังก์ชั่นการใช้งาน
และการออกแบบผลิตภัณฑ์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

User Guide YMF30+

คู่มือการใช้งาน YMF30+
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Intro

ขอบคุณท่านที่เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ Yale Diglital Lock ของเรา 
Yale Digital Lock รุ่นใหม่ ใช้เทคโนโลยีล่าสุดที่จะช่วยให้ชีวิตของท่านสะดวกสบายยิ่งขึ้น
คู่มือการใช้งานเล่มนี้จะทำให้ท่านใช้งานสินค้าได้อย่างปลอดภัยและเต็มประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

โปรดอ่านคู่มือนี้ให้ครบถ้วนก่อนที่จะใช้งาน
Unlock your life!
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ข้อควรระวัง
จุดเด่นของผลิตภัณฑ์
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33แหล่งพลังงานฉุกเฉิน
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ส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์โดยรวม
ข้อมูลจำเพาะสินค้า
ลักษณะกำหนด

เมนูลัดโหมดขั้นสูง (Advance mode) 

เมนูลัดโหมดทั่วไป (Normal mode) 
10การสร้างรหัสผ่าน (User Code) 

การตั้งค่า

โหมดทั่วไป การลงทะเบียนรหัส และ คีย์การ์ด

วิธีปลดล็อคประตูด้วยรหัส
วิธีปลดล็อคประตูด้วยคีย์การ์ด
วิธีการล็อคประตู
วิธีปลดล็อคประตูจากด้านใน
การตั้งค่าปุ่ม Safe Handle
การเปิดประตูด้วยรหัสหลอก
โหมดบังคับล็อคจากด้านนอก/ด้านใน
การตั้งค่าล็อคอัตโนมัติ/ล็อคด้วยตนเอง และระบบเสียง
สัญญาณเตือนภัย/ระบบล็อคหน่วงเวลา 3 นาที 
กุญแจฉุกเฉิน
การรีเซ็ตระบบล็อคให้กลับสู่ค่าเริ่มต้น

การใช้งาน

โหมดขั้นสูง การเปลี่ยนรหัส Master Code
การลงทะเบียนและลบรหัสเข้า/ออก
การลงทะเบียนและลบคีย์การ์ดที่บันทึก 
การลงทะเบียนและลบรหัสใช้งานครั้งเดียว
การลบข้อมูลทุกอย่างที่บันทึก 
การเปลี่ยนโหมดเป็นโหมดทั่วไป
การลงทะเบียนและลบรีโมทคอนโทรล
การลงทะเบียนและลบคอนโทรลเลอร์ 

เนื้อหา
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¢ŒÍ¤ÇÃÃÐÇÑ§

กรุณาอ่านข้อความด้านล่างเพ่ือความปลอดภัย

ไม่ติดตั้งสินค้าไม่ให้โดน
ความชื้น/เปียกน้ำ

ไม่พยายามที่จะถอดเครื่อง
ด้วยตัวเอง เนื่องจากสินค้า
อาจช็อต และเกิดความเสียหาย
ของสินค้าได้ 
 
 
 

ไม่ใช้น้ำหรือตัวทำละลายใดๆ เช่น
น้ำมันก๊าดหรือเบนซิน ซึ่งจะเป็น
อันตรายต่อวงจรอิเล็กทรอนิกส์
การเส่ือมสภาพ และ /หรือ
สีหลุดล่อน 
 
 
 

ไม่งัดแงะ หรือทุบสินค้า โปรดเก็บ และจดจำรหัสในการ
เข้า-ออก เป็นอย่างดี

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าระบบ
ล็อคประตูแล้วเม่ือท่านออกจากบ้าน

โปรดระมัดระวัง อย่าตีที่มือจับ
เพราะอาจเกิดการบาดเจ็บได้

โปรดเก็บกุญแจฉุกเฉินไว้ที่ปลอดภัย
และสะดวกนำมาใช้ เมื่อตัวเครื่อง
เกิดการรวน 

คีย์การ์ดที่เหลืออยู่จำเป็นต้อง
ได้รับการลงทะเบียนซ้ำ เพื่อทำให้คีย์
การ์ดใบที่หายใช้งานไม่ได้ 
 

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านจะปฏิบัติตามคำแนะนำข้างต้น เพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บ
หรือความเสียหายที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์     
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Ǿ̈ à ‹́¹¢Í§¼ÅÔµÀÑ³±�

ระบบสัญญาณเตือนภัย
หากเคร่ืองเกิดการโดนงัดแงะ หรือโดนทำลาย ระบบสัญญาณเตือนภัยจะดังข้ึนโดยอัตโนมัติ

บัตรท่ีสามารถใช้เป็นคีย์การ์ดได้
บัตรท่ีได้รับมาตรฐาน ISO14443 A type RFID สามารถลงทะเบียนเป็นคีย์การ์ดของท่านได้

Electronic code system
ท่านสามารถเปิดประตูอย่างง่ายเพียงแค่ใส่รหัส
Yale Digital door lock ให้อิสระและความสะดวกสบายในการเข้าออก

รีโมทคอนโทรล (อุปกรณ์เสริม)
ท่านสามารถใช้รีโมทคอนโทรล เพ่ือทำการปลดล็อคประตูได้

แหล่งพลังงานฉุกเฉิน
ใช้แบตเตอร่ี ขนาด 9 โวลต์ เสียบเข้าช่องแหล่งพลังงานฉุกเฉิน ในกรณีท่ีแบตเตอร่ีหมด

ระบบสร้างรหัสหลอก
เพ่ือป้องกันไม่ให้รหัสจริงถูกเปิดเผย ท่านสามารถสร้างรหัสหลอกข้ึนมาได้ 
โดยท่านสามารถใส่รหัสหลอกได้ท้ังก่อนหน้าหรือหลังจากท่ีคุณใส่รหัสจริงลงบนเคร่ือง

ระบบล็อคอัตโนมัติ
มือจับด้านนอกจะฟรีโดยอัตโนมัติภายหลังท่ีท่านเข้าสู่บ้านของท่านแล้ว
เพ่ือป้องกันผู้ท่ีอาจติดตามท่านมา
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สินค้าด้านหน้า        สินค้าด้านหลัง             คู่มือการติดต้ัง        ตลับมอทีส

คู่มือการใช้งาน

คีย์การ์ด 4 ใบ
แบตเตอร่ีอัลคาไลน์
ขนาด AA 4 ก้อน
กุญแจฉุกเฉิน
แผ่นเพรท
สกรู

อุปกรณ์เสริม
 - รีโมทคอนโทรล
 - รีโมทคอนโทรล โมดูล
 - Zwave Module
 - Zigbee Module
 - บลูทูธ โมดูล
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¢ŒÍÁÙÅ¨Óà¾ÒÐÊÔ¹¤ŒÒ

ส่วนประกอบ คุณสมบัติ  หมายเหตุ

สินค้าด้านหน้า 66(W)x320(H)x25(D) มม.
Aluminium die-casting อุณหภูมิในการทำงาน :      

-15~55°c (5~131°F)
สินค้าด้านหลัง 66(W)x320(H)x31(D) มม.

Aluminium die-casting

มือจับ Aluminium die-casting

คีย์ย์การ์ด

แบตเตอร่ี

ตลับมอทีส

อุปกรณ์เสริมรีโมท คอนโทรล

4 ใบ 

แบตเตอร่ีอัลคาไลน์
ขนาด 1.5 โวลต์ AA จำนวน 4 ก้อน

เหล็กและสเตนเลส 430

ไร้สาย 

สามารถลงทะเบียนได้สูงสุด 40 ใบ

อายุการใช้งานปกติ 1 ปี
(ในกรณีเปิด-ปิด10คร้ัง/วัน)

อุปกรณ์เสริม

หมายเหตุ

- อายุการใช้งานของแบตเตอร่ีข้ึนอยู่กับอุณหภูมิ ความช้ืน จำนวนคร้ังเปิด-ปิด และคุณภาพของแบตเตอร่ี
- โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้รับอุปกรณ์ในกล่องครบทุกช้ิน

อุปกรณ์เสริม : รีโมทคอนโทรล โปรดสอบถามกับพนักงานขายในท้องถ่ินของท่านเพ่ิมเติม
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สินค้าด้านหน้า (ติดต้ังด้านนอกของประตู)

แป้นกด (10 หมายเลข)

ตัวอ่านคีย์การ์ด

สัญญาณเตือนแบตเตอร่ีอ่อน

มือจับ

แหล่งพลังงานฉุกเฉิน

ปุ่มรีเซ็ต

กุญแจฉุกเฉิน

ฝาครอบไส้กุญแจ
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ÅÑ¡É³Ð¡ÓË¹´

ÊÔ¹¤ŒÒ Œ́Ò¹ËÅÑ§ (µỐ µÑ§้ Œ́Ò¹ã¹¢Í§»ÃÐµÙ)

ฝาครอบแบตเตอร่ี

ปุ่มลงทะเบียน ®

ปุ่มล็อคอัตโนมัติ/ล็อคด้วยตนเอง

ปุ่มปรับระดับเสียง

มือจับ

ลำโพง

ตัวบิดเปิด-ปิด ประตู

ปุ่มบังคับล็อคจากด้านใน
แบตเตอร่ีอัลคาไลน์ขนาด AA 1.5 โวลต์

ช่องใส่รีโมทคอนโทรล โมดูล (อุปกรณ์เสริม)

ปุ่ม Safe Handle

ล้ินกลอน
เซ็นเซอร์ล็อคอัตโนมัติ

กุญแจล้ินตาย
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ÊÑÞÅÑ¡É³�àÁ¹ÙÅÑ́

àÁ¹ÙÅÑ́

แตะหน้าจอด้วยฝ่ามือเพ่ือเร่ิมต้น
หรือส้ินสุดกระบวนการ

ใส่หมายเลขท่ีต้องการ

กดปุ่ม * บนแป้นกดหมายเลข

กดปุ่ม # บนแป้นกดหมายเลข

ปุ่ม R (ปุ่มลงทะเบียน)
อยู่ด้านหลังฝาครอบแบตเตอร่ี

ระบบทวนการต้ังค่าอีกคร้ัง

ใส่รหัส Master Code (4-10 หลัก) 

ใส่รหัสผ่าน (User Code) (4-10 หลัก)

ใส่รหัสใช้คร้ังเดียว (4 หลักเท่าน้ัน)

แตะคีย์การ์ด (ลงทะเบียนได้สูงสุด 40 ใบ

รหัสประจำตัวผู้ใช้ 2 หลัก

¡ÒÃÊÃŒÒ§ÃËÑÊ¼‹Ò¹ (User Code)

การสร้างรหัสผ่าน (User Code) จะต้องทำเม่ือติดต้ังเคร่ืองเสร็จใหม่ๆ หรือ หลังจากรีเซ็ตเคร่ือง
กลับสู่ค่าเร่ิมต้น ท่านจะไม่สามารถใช้งานสินค้าได้หากท่านยังไม่ได้ทำข้ันตอนน้ีให้เสร็จสมบูรณ์

กดปุ่ม ® ใส่รหัสผ่านท่ีท่านต้องการต้ัง (4-10 หลัก)
รหัสผ่านสามารถต้ังได้เพียงรหัสเดียว

กดปุ่ม ®
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àÁ¹ÙÅÑ́ âËÁ´·ÑÇ่ä»
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âËÁ´·ÑÇ่ä»àÁ¹ÙÅÑ́
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àÁ¹ÙÅÑ́ âËÁ´¢Ñ¹้ÊÙ§
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âËÁ´¢Ñ¹้ÊÙ§àÁ¹ÙÅÑ́
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âËÁ´·ÑÇ่ä»¡ÒÃµÑ§้¤‹Ò

¡ÒÃÅ§·ÐàºÕÂ¹ÃËÑÊ¼‹Ò¹ (User Code) (4-10 ËÅÑ¡)

¡ÒÃÅ§·ÐàºÕÂ¹¤ÕÂ�¡ÒÃ�́  (ÊÙ§ÊǾ  40 ãº)

กดปุ่ม ® ใส่รหัสผ่านใหม่  กดปุ่ม ®  (4-10 หลัก ตามท่ีท่านต้องการ)

กดปุ่ม ®
     

แตะการ์ดทุกใบท่ีท่าน
ต้องการลงทะเบียน โดยแตะทีละใบ

กดปุ่ม ® 

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านเปิดประตูอยู่ในขณะท่ีท่านกำลังลงทะเบียนรหัสผ่านและคีย์การ์ด เพ่ือป้องกันตัวท่าน
  จากการล็อคอย่างกะทันหัน
- รหัสผ่านเดิมจะถูกลบอัตโนมัติเม่ือท่านลงทะเบียนรหัสใหม่
- เพ่ือความปลอดภัยท่ีมากย่ิงข้ึน ท่านควรเปล่ียนรหัสผ่านอยู่เสมอ
- ไม่สามารถต้ังรหัส Master Code/ User Code / Visitor Code / Onetime Code ให้เหมือนกันได้
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¡ÒÃµÑ§้¤‹Ò âËÁ´¢Ñ¹้ÊÙ§

¡ÒÃà»ÅÕÂ่¹ÃËÑÊ Master Code

ใส่รหัส Master Code เดิม กดปุ่ม ® กด 1 # เพ่ือเปล่ียนรหัส
Master code

ใส่รหัส Master Code
ท่ีท่านต้องการ แล้วกดปุ่ม #

ใส่รหัส Master Code
ท่ีท่านต้องการอีกคร้ัง
แล้วกดปุ่ม #

กด * เพ่ือทำรายการใหม่     หรือ กดปุ่ม ® เพ่ือบันทึก
และจบการทำงาน
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¡ÒÃµÑ§้¤‹Ò âËÁ´¢Ñ¹้ÊÙ§

¡ÒÃÅ§·ÐàºÕÂ¹ÃËÑÊ¼‹Ò¹ (User Code)

ใส่รหัส Master Code กดปุ่ม ® กด 2, # กด 1, # เพ่ือลงทะเบียน
รหัสผ่าน

ใส่รหัสผ่านท่ี
ต้องการ
(4-10 หลัก)
แล้วกดปุ่ม #

ใส่หมายเลขไอดีประจำผู้ใช้ 
(01-30)
แล้วกดปุ่ม #

กด * เพ่ือทำรายการใหม่  หรือ กดปุ่ม ®
เพ่ือบันทึกและจบการทำงาน

¡ÒÃÅºÃËÑÊ¼‹Ò¹
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¡ÒÃµÑ§้¤‹Ò âËÁ´¢Ñ¹้ÊÙ§

¡ÒÃÅ§·ÐàºÕÂ¹¤ÕÂ�¡ÒÃ�́

ใส่รหัส Master Code            กดปุ่ม ®                  กด 3, #
     

กด 1, # เพ่ือลงทะเบียนคีย์การ์ด

ใส่หมายเลขไอดีประจำตัว
ผู้ใช้การ์ด (01-40)
แล้วกดปุ่ม # 

แตะการ์ดทุกใบท่ีต้องการ
ลงทะเบียน โดยแตะทีละใบ
จากน้ันกดปุ่ม #

กด *
เพ่ือทำรายการใหม่

หรือ    กดปุ่ม ® เพ่ือบันทึก
         และจบการทำงาน

¡ÒÃÅº¤ÕÂ�¡ÒÃ�́
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¡ÒÃµÑ§้¤‹Ò âËÁ´¢Ñ¹้ÊÙ§

¡ÒÃÅ§·ÐàºÕÂ¹ÃËÑÊ¼‹Ò¹ãªŒ§Ò¹¤ÃÑ§้à ṌÂÇ (Onetime Code)

ใส่รหัส Master Code กดปุ่ม ® กด 1, #
รหัสผ่านใช้งาน
คร้ังเดียว

กด 4, #

ใส่รหัสผ่านใช้งานคร้ังเดียว
ท่ีต้องการ (4 หลัก)
แล้วกดปุ่ม # 
 

กด * เพ่ือทำรายการใหม่  หรือ กดปุ่ม ®
เพ่ือบันทึกและจบการทำงาน
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âËÁ´¢Ñ¹้ÊÙ§¡ÒÃµÑ§้¤‹Ò

¡ÒÃÅº¡ÒÃµÑ§้¤‹Ò·Ñ§้ËÁ´

ใส่รหัส Master Code   
     

กดปุ่ม ® กด 5, # ใส่รหัส Master Code
แล้วกด #

กด *
เพ่ือทำรายการใหม่

หรือ กดปุ่ม ®
เพ่ือบันทึกและจบการทำงาน
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âËÁ´¢Ñ¹้ÊÙ§¡ÒÃµÑ§้¤‹Ò

¡ÒÃà»ÅÕÂ่¹âËÁ´ à»š¹âËÁ´·ÑÇ่ä»

กด 1. # เพ่ือเปล่ียนโหมด
เป็นโหมดท่ัวไป

ใส่รหัส Master Code กดปุ่ม ® กด 6, #

ใส่รหัสผ่านใหม่     ใส่รหัสผ่านใหม่อีกคร้ัง     กดปุ่ม ® เพ่ือบันทึกและจบการทำงาน 
ท่ีท่านต้องการ    
แล้วกดปุ่ม #    
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âËÁ´¢Ñ¹้ÊÙ§¡ÒÃµÑ§้¤‹Ò

¡ÒÃÅ§·ÐàºÕÂ¹ÃÕâÁ·¤Í¹â·ÃÅ

กด 1. # เพ่ือลงทะเบียน
รีโมทคอนโทรล

ใส่รหัส Master Code กดปุ่ม ® กด 8 #

กดปุ่มลงทะเบียนบน
รีโมทคอนโทรล แล้วกด # 
เพ่ือยืนยันการลงทะเบียน
หลังจากได้ยินเสียง บ๊ิบ
จากสินค้า
     
     
     

ใส่หมายเลขไอดีสำหรับ
รีโมทคอนโทรล (01-05)
แล้วกด # 

กด * เพ่ือทำรายการใหม่ หรือ  กดปุ่ม ® เพ่ือบันทึก
และจบการทำงาน

¡ÒÃÅºÃÕâÁ·¤Í¹â·ÃÅ
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âËÁ´¢Ñ¹้ÊÙ§¡ÒÃµÑ§้¤‹Ò

¡ÒÃÅ§·ÐàºÕÂ¹¤Í¹â·ÃÅàÅÍÃ�

ใส่รหัส Master Code กดปุ่ม ® กด 9 # กด 1. # 
เพ่ือลงทะเบียน
คอนโทรลเลอร์

ลงทะเบียนคอนโทรลเลอร์
แล้วกด # หลังจากได้ยินเสียง
บ๊ิบ จากสินค้า
     
     
     

กด * 
เพ่ือทำรายการใหม่

 ่หรือ กดปุ่ม ®
เพ่ือบันทึก และจบการทำงาน

¡ÒÃÅº¤Í¹â·ÃÅàÅÍÃ�
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¡ÒÃãªŒ§Ò¹ âËÁ´·ÑÇ่ä» âËÁ´¢Ñ¹้ÊÙ§

ÇÔ̧ Õ»Å´Å็Í¤»ÃÐµÙ́ ŒÇÂÃËÑÊ

แตะฝ่ามือท่ี
แป้นกดหมายเลข

ใส่รหัสผ่านท่ีลงทะเบียนแล้ว แตะฝ่ามือท่ีแป้น
กดหมายเลขอีกคร้ัง

กดปุ่ม * เพ่ือเปิดประตูหรือ

ÇÔ̧ Õ»Å´Å็Í¤»ÃÐµÙ́ ŒÇÂ¤ÕÂ�¡ÒÃ�́

แตะคีย์การ์ดท่ีลงทะเบียนแล้วท่ีหน้าจอ

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสามารถเปิดประตูได้ตามปกติด้วยรหัส
หรือคีย์การ์ดท่ีลงทะเบียนไว้หลังจากท่ีลงทะเบียนเสร็จแล้ว
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¡ÒÃãªŒ§Ò¹ âËÁ´·ÑÇ่ä» âËÁ´¢Ñ¹้ÊÙ§

* โปรดตรวจสอบว่าท่านอยู่ในโหมดล็อคอัตโนมัติหรือโหมดล็อคด้วยตนเอง

¡ÒÃÅ็Í¤»ÃÐµÙ

âËÁ´Å็Í¤ÍÑµâ¹ÁÑµÔ
ด้านนอก ด้านใน

เม่ือต้ังค่าในโหมดล็อคอัตโนมัติ หลังจากท่ีปิดประตูสนิดแล้ว ระบบจะล็อคประตูให้โดยอัตโนมัติภายใน 5 วินาที

âËÁ´Å็Í¤ Œ́ÇÂµ¹àÍ§

ด้านนอก ด้านใน

ประตูจะล็อคเม่ือแตะฝ่ามือท่ีแป้นกดหมายเลข ใช้ลูกบิดหมุนบนสินค้าด้านใน

เม่ืออยู่ในโหมดล็อคอัตโนมัติ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าอยู่เสมอว่า
ประตูได้ถูกปิดอย่างสนิทแล้ว ก่อนออกจากบ้าน
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¡ÒÃãªŒ§Ò¹ âËÁ´·ÑÇ่ä» âËÁ´¢Ñ¹้ÊÙ§

¡ÒÃ»Å´Å็Í¤»ÃÐµÙ̈ Ò¡ Œ́Ò¹ã¹

ปุ่ม Safe Handle ไม่ได้ถูกต้ังค่าเป็นค่าเร่ิมต้นมาก่อน

¡ÒÃà»�́ »ÃÐµÙàÁ×Í่»Ø†Á Safe Handle ¶Ù¡à»�́ ãªŒ§Ò¹

กดปุ่ม Safe Handle จากน้ัน
กดและเปิดประตู ปุ่ม Safe Handle
จะอยู่ท่ีมือจับด้านใน

¡ÒÃà»�́ »ÃÐµÙàÁ×Í่»Ø†Á Safe Handle ¶Ù¡»�́ ¡ÒÃãªŒ§Ò¹

กดมือจับด้านในลงและเปิดประต

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านคุ้นเคยกับการใช้งานในโหมด Safe Handle เผ่ือใช้ในกรณีฉุกเฉิน
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âËÁ´·ÑÇ่ä» âËÁ´¢Ñ¹้ÊÙ§¡ÒÃãªŒ§Ò¹

ÇÔ̧ ÕµÑ§้¤‹Ò »Ø†Á Safe Handle
เทคโนโลยีท่ีจะช่วยป้องกันความพยายามเจาะประตูจากภายนอก

หมุนสกรูทวนเข็มนาฬิกาจนกว่า
ปุ่ม Safe Handle จะเด้งออกมา

ÇÔ̧ Õà»�́ ãªŒ§Ò¹»Ø†Á Safe Handle

ÇÔ̧ ÕÂ¡àÅÔ¡¡ÒÃãªŒ§Ò¹»Ø†Á Safe Handle  (¤‹ÒàÃÔÁ่µŒ¹)

หมุนสกรูตามเข็มนาฬิกาพร้อม
กดปุ่ม Safe Handle ไปด้วย 
จนกว่าปุ่ม Safe Handle เรียบไปกับมือจับ

- โปรดระมัดระวังไม่ให้สกรูหลุดหายไปขณะต้ังค่าปุ่ม Safe Handle
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âËÁ´·ÑÇ่ä»¡ÒÃãªŒ§Ò¹

¡ÒÃà»�́ »ÃÐµÙ́ ŒÇÂÃËÑÊËÅÍ¡ (âËÁ´·ÑÇ่ä»à·‹Ò¹Ñ¹้)

รหัสหลอกจะใช้ควบคู่กับรหัสผ่าน และ รหัสสำหรับผู้มาเยือน (Visitor Code) เท่าน้ัน

แตะฝ่ามือท่ีแป้นกดหมายเลข วิธีท่ี 1 : ใส่รหัสหลอก
ตามด้วยรหัสจริง
วิธีท่ี 2 : ใส่รหัสจริง
ตามด้วยรหัสหลอก

กด *  หรือแตะฝ่ามือท่ีแป้น
กดหมายเลข เพ่ือยืนยัน



¡ÒÃãªŒ§Ò¹ âËÁ´·ÑÇ่ä» âËÁ´¢Ñ¹้ÊÙ§

¡ÒÃµÑ§้¤‹ÒâËÁ´ºÑ§¤ÑºÅ็Í¤¨Ò¡ÀÒÂ¹Í¡
เม่ืออยู่ในโหมดบังคับล็อคจากภายนอก หากใครก็ตามเปิดประตูจากข้างในเพ่ือออกมา
สัญญาณเตือนภัยจะดังข้ึนโดยอัตโนมัติ

> การต้ังโหมดบังคับล็อคจากด้านนอก (โดยการใช้คีย์การ์ด)

แตะคีย์การ์ดบนตัวอ่านคีย์การ์ดเป็นเวลา 5 วินาที
จนกระท่ังได้ยินเสียง บ๊ิบ 3 คร้ัง  
  
  
  
  > การต้ังโหมดบังคับล็อคจากด้านนอก (โดยการใช้รหัส) (ไม่สามารถใช้รหัสใช้งานคร้ังเดียวได้)

แตะฝ่ามือท่ีแป้น
กดหมายเลข

ใส่รหัสผ่านท่ีลงทะเบียนไว้แล้ว กดปุ่ม # ค้างไว้ 5 วินาที จนกระท่ัง
ได้ยินเสียง บ๊ิบ  3 คร้ัง

¡ÒÃµÑ§้âËÁ´ºÑ§¤ÑºÅ็Í¤¨Ò¡ Œ́Ò¹ã¹ 

เม่ือโหมดบังคับล็อคจากด้านในถูกเปิดใช้งาน
แป้นกดหมายเลขจะใช้การไม่ได้ สัญญาณเตือน
จะถูกเปิดหากมีใครใช้รหัสผ่าน หรือ คีย์การ์ด
ในการเข้าถึงจากภายนอก

- ถ้าท่านเปิดประตูจากด้านใน ในขณะท่ีโหมดบังคับล็อคจากภายนอกเปิดใช้งานสัญญาณเตือนภัยจะดังข้ึน
- การปลดล็อคโหมดบังคับล็อคจากด้านนอกสามารถทำได้โดยการใส่รหัสผ่าน หรือแตะคีย์การ์ด
- โหมดบังคับล็อคจากด้านในจะถูกเปิดใช้งานขณะท่ีประตูปิดสนิดแล้วเท่าน้ัน
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¡ÒÃãªŒ§Ò¹ âËÁ´·ÑÇ่ä» âËÁ´¢Ñ¹้ÊÙ§

ระบบล็อคอัตโนมัติ เป็นค่าเร่ิมต้น

ÃÐººÅ็Í¤ÍÑµâ¹ÁÑµÔ / ÃÐººÅ็Í¤ Œ́ÇÂµÑÇàÍ§

¡ÒÃµÑ§้¤‹ÒÅ็Í¤ÍÑµâ¹ÁÑµÔ
กดปุ่มต้ังค่าระบบล็อคอัตโนมัติ/ล็อคด้วยตนเอง
ตามรูปภาพ ให้ปุ่มนูนข้ึน เพ่ือใช้งานระบบ
ล็อคอัตโนมัต

กดปุ่มต้ังค่าระบบล็อคอัตโนมัติ/ล็อคด้วยตนเอง
ตามรูปภาพ ให้ปุ่มแบนเรียบ เพ่ือใช้งานระบบ
ล็อคด้วยตนเอง

¡ÒÃµÑ§้¤‹ÒÅ็Í¤ Œ́ÇÂµ¹àÍ§

¡ÒÃ»ÃÑºÃÐ Ñ́ºàÊÕÂ§

เสียงดัง เป็นค่าเริ่มต้น

ท่านสามารถปรับระดับเสียงได้โดยใช้สวิตซ์ปรับเสียง โดย
0 = เสียงเงียบ
1 = เสียงเบา
2 = เสียงดัง

- แม้ว่าท่านจะตั้งค่าเสียงให้เงียบ แต่สัญญาณเตือนภัยก็ยังคงทำงานตามปกติ
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¡ÒÃãªŒ§Ò¹ âËÁ´·ÑÇ่ä» âËÁ´¢Ñ¹้ÊÙ§

ÊÑÞÞÒ³àµ×Í¹ÀÑÂ

การบุกรุก : หากมีผู้พยายามบุกรุก โดยการงัดแงะ
หรือพยายามเปิดประตูด้วยวิธีท่ีผิด สัญญาณเตือนภัย
จะร้องข้ึนทันที

วิธีท่ี1: 
วิธีท่ี2: 
วิธีท่ี3: 

ใส่รหัสผ่านท่ีลงทะเบียนไว้
กดปุ่ม ® ค้างไว้ 5 วินาที  
แตะคีย์การ์ดท่ีลงทะเบียนไว้

วิธีปิดเสียงสัญญาณเตือนภัย

ÃÐººÅ็Í¤Ë¹‹Ç§àÇÅÒ 3 ¹Ò·Õ
ระหว่างที่ระบบล็อคหน่วงเวลา 3 นาที ทำงาน, สินค้าจะไม่สามารถใช้งานได้

ถ้าใส่รหัส หรือแตะคีย์การ์ดไม่ถูกต้องติดต่อกัน 5 ครั้ง
ระบบล็อคจะล็อคตัวเองโดยหน่วงเวลา เป็นเวลา 3 นาที
ซึ่งท่านจะไม่สามารถกดอะไรที่หน้าจอได้ 

วิธีปิดระบบหน่วงเวลา

วิธีที่1:
วิธีที่2:

กดปุ่ม ®
โยกมือจับด้านใน

¡Ã³Õ·Ó¤ÕÂ�¡ÒÃ�´ËÒÂ (à©¾ÒÐâËÁ´·Ñ่Çä»)

หากท่านทำคีย์การ์ดหาย ท่านจะต้องนำคีย์การ์ด
ใบที่เหลือทั้งหมดมาลงทะเบียนใหม่อีกครั้ง
เพื่อทำให้คีย์การ์ดใบที่หายใช้งานไม่ได้

ในกรณีที่ท่านทำคีย์การ์ดหาย หรือไม่ได้พกคีย์การ์ด ให้ท่านใช้รหัสผ่านแทน
* เป็นความรับผิดชอบของผู้ใช้หากมีการทำลายสินค้า เนื่องจากการไม่ได้ลงทะเบียนรหัสผ่านไว้
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¡ÒÃãªŒ§Ò¹

âËÁ´·Ñ่Çä» âËÁ´¢Ñ้¹ÊÙ§

> กุญแจสำรองฉุกเฉิน

- ใช้กุญแจสำรองฉุกเฉินในกรณีที่เกิดปัญหา
  การล็อคหรือการปลดล็อคประตู
  หรือสาเหตุอื่นๆ ที่เกิดจาก

- ลืมรหัส เข้า/ออก

- ระบบทำงานเกิดการรวน

¤ÇÒÁ¼Ô´»¡µÔ¢Í§ÊÔ¹¤ŒÒ

หากสินค้าเกิดการรวน ให้ท่านกดปุ่มรีเซ็ต
ที่อยู่ตรงกลางของช่องแหล่งพลังงานฉุกเฉิน
(Soft Reset) หลังจากนั้นให้ลองใส่รหัส
หรือแตะคีย์การ์ดใหม่อีกครั้ง หากสินค้ายังไม่ทำงาน
กรุณาติดต่อผู้ให้บริการหลังการขาย

¡ÒÃÃÕà«็µÊÔ¹¤ŒÒ¡ÅÑºÊÙ‹¤‹ÒàÃÔ่ÁµŒ¹ (Hard Reset)

หากท่านทำการรีเซ็ตที่ตัวเครื่อง การตั้งค่าทุกอย่าง
รวมถึงรหัส Master Code จะถูกลบออกทั้งหมด 
จากนั้นระบบจะกลับสู่ค่าเริ่มต้นใหม่อีกครั้ง

> วิธีการรีเซ็ตสินค้า
   1. ถอดฝาครอบแบตเตอร่ี และแบตเตอร่ีออก
   2. ถอดแผ่นรองด้านหลังออก
   3. ตำแหน่งของปุ่มรีเซ็ตจะอยู่ด้านล่างของ PCB บอร์ด ตามรูป)
   4. ใช้แหนบ หรือ คีมหนีบ จ้ิมลงไปท่ีปุ่มรีเซ็ตค้างไว้จากน้ันใส่
      แบตเตอร่ีกลับเข้าท่ีเดิม และจึงค่อยนำ แหนบหรือ คีบหนีมออก
   5. เม่ือรีเซ็ตเสร็จแล้ว ให้ทำการใส่ฝาครอบแบตเตอร่ี เป็นอันเสร็จสมบูรณ์

** หลังจากที่รีเซ็ตตัวเครื่อง รหัส Master Code
    จะต้องถูกตั้งขึ้นใหม่ และต้องตั้งรหัสนี้ก่อน จึงจะสามารถตั้งค่าอื่นๆ ของตัวเครื่องได้



áËÅ‹§¾ÅÑ§§Ò¹©Ø¡à©Ô¹

ในกรณีฉุกเฉิน เมื่อแบตเตอรี่หมด ให้ใช้แบตเตอรี่อัลคาไลน์ ขนาด 9 โวลต์ 
แตะไว้ที่จุดแหล่งพลังงานฉุกเฉินตามภาพดังต่อไปนี้

นำแบตเตอรี่อัลคาไลน์
ขนาด 9 โวลต์ จี้ที่
ตำแหน่งแหล่งพลังงาน
ฉุกเฉินตามรูปด้านบน

แตะฝ่ามือที่แป้น
กดหมายเลข

ใส่รหัสเข้า-ออก
ที่ลงทะเบียนไว้

แตะฝ่ามือที่แป้นกดหมายเลข
หรือกด * เพื่อยืนยัน
และทำการเปลี่ยนแบตเตอรี่

¡ÒÃà»ÅÕ่Â¹áºµàµÍÃÕ่

ÇÔ¸ÕãªŒáËÅ‹§¾ÅÑ§§Ò¹©Ø¡à©Ô¹

อายุการใช้งานของแบตเตอรี่
สินค้าใช้แบตเตอรี่อัลคาไลน์ขนาด AA 1.5 โวลต์
จำนวน 4 ก้อน โดยจะมีอายุการใช้งาน 1 ปี
ในกรณีเปิด / ปิดประตู 10 ครั้งต่อวัน
(ให้ใช้แบตเตอรี่อัลคาไลน์แท้เท่านั้น)

สัญญาณเตือนเมื่อแบตเตอรี่ใกล้หมด
ท่านต้องทำการเปลี่ยนแบตเตอรี่ทั้ง 4 ก้อน เมื่อมีสัญญาณดังต่อไปนี้
 - ไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่ต่ำสีแดงจะแสดงขึ้นบนหน้าจอ
 - ข้อความเตือนแบตเตอรี่อ่อนแสดงขึ้น

* การใส่แบตเตอรี่ไม่ถูกชนิด จะทำให้สินค้าเสี่ยงต่อการระเบิดได้

- อายุการใช้งานของแบตเตอรี่ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ ความชื้น จำนวนครั้งเปิด-ปิด และคุณภาพของแบตเตอรี่
- ไม่ควรใช้แบตเตอรี่ที่ชาร์จใหม่ได้ (ถ่านชาร์จ) ควรเลือกใช้แบตเตอรี่อัลคาไลน์เท่านั้น
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