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1 ข้อมูลสำาคัญ

ความปลอดภัย

◆ ก่อนที่จะใช้ Philips EasyKey กรุณาอ่านและทำาความเข้าใจ
คำาแนะนำาทุกข้อ ความเสียหายที่เกิดจากการทำางานที่ไม่ปฏิบัติตา
มข้อแนะนำาจะไม่ถูกครอบคลุมโดยประกัน

◆ ใช้งานเฉพาะอุปกรณ์/ชิ้นส่วนจากผู้ผลิตเท่านั้น

◆ ใช้แบตเตอร่ีอัลคาไลน์หรือแบตเตอร่ีประเภทเดียวกับอัลคาไล
น์

◆ ห้ามใช้กำาลังบังคับถอดแยกชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์ มิเช่นนั้นมัน
อาจจะกระตุ้นเปิดสัญญาณเตือนภัย หรือก่อให้เกิดความเสียหา
ยต่อตัวผลิตภัณฑ์

◆ ห้ามขูดเซนเซอร์ตรวจลายนิ้วมือด้วยสิ่งของมีคม มิเช่นนั้
นอาจเกิดความเสียหายถาวรต่อผลิตภัณฑ์

◆ ห้ามนำาผลิตภัณฑ์ไปอยู่ในสภาพแวดลอ้มมีน้ำาร่ัวไหลหรือน้ำา
สาด

◆ห้ามนำาผลิตภัณฑ์สัมผัสหรือใกล้สารกัดกร่อนซึ่งอาจทำาให้
เคสป้องกันด้านนอกอาจมีความเสียหาย

◆ ห้ามแขวนสิ่งของใดๆก็ตามบนตัวมือจับเพราะอาจมีผลกระ
ทบกับการใช้งานปกติของตัวล็อค

◆ กรุณาทำาความสะอาดผลิตภัณฑ์ด้วยผ้าที่อ่อนนุ่ม

◆ ห้ามนำาเอาแบตเตอรี่ออกในขณะที่กำาลังตั้งค่าการทำางาน

◆ กรุณาให้ผู้เชี่ยวชาญทางเทคนิคติดตั้งล็อคตามที่คู่มือการ
ติดตั้งให้มา ห้ามถอดแยกชิ้นส่วนของล็อคด้วนตนเอง เก็บข้อมู
ลที่มาพร้อมกับสินค้าไว้กับตัวของท่าน

◆ กรุณาแก้ไขรหัส PIN หลักที่มีให้อยู่แล้วทันทีหลังจากที่ติด
ตั้งและตรวจสอบความผิดพลาดเสร็จแล้ว กรุณาเก็บกุญแจเชิ
งกลไกอย่างถูกต้องและห้ามเปิดเผยข้อมูลรหัสของท่านอย่างง่
ายดาย

◆ กรุณาเปลี่ยนแบตเตอรี่ทั้งหมดทันที่ถ้าหากมีสัญญาณเตื
อนแบตเตอรี่ต่ำา กรุณาทำาให้แน่ใจว่าใส่ขั้วแม่เหล็กอย่างถูกต้อง 
(+/-) เมื่อทำาการติดตั้งแบตเตอรี่

ข้อควรระวัง

◆ ห้ามวางแบตเตอรี่ใกล้กับแหล่งมีไฟเพื่อหลีกเลี่ยงการระเบิด

◆ ห้ามใช้งานพลังงานฉุกเฉินใดๆก็ตามท่ีไม่ตรงตามความต้อง
การทางด้านความปลอดภัยต่อพลังงานของผลิตภัณฑ์

◆ ห้ามเชื่อมต่อ 2 ขั้วของแบตเตอรี่ด้วยโลหะเพื่อหลีกเลี่ยงไ
ฟฟ้าลัดวงจรซึ่งอาจนำาไปสู่การระเบิด

◆ กรุณาทำาให้แน่ใจในการเปลี่ยนส่วนประกอบใดๆก็ตามต้องด
ำาเนินการโดย Philips ศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาติจาก Philips 
หรือผู้เชี่ยวชาญทางเทคนิค

◆ ห้ามใช้งานอุปกรณ์เสริมหรือส่วนประกอบที่ถูกผลิตโดยผู้
ผลิตอื่นหรือไม่ได้มีการแนะนำาจาก Philips โดยเฉพาะ การใช้งาน
อุปกรณ์เสริมหรือส่วนประกอบข้างต้นอาจทำาให้ประกันของท่า
นเป็นโมฆะ
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2. ติดตั้ง EasyKey ของคุณ

รายการบรรจุภัณฑ์
รายการบรรจุภัณฑ์นี้ใช้สำาหรับอ้างอิงเท่านั้น กรุณาอ้างถึงบรรจุภัณฑ์จริง

1. โล่ด้านนอก
(มากับแผ่นซิลิโคน)

5. ฝาครอบ

2. โล่ด้านใน
(มากับแผ่นซิลิโคน)

3. แม่แบบการเจาะ 4. ตัวล็อค

6. คู่มือการเริ่มต้นอย่างรวดเร็ว 7. ใบประกัน 8. ใบรับรองคุณภาพ

9. คีย์การ์ด 10. กุญแจ 11. แบตเตอรี่ 12. ตัวรับ

13. ชุดติดตั้ง 14. ผ้าทำาความสะอาด

EasyKey

Warranty 
CardQuick Start 

Guide
EasyKey易锁

EasyKey
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มุมมองแบบกระจายออก

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.

ฝาครอบแบตเตอร ี*่1
สกร หู ัวขดู M6 *1
สว่นประกอบโล่ด้านใน *1
เพลาส ีเ่หล ีย่มจ ัตรุ ัส *2
สกร หู ัวขดู M5 ี*่4
แผน่ย ดึ *1
ต ัวล อ็ค *1

เพลาส ีเ่หล ีย่มจ ัตรุ ัส 35 มม*่1
สปร งิอ ัด *1
ช่องสกร ู M6 *1
สว่นประกอบโล่ด้านนอก *1
สกร หูกเหล ีย่ม M4 ี*่2
ช่องสกร ู M5 *4
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คำาแนะนำาก่อนการติดตั้ง

1. โปรดเล อืกชดุต ดิต ัง้ท ีเ่หมาะสมเพ ือ่ให้เหมาะก ับความหนาของประต ขูองคณุ
2. ชดุต ดิต ัง้เร ิม่ต้นใช้ได้ก ับประต ทู ีม่ คีวามหนา 60-90 มม. หากความหนาของประต ขูองคณุไมอ่ย ู่ในช่วงน ี ้ โปรดต ดิต่อเรา

ม อืจ ับด้านซ้าย ม อืจ ับด้านขวา

ผล ักเข้าทางซ้าย

ด งึออกทางซ้าย

ผล ักเข้าทางขวา

ด งึออกทางขวา

ข้อควรระว ัง

ข ัน้ตอนท ี่ 1 ตรวจสอบท ศิทางการเป ดิของประต ู
ผล ติภ ัณฑ์น ีส้ามารถต ดิต ัง้ก ับประต ทู ีม่ ที ศิทางการเป ดิ 4 ประเภท ด งึออกทางซ้าย, ผล ักเข้าทางขวา, 
ด งึออกทางขวา และผล ักเข้าทางซ้าย

ข ัน้ตอนท ี่ 2 ว ธิ กีารเปล ีย่นระหว่างด ันและด งึ
กรณุาย ดึสกร ใูนตำาแหนง่ท ีเ่หมาะสมในท ศิทางของการเป ดิประต ู

ผล ักด ันไปทางขวา

ท ศิทางของเพลาข
ับบลอ็กส ีเ่หล ีย่ม

ท ศิทางของเพลาข ั
บบลอ็กส ีเ่หล ีย่ม

เฟรมโบว์ล ิง่ เฟรมโบว์ล ิง่

สกร ู สกร ูสกร ูสกร ู

ผล ักไปทางซ้าย

ด งึขวา ด ันไปทางซ้าย ด งึขวา ด ันไปทางซ้ายด ันขวา ด งึซ้าย ด ันขวา ด งึซ้าย
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ใช้ชดุต ดิต ัง้ท ีเ่หมาะสมตามความหนาของประต ู 
เร ิม่ต้นการต ดิต ัง้ชดุเหมาะสำาหร ับประต ู 38-60-mm หนา ถ้าความหนาของประต ขูองคณุไม่ได้อย ู่ในช่วงน ีก้รณุาต ดิต่อเรา

ท ศิทางของเพลาข ั
บบลอ็กส ีเ่หล ีย่ม

ท ศิทางของเพลาข
ับบลอ็กส ีเ่หล ีย่ม

เฟรมโบว์ล ิง่ เฟรมโบว์ล ิง่

สกร ู สกร ูสกร ู สกร ู

ด งึออกขวา ด งึออกด้านซ้าย

ด งึขวา ด ันไปทางซ้าย ด งึขวา ด ันไปทางซ้ายด ันขวา ด งึซ้าย ด ันขวา ด งึซ้าย

ข้อควรระว ัง
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ขั้นตอนการติดตั้ง
ข ัน้ตอนการต ดิต ัง้ต่อไปน ี ้ ใช้สำาหร ับประต เูป ดิซ้าย สำาหร ับประต เูป ดิขวา กรณุาอ่าน [คำาแนะนำาก่อนการต ดิต ัง้] อยา่งเข้าใ
จและทำาการปร ับแต่งท ีจ่ำาเป น็

เพลาเหล ีย่ม 35 มม

สปร งิอ ัด

ใช้แมแ่บบการเจาะเพ ือ่เจาะร ทู ีจ่ำา เป น็
บนประต แูละต ดิต ัวล อ็คเข้าไปในประต ู 
จากน ัน้ต ดิให้แนน่ด้วยสกร ู

ผา่นสายเข้าไปท ีร่ บูนประต ู เพลาส ีเ่หล ีย่มจ ัตรุ ัส 
จะต้องถ กูใสเ่ข้าไปท ีร่ หูมนุบนต ัวล อ็ค 
เพ ือ่ทำาให้โล่ด้านนอกน ัน้ถ กูเก บ็ไว้ใกล้ 
ก ับด้านนอกของประต ู

1

3

ทำาให้แน่ใจวา่อย ูด้่านในประต ใูนขณะต ดิต ัง้

ข้อควรระว ัง

2

4

 ต ดิต ัง้ช่องสกร เูช ือ่มต่อท ี่โล่ด้านนอก ใสเ่พลาส ี่
เหล ีย่มจ ัตรุ ัสและสปร งิอ ัดเข้าไปท ีร่ ขูองม อืจ ับ

ทำาให้แผน่ย ดึแนน่ข ึน้ด้วยสกร หู ัวขดู M4 5   
ต ัวต ดิไปท ีด้่านข้างประต ู

ท่อสกร เูช ือ่มต่อ M6

ท่อสกร เูช ือ่มต่อ M5
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จากน ัน้ต ดิต ัวร ับเพ ือ่เสร จ็การต ดิต ัง้

ใสส่ปร งิอ ัดเข้าไปท ี่โล่ด้านใน5 6 ใสส่ายไฟเช ือ่มต่อของโล่ด้านนอกและ
สายไฟมอเตอร์เข้าก ับร ทู ีต่รงก ันบนโล่ด้านใน
จากน ัน้ ทำาให้เพลาส ีเ่หล ีย่มจ ัตรุ ัสท ี่โล่ด้านในตรง
ก ับร หูมนุบนต ัวล อ็คและใสม่ ันเพ ือ่ทำาให้แน่ใจว่าโล่
ด้านในน ัน้ถ กูเก บ็ไว้ใกล้ก ับด้านในของประต ู

กรณุาซอ่นสายไฟเช ือ่มตอ่ท ีเ่หล อืใน
ร ขูองประต ู

ข้อควรระว ัง

ทำาให้สกร หู ัวขดู M6 และ ใสแ่บตเตอร ีแ่ละป ดิฝาครอบ
แบตเตอร ี่

 กรณุาทำาให้แน่ใจว่าสว่นประกอ
บน ัน้ เช ือ่มต่อก ันอยา่งถ กูต้อง 
เช่น ม อืจ ับผล ัก/ด งึ 
สว ติช์ม อืจ ับปลอดภ ัยและต ัวกญุแจ

7 8 9

สกรหูกเหล ีย่มแนน่ข ึน้

หล ังจากท ีต่ ดิต ัวร ับกร ุ
ณาลองด วูา่สามารถเป ดิ 
ป ดิประต ไูด้ราบร ืน่ด หีร อืไม่

ข้อควรระว ัง
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โล่ด้านใน

โล่ด้านนอก

3 รู้จักกับ EasyKey ของคุณ โล่ด้านนอก

① ตัวแสดงสถานะ ลอ็ค

② เซนเซอร์อ นิฟราเรด

③ ปุม่ส ัมผ ัส

④ ปุม่ป ดิเส ยีง

⑤ ปุม่บ ังค ับลอ็คจากด้านนอก

⑥ ท ีจ่ ับแบบกด – ด งึ

⑦ ไฟแสดงสถานะแบตเตอร ีต่่ำา

⑧ เคร ือ่งอ่านบ ัตร

⑨ ปุม่ร เีซ ต็

⑩ รกูญุแจ

⑪ อ นิเทอร์เฟซแหล่งจ่ายไฟฉกุเฉ นิ

① ฝาครอบแบตเตอร

② ต ูแ้บตเตอร ี่

③
สว ติช์สล ับโหมดอัตโนม ัต ิ / 
แมนนวล

④ ปุม่ร ับ ทู

⑤ สว่นต่อประสานโมด ลูเพ ิม่เต มิ

⑥ ปุม่ OPEN/CLOSE

⑦ สว ติช์จ ับท ีป่ลอดภ ัย

⑧ ท ีจ่ ับแบบกด – ด งึ
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รห ัส PIN 
หล ัก

 รห ัส PIN 
ของผ ู้ ใช้ 

สำาหร ับคร ัง้เด ยีว

รห ัส PIN 
ของแขก

รห ัส PIN 
ของผ ู้ ใช้

หมายเลขของ-
ผ ู้ ใช้ 00-19

หมายเลขของ-
ผ ู้ ใช้ 00-09

ลงทะเบ ยีน
ลายน ิว้ม อื

ลงทะเบ ยีนการ์ด กญุแจ # 
Hash 

4 วิธีการตั้งค่า EasyKey ของคุณ

คำาแนะนำาก่อนการต ัง้ค่า
◆ ม รีะบบการทำางานอย ู่ 2 โหมดใน EasyKey:โหมดปกต แิละโหมดตรวจสอบสองระบบ

◆เลขผ ู้ ใช้

ถ้าท่านต้องการจะลบข้อมลูผ ู้ ใช้แบบเฉพาะเจาะจง ท่านสามารถลบโค้ดของผ ู้ ใช้น ัน้ในระบบได้

คณุสามารถบ ันท กึข้องมลูผ ู้ ใช้ในตารางด้านล่างน ี ้

โหมดท ัว่ไป ปลดลอ็กด้วยข้อมลูประจำาต ัวท ีล่งทะเบ ยีน

ปลดลอ็กด้วยการย นืย ันสองแบบระหว่างรห ัส PIN แท ก็ค ยีแ์ละลายน ิว้ม อืโหมดย นืย ันสองระบบ

เลข ผ ู้ ใช้ ช ือ่ ลายน ิว้ม อื รห ัส การ์ด

00

01

02

03

04

05

06

07

08

09

◆ คำาอธ บิายประกอบของส ัญล ักษณ์

1.กด [*] เพ ือ่กล ับส ูเ่มน กูอ่นหน้า
2.รห ัส PIN หล ักเร ิม่ต้นค อื 12345678

ข้อควรระว ัง
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การเข้าสู่โหมดหลัก การตั้งค่าผู้ใช้

กด [#] โดยไมต้่องใสต่ ัวเลขใดๆ จากน ัน้ใสร่ห ัส PIN 
หล ักและย นืย ันด้วยปุม่ [#]

แก้ไขรหัส PIN หลัก

ใสร่ห ัส PIN หล ักใหมแ่ละย นืย ันด้วยปุม่ [#] 
ใสร่ห ัส PIN หล ักเด มิและย นืย ันด้วยปุม่ [#] 
หล ังจากได้ย นิเส ยีงบอกว่า “การต ัง้ค่าสำาเร จ็” กดปุม่ 
[*] เพ ือ่กล ับมาท ีเ่มน กู่อนหน้าจนกว่าท่านจะออกจากโห
มดต ัง้ค่าได้ในท ีส่ดุ

กดปุม่ [1] เพ ือ่แก้ไขรห ัส PIN หล ัก

1
กดปุม่ [#] ใสร่ห ัส PIN หล ักและกด [#] เพ ือ่ย นืย ัน

ลงทะเบ ยีนรห ัส PIN ของผ ู้ ใช้

กดปุม่ [#] ใสข้่อมลูรห ัส PIN หล ัก และย นืย ันด้วยปุม่ 
[#]

กดปุม่ [2] เพ ือ่เข้าส ูก่ารลงทะเบ ยีนผ ู้ ใช้ จากน ัน้กดปุม่ 
[1] เพ ือ่เพ ิม่รห ัส PIN ของผ ู้ ใช้ ระบบจะทำาต ัวเลขโดย
อ ัตโนม ัต แิละจะม เีส ยีงออกมา

12

ใสร่ห ัส PIN ของผ ู้ ใช้ 6-12 หล ักและย นืย ันด้วยปุม่ 
[#] ใสร่ห ัส PIN ของผ ู้ ใช้อ กีคร ัง้และย นืย ันด้วยปุม่ [#] 
หล ังจากได้ย นิเส ยีงบอกว่า “การลงทะเบ ยีนสำาเร จ็” 
กดปุม่ [*] เพ ือ่กล ับมาท ีเ่มน กู่อนหน้าจนกว่าท่านจะออก
จากโหมดต ัง้ค่าได้ในท ีส่ดุ

กดปุม่ [#] ใสข้่อมลูรห ัส PIN หล ัก และย นืย ันด้วยปุม่ [#]

ใสร่ห ัสผ ู้ ใช้สำาหร ับใช้คร ัง้เด ยีว 6-12 
หล ักและย นืย ันด้วยปุม่ [#] ใสร่ห ัสเด มิและย นืย ันด้วยปุม่ 
[#] หล ังจากได้ย นิเส ยีงว่า “การลงทะเบ ยีนสำาเร จ็” 
กดปุม่ [*] หลายๆคร ัง้จนกว่าจะออกจากโหมดหล ัก

กดปุม่ [2] เพ ือ่เข้าส ูก่ารต ัง้ค่าผ ู้ ใช้ จากน ัน้กดปุม่ [2] อ กีคร ั ้
งเพ ือ่เข้าส ูก่ารลงทะเบ ยีนรห ัสผ ู้ ใช้สำาหร ับใช้คร ัง้เด ยีว

2 2

ลงทะเบ ยีนรห ัสผ ู้ ใช้สำาหร ับใช้คร ัง้เด ยีว
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การลบข้อมูลผู้ใช้ลงทะเบ ยีนลายน ิว้ม อื

กดปุม่ [#] ใสข้่อมลูรห ัส PIN หล ัก และย นืย ันด้วยปุม่ 
[#]

วางน ิว้ของท่านลงบนเซนเซอร์ลายน ิว้ม อื 
หล ังจากได้ย นิเส ยีงว่า “เอาน ิว้ของท่านออกและลงทะเบ ี
ยนอ กีคร ัง้” ก ท็ำาตามน ัน้และวางน ิว้ลงบนเซนเซอร์อ กีค
ร ัง้ หล ังจากได้ย นิเส ยีงบอกว่า “การลงทะเบ ยีนสำาเร จ็” 
กดปุม่ [*] เพ ือ่กล ับมาท ีเ่มน กู่อนหน้าจนกว่าท่านจะออก
จากโหมดต ัง้ค่าได้ในท ีส่ดุ

กดปุม่ [2] เพ ือ่เข้าส ูก่ารต ัง้ค่าผ ู้ ใช้ จากน ัน้กดปุม่ [3] 
เพ ือ่เพ ิม่ลายน ิว้ม อื ระบบจะทำาต ัวเลขโดยอ ัตโนม ัต แิละ
จะม เีส ยีงออกมา

2 3

ลงทะเบ ยีนการ์ด

กดปุม่ [#] ใสร่ห ัส PIN หล ักและย นืย ันด้วยปุม่ [#]

กดปุม่ [2] เพ ือ่เข้าส ูก่ารเพ ิม่ผ ู้ ใช้ จากน ัน้กดปุม่ [4] 
เพ ือ่เพ ิม่การ์ด ระบบจะทำาต ัวเลขโดยอ ัตโนม ัต แิละจะม เี
ส ยีงออกมา

2

แนบการ์ดให้อย ู่ใกล้ก ับพ ืน้ท ีอ่่านการ์ดจนกว่าท่า
นจะได้ย นิเส ยีงบ ีป๊ หล ังจากได้ย นิเส ยีงบอกว่า 
“การลงทะเบ ยีนสำาเร จ็” กดปุม่ [*] เพ ือ่กล ับมาท ีเ่มน กู่
อนหน้าจนกว่าท่านจะออกจากโหมดต ัง้ค่าได้ในท ีส่ดุ

4

กดปุม่ [#] ใสข้่อมลูรห ัส PIN หล ัก และย นืย ันด้วยปุม่ 
[#]

กดปุม่ [3] เพ ือ่เข้าส ูก่ารลบผ ู้ ใช้ จากน ัน้กดปุม่ [1] 
เพ ือ่เข้าส ูก่ารลบรห ัส PIN ผ ู้ ใช้ จากน ัน้กดปุม่ [1] 
อ กีคร ัง้เพ ือ่ลบรห ัส PIN ผ ู้ ใช้รห ัสเด ยีว

ลบรห ัส PIN ผ ู้ ใช้

ใสต่ ัวเลขผ ู้ ใช้ 2 หล ัก (00-19) 
ของรห ัสผ ู้ ใช้ท ีต้่องการจะลบ และย นืย ันด้วยปุม่ [#] 
หล ังจากได้ย นิเส ยีงว่า “สำาเร จ็” กดปุม่ [*] หลายๆคร ัง้
จนกว่าจะออกจากโหมดหล ัก

กดปุม่ [#] ใสข้่อมลูรห ัส PIN หล ัก และย นืย ันด้วยปุม่ [#]

ลบรห ัส PIN ผ ู้ ใช้ท ัง้หมด

กดปุม่ [3] เพ ือ่เข้าส ูก่ารลบผ ู้ ใช้ จากน ัน้กดปุม่ 
[1] เพ ือ่เข้าส ูก่ารลบรห ัส กดปุม่ [2] 
เพ ือ่ลบรห ัสผ ู้ ใช้ท ัง้หมด หล ังจากได้ย นิเส ยีงว่า 
“สำาเร จ็” กดปุม่ [*] หลายๆคร ัง้จนกว่าจะออกจากโห
มดหล ัก



13

กดปุม่ [#] ใสข้่อมลูรห ัส PIN หล ัก และย นืย ันด้วยปุม่ 
[#]

กดปุม่ [3] เพ ือ่เข้าส ูก่ารลบผ ู้ ใช้ จากน ัน้กดปุม่ [3] 
อ กีคร ัง้เพ ือ่เข้าส ูก่ารลบลายน ิว้ม อื กดปุม่ [1] 
เพ ือ่เข้าส ูก่ารลบลายน ิว้ม อื 1 ลาย

ใสต่ ัวเลขผ ู้ ใช้ 2 หล ัก (00-99) 
ของลายน ิว้ม อืท ีต้่องการจะลบ และย นืย ันด้วยปุม่ [#] 
หล ังจากได้ย นิเส ยีงว่า “สำาเร จ็” กดปุม่ [*] หลายๆคร ัง้
จนกว่าจะออกจากโหมดหล ัก

ลบลายน ิว้ม อื

กดปุม่ [#] ใสข้่อมลูรห ัส PIN หล ัก และย นืย ันด้วยปุม่ [#]

กดปุม่ [3] เพ ือ่เข้าส ูก่ารลบผ ู้ ใช้ จากน ัน้กดปุม่ [3] 
อ กีคร ัง้เพ ือ่เข้าส ูก่ารลบลายน ิว้ม อื กดปุม่ [2] 
เพ ือ่ลบลายน ิว้ม อืท ัง้หมด
หล ังจากได้ย นิเส ยีงว่า “สำาเร จ็” กดปุม่ [*] หลายๆคร ัง้
จนกว่าจะออกจากโหมดหล ัก

ลบลายน ิว้ม อืท ัง้หมด

กดปุม่ [#] ใสข้่อมลูรห ัส PIN หล ัก และย นืย ันด้วยปุม่ [#]

กดปุม่ [3] เพ ือ่เข้าส ูก่ารลบผ ู้ ใช้ จากน ัน้กดปุม่ [4] 
เพ ือ่เข้าส ูก่ารลบการ์ด กดปุม่ [1] เพ ือ่ลบการ์ดใบเด ยีว 
จากน ัน้กดปุม่ [*] หลายๆคร ัง้จนกว่าจะออกจากโหม
ดหล ัก

ลบการ์ด

กดปุม่ [#] ใสข้่อมลูรห ัส PIN หล ัก และย นืย ันด้วยปุม่ [#]

กดปุม่ [3] เพ ือ่เข้าส ูก่ารลบผ ู้ ใช้ จากน ัน้กดปุม่ [4] 
เพ ือ่เข้าส ูก่ารลบการ์ด กดปุม่ [2] เพ ือ่ลบการ์ดท ัง้หมด 
หล ังจากได้ย นิเส ยีงว่า “สำาเร จ็” กดปุม่ [*] หลายๆคร ัง้
จนกว่าจะออกจากโหมดหล ัก

ลบการ์ดท ัง้หมด

ลบรห ัสผ ู้ ใช้สำาหร ับใช้คร ัง้เด ยีว

กดปุม่ [#] ใสข้่อมลูรห ัส PIN หล ัก และย นืย ันด้วยปุม่ [#]

กดปุม่ [3] เพ ือ่เข้าส ูก่ารลบผ ู้ ใช้ จากน ัน้กดปุม่ [2] เพ ื่
อเข้าส ูก่ารลบรห ัสผ ู้ ใช้สำาหร ับใช้คร ัง้เด ยีว

หล ังจากได้ย นิเส ยีงว่า “สำาเร จ็” กดปุม่ [*] หลายๆคร ัง้
จนกว่าจะออกจากโหมดหล ัก
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เอาฝาครอบแบตเตอร ีอ่อกและกดปุม่ RES สองคร ัง้ด้วย
ของม คีมจนกว่าจะได้ย นิเส ยีงว่า “กล ับค นืส ูค่่าโรงงาน” 
ข้อมลูผ ู้ ใช้ท ัง้หมดจะถ กูลบ

การเร ิม่ต้นว ันท ีร่ะบบ

การตั้งค่าระบบ

กดปุม่ [#] ใสข้่อมลูรห ัส PIN หล ัก และย นืย ันด้วยปุม่ 
[#]

กดปุม่ [4] เพ ือ่เข้าส ูก่ารต ัง้ค่าระบบ จากน ัน้กดปุม่ [1] 
เพ ือ่เข้าส ูก่ารต ัง้ค่าภาษา

ปร ับภาษาตามท ีต้่องการ: ภาษาจ นีกดปุม่ [1] 
ภาษาอ ังกฤษกดปุม่ [2] หล ังจากได้ย นิเส ยีงว่า 
“สำาเร จ็” กดปุม่ [*] หลายๆคร ัง้จนกว่าจะออกจากโห
มดหล ัก

ต ัง้ค่าภาษา

กดปุม่ [#] ใสข้่อมลูรห ัส PIN หล ัก และย นืย ันด้วยปุม่ [#]

กดปุม่ [4] เพ ือ่เข้าส ูก่ารต ัง้ค่าระบบ จากน ัน้กดปุม่ [2] 
เพ ือ่เข้าส ูก่ารต ัง้ค่าระด ับเส ยีง

ปร ับเส ยีงตามท ีต้่องการ: สำาหร ับเส ยีงด ังข ึน้กดปุม่ 
[1] สำาหร ับเส ยีงเบาลงกดปุม่ [2] 
สำาหร ับโหมดไร้เส ยีงกดปุม่ [3] หล ังจากได้ย นิเส ยีงว่า 
“การลงทะเบ ยีนสำาเร จ็” กดปุม่ [*] หลายๆคร ัง้จนกว่าจ
ะออกจากโหมดหล ัก

ต ัง้ค่าระด ับเส ยีง

กดปุม่ [#] ใสข้่อมลูรห ัส PIN หล ัก และย นืย ันด้วยปุม่ [#]

กดปุม่ [4] เพ ือ่เข้าส ูก่ารต ัง้ค่าระบบ จากน ัน้กดปุม่ [3] 
เพ ือ่เล อืกว ธิ กีารย นืย ัน

สำาหร ับการย นืย ันระบบเด ยีวกดปุม่ [1] 
สำาหร ับการย นืย ันสองระบบกดปุม่ [2] 
หล ังจากได้ย นิเส ยีงว่า “สำาเร จ็” กดปุม่ [*] หลายๆคร ัง้
จนกว่าจะออกจากโหมดหล ัก

เปล ีย่นไปส ู่โหมดย นืย ันสองระบบ

หร อื

หร อื

หร อื หร อื

ภาษาเร ิม่ต้นค อืภาษาอ ังกฤษ

ข้อควรร ู้

เส ยีงเร ิม่ต้นจะเป น็เส ยีงท ีด่ ังกวา่

ข้อควรร ู้
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กดปุม่ [7] เพ ือ่เข้าส ูก่ารต ัง้ค่า Bluetooth

เพ ือ่เช ือ่มต่อกดปุม่ [1] เพ ือ่ต ัดการเช ือ่มต่อกดปุม่ [2] 
เพ ือ่ป ดิ Bluetooth กดปุม่ [3] หล ังจากได้ย นิเส ยีงว่า 
“การต ัง้ค่าสำาเร จ็” กดปุม่ [*] หลายๆคร ัง้จนกว่าจะออก
จากโหมดหล ัก

7

3

กดปุม่ [#] ใสข้่อมลูรห ัส PIN หล ัก และย นืย ันด้วยปุม่ [#]

การตั้งค่า Bluetooth

ฟังก์ชั่นเสริม

การสืบค้นระบบ

กดปุม่ [#] ใสข้่อมลูรห ัส PIN หล ัก และย นืย ันด้วยปุม่ [#]

กดปุม่ [5] เพ ือ่เข้าส ูฟ่ ังก์ช ัน่เสร มิ

เพ ือ่เข้าร่วมเคร อืขา่ยกดปุม่ [1] 
เพ ือ่ออกจากเคร อืขา่ยกดปุม่ 
[2] ก่อนจะต ัง้ค่าฟ ังก์ช ัน่เสร มิ 
กรณุาดาวน์โหลดแอพพล เิคช ัน่ Philips EasyKey 
และเป ดิแอพข ึน้มาบนม อืถ อืของท่าน

กดปุม่ [6] เพ ือ่เข้าส ูก่ารส บืค้นระบบ จากน ัน้กดปุม่ [1]  
เพ ือ่ตรวจสอบรห ัสร ักษาความปลอดภ ัย โดยระบบจะบ
อกหมายเลขของผล ติภ ัณฑ์โดยอ ัตโนม ัต ิ

กดปุม่ [#] ใสข้่อมลูรห ัส PIN หล ัก และย นืย ันด้วยปุม่ 
[#]

การส บืค้นรห ัสร ักษาความปลอดภัย

การส บืค้นเวอร์ช ัน่ซอฟต์แวร์

กดปุม่ [#] ใสข้่อมลูรห ัส PIN หล ัก และย นืย ันด้วยปุม่ [#]

กดปุม่ [6] เพ ือ่เข้าส ูก่ารส บืค้นระบบ จากน ัน้กดปุม่ [2]  
ระบบจะบอกเวอร์ช ัน่ซอฟต์แวร์โดยอ ัตโนม ัต ิ

เม ือ่โมด ลู Bluetooth น ัน้ป ดิอย ู่ กด [1] เพ ือ่เป ดิ

ฟ ังก์ช ัน่เสร มิน ัน้เป น็ต ัวเล อืก

ข้อควรร ู้

ใส่ 400# จะเป น็ทางล ัดสำาหร ับการส บืค้นระบบ ท่านสามารถใส่ 403# เพ ือ่เป ดิโมด ลู Bluetooth หร อืใส่ 
404# เพ ือ่ป ดิม ัน

ข้อควรร ู้ ข้อควรร ู้

ใส่ 114# จะเป น็ทางล ัดสำาหร ับการส บืค้นเวอร์ช ัน่ซอฟต์แวร์

ข้อควรร ู้
หร อื

หร อื หร อื
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เม ือ่คณุต้องการเป ดิประตจูากด้
านในโปรดตรวจสอบให้แน่ใจวา่ส
ว ติช์ท ีจ่ ับต ูเ้ซฟถ กูสล ับเป น็มา
ตราสว่นส เีข ยีวและป ดิใช้งานฟ ั
งก์ช ันท ีจ่ ับน ริภ ัย

เม ือ่คณุต้องการเป ดิ
ประตจูากด้านในโปรด
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าส
ว ติช์ท ีจ่ ับต ูเ้ซฟถ กูส
ล ับเป น็มาตราสว่นส เี
ข ยีวและป ดิใช้งานฟ ัง
ก์ช ันท ีจ่ ับน ริภ ัย

1

2

1

2
1 2

Philips EasyKey ใช้ล อ็คด้านในท ีเ่ป ดิได้อยา่ง รวดเร ว็ ทำาให้ท่านสา
มารถผล ักหร อืด งึเพ ือ่ปลดลอ็ค ได้โดยตรง

กดปุม่ [Close] 2 คร ัง้ภายใน 1 ว นิาท ี จากน ัน้ 
ผล ักหร อืด งึม อืจ ับเพ ือ่ปลดลอ็ค

ปลดล็อค / เปิดจากด้านใน

ตัวอ่าน
การ์ด

ด ันหร อืด งึเ-
พ ือ่ปลดลอ็ก

ด ันหร อืด งึเ-
พ ือ่ปลดลอ็ก

พร้อมท ีจ่ ับ ด้วยปุม่ป ดิ

ปลดล็อค / ปลดล็อคจากด้านนอก

5 วิธีใช้ EasyKey ของคุณ

ด้วยรห ัส PIN ด้วยลายน ิว้ม อื ด้วยการ์ด

ปุม่ส ัมผ ัส

① ส ัมผ ัสก ับพ ืน้ท ีป่ ุม่ส ัมผ ัส
และทำาให้ป ุม่ม ีไฟข ึน้ ใสร่ห ัส PIN 
ผ ู้ ใช้ท ีล่งทะเบ ยีนและกด [#] เพ ือ่ย นืย ัน
②หล ังจากได้ย นิเส ยีงบอกวา่ “ประต เูป ดิ
”ผล ักหร อืด งึเพ ือ่เป ดิประต ู

① วางน ิว้ท ีล่งทะเบ ยีนลงบน  
เซนเซอร์อยา่งถ กูต้อง
② หล ังจากได้ย นิเส ยีงบอกวา่ 
“ประต เูป ดิ”   
ผล ักหร อืด งึเพ ือ่เป ดิประต ู

① แตะการ์ดท ีล่งทะเบ ยีนภายใน 
ระยะของต ัวอา่นการ์ด
② หล ังจากได้ย นิเส ยีงบอกวา่ “ประต เู
ป ดิ”ผล ักหร อืด งึเพ ือ่เป ดิประต ู

ข้อควรร ู้
ข้อควรร ู้

เซ น็เซอร์ลายน ิว้ม อื

เซ น็เซอร์ลายน ิว้ม อื
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ล็อค โหมดอัตโนมัติ / ด้วยมือ

ค ูม่ อือ ัตโนม ัต  ิ
 
เปล ีย่นโหมด 
 
เวรยาม

[A] หมายถ งึโหมดอ ัตโนม ัต ิ ล ิน้
ต ัวหล ักจะออกมาโดยอ ัตโนม ัต ทิ
ำาให้ประต ลู อ็คหล ังจากป ดิประต ู

[M] หมายถ งึโหมดด้วยม อื ล ิ้
นต ัวหล ักจะไมอ่อกมาโดยอ ัตโน
ม ัต ทิำาให้ประตจูะอย ู่ในสถานะเป ิ
ดอย ูต่ลอด

เม ือ่ล อ็คอย ู่ในโหมดอ ัตโนม ัต ิ ล ิน้จะออกมาโดยอ ัตโนม ัต หิล ังจากป ดิประต ู 
และจะได้ย นิเส ยีงว่า “ประต ปู ดิแล้ว”

ภายใต้โหมดอ ัตโนม ัต ิ ล ิน้จะออกมาโดยอ ัตโนม ัต หิล ังจากป ดิประต ู และจะได้ย นิเส ยีงว่า 
“ประต ปู ดิแล้ว”

เม ือ่ล อ็คอย ู่ในโหมดด้วยม อื ล ิน้จะไมอ่อกมาโดยอ ัตโนม ัต หิล ังจากป ดิประต ู 
ม แีค่การย นืย ันด้วยลายน ิว้ม อื การ์ด หร อืรห ัส PIN ท ีจ่ะสามารถทำาให้ล ิน้ออกมาได้โดย
อ ัตโนม ัต ิ หล ังจากประต ลู อ็คจะได้ย นิเส ยีงว่า “ประต ปู ดิแล้ว” ท่านสามารถทำาให้โล่ด้านน
อกแสดงผลข ึน้มาเพ ือ่ปลดลอ็คและเป ดิประต หูล ังจากท ีป่ระต นู ัน้ป ดิไปแล้ว

ภายใต้โหมดด้วยม อื ล ิน้จะไมอ่อกมาโดยอ ัตโนม ัต หิล ังจากป ดิประต ู ท่านจะต้องกดปุม่ 
[Close] 2 คร ัง้ จะสามารถทำาให้ล ิน้ออกมาได้และล อ็คประต ู หล ังจากประต ลู อ็คจะได้ย นิเส ี
ยงว่า “ประต ปู ดิแล้ว”

ลอ็คจากด้านนอกประต ู

ลอ็คจากด้านในประต ู
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เราแนะนำาให้ท่านอยา่ใช้กญุแจในการเป ดิประต เูป น็การปกต ิ ใช้กญุแจสำาหร ับตอนฉกุเฉ นิ ต ัวอยา่งเช่น 
เม ือ่แบตเตอร ีห่มด เม ือ่คณุล มืรห ัส PIN หร อืเม ือ่ระบบไมท่ำางานอยา่งถ กูต้อง

ล็อคจากด้านใน

หลังจากประต ลู อ็ค กดปุม่ [Close] ยาวๆ ปุม่จะกระพร บิเป น็
ส แีดงและจะม เีส ยีงว่า  “เป ดิการลอ็คจากด้านในแล้ว”

เม ือ่อย ูภ่ายใต้โหมดลอ็คจากด้านใน ฟ ังก์ช ัน่ท ัง้หมดของโลด้่า
นนอกจะถ กูล อ็ค ถ้าท่านลองท ีจ่ะทำาให้ระบบแสดงผลโดยใช้ม อื 
พ ืน้ท ีป่ ุม่ส ัมผ ัสจะแสดงข้อความ ”15937(X)” และจะม เีส ยีงวา่ 
“เป ดิการล อ็คจากด้านในแล้ว” เพ ือ่เต อืนท่านวา่ประต นู ัน้ถ กูล อ็คจากด้า
นใน ภายใต้โหมดลอ็คจากด้านใน การทำางานท ัง้หมดของโลภ่ายนอกจะถ ู
กป ดิ การย นืย ันด้วยรห ัส PIN หล ัก หร อืกญุแจน ัน้จะปลดประตจูากโ
หมดลอ็คจากด้านใน

เปิดด้วยกุญแจ

①ต ัดกลอ่งแล้วเอาของออกมา 
ด ันฝาครอบไปข้างๆและเอา 
ต ัวกญุแจออกมา

② เส ยีบกญุแจเข้าไปในร กูญุแจและ 
ทำาให้ต ัวกญุแจและท ีเ่ก บ็กญุแจ 
น ัน้เสมอก ันเป น็แนวต ัง้ หมนุท ีเ่ก บ็ 
กญุแจ 90° ไปท ีม่ อืจ ับจนกวา่ม ันจะ 
เข้าใกล้ก ับพ ืน้ผ วิของประต ู

③หมนุท ีเ่ก บ็กญุแจลง 180° เพ ือ่ 
ทำาให้ท ีเ่ก บ็กญุแจขนานก ับพ ืน้  จา
กน ัน้หมนุท ีจ่ ับกญุแจเป น็แนวนอน 
ไปท ีม่ อืจ ับเพ ือ่ปลดลอ็คประต ู

ข้อควรร ู้

ด ัน

ข้อควรร ู้
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ฟ ังก์ช ัน่:
ทำาให้ม อืจ ับด้านในอย ูก่ ับท ีแ่ละห้ามการปลดลอ็คจากด้านใน

ว ธิ กีารใช้:
1. เป ดิฟ ังก์ช ัน่ม อืจ ับปลอดภ ัย:สล ับสว ติช์ไปท ีส่ แีดง
2. ป ดิฟ ังก์ช ัน่ม อืจ ับปลอดภ ัย:สล ับสว ติช์ไปท ีส่ เีข ยีว

 

กลับคืนสู้การตั้งค่าโรงงาน (กลับคืนสู่ค่าเริ่มต้นด้วยปุ่มเดียว)

ฟ ังก์ช ัน่:
ลบข้อมลูผ ู้ ใช้ท ัง้หมดและกล ับค นืส ูก้ารต ัง้ค่าโรงงาน
การใช้งาน:
กดปุม่ [RES] เป น็เวลา 3-5 ว นิาท ี จากน ัน้ข้อมลูผ ู้ ใช้
ท ัง้หมดจะถ กูลบและล อ็คกล ับค นืส ูก้ารต ัง้ค่าโรงงาน

6 ฟังก์ชั่นอื่นๆ

ฟังก์ชั่นมือจับปลอดภัย: ทำาให้มือจับด้านในอยู่กับที่

สวิตช์จับที่ปลอดภัย
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ฟังก์ชั่นปิดเสียงปุ่มเดียว

ฟังก์ชั่นบังคับล็อคจากด้านนอก

ฟ ังก์ช ัน่:
ใช้แค่ป ุม่เด ยีวในการป ดิเส ยีงของลอ็ค เหมาะก ับเวลาท ีค่ ุ
ณไมอ่ยากรบกวนครอบคร ัวของคณุ ว ธิ กีารใช้:
1. ป ดิเส ยีง: เม ือ่ระบบแสดงผลข ึน้มา กดปุม่ป ดิเส ยีง 
[Mute] เป น็เวลา 2 ว นิาท เีพ ือ่เข้าส ู่โหมดป ดิ
เส ยีงคร ัง้เด ยีว ป ุม่กดจะม สี เีข ยีว
2. เป ดิเส ยีง: เม ือ่ระบบแสดงผลข ึน้มา กดปุม่ป ดิเส ยีง 
[Mute] เป น็เวลา 2 ว นิาท เีพ ือ่เป ดิเส ยีง ป ุม่กดจะม สี ขีาว

ฟ ังก์ช ัน่:
ปลดลอ็คจากด้านในจะทำาให้ส ัญญาณเต อืนด ังข ึน้ ว ธิ ีใช้:
หล ังจากประต นู ัน้ล อ็คแล้ว กดปุม่ของฟ ังก์ช ัน่เป น็เวลา 
2 ว นิาท เีพ ือ่เข้าส ูฟ่ ังก์ช ัน่บ ังค ับล อ็คจากด้านนอก

ฟังก์ชั่นปิดเสียงปุ่มเดียว

ปุ่มปิดเสียง

การเป ดิใช้งานฟ ังก์ช ัน่บ ังค ับล อ็คจากด้านนอกจะไม่
สง่ผลกระทบต่อการปลดลอ็คจากด้านนอก

ข้อควรร ู้
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แสงแสดงสถานะแบตเตอรี่ต่ำา

แสงแสดงการบังคับล็อคจากด้านนอก

แสงแสดงสถานะแบตเตอร ีต่่ ำา
แดง: หล ังจากระบบแสดงผลข ึน้ ระบบจะทำาการประมวลผ
ลพลังงานแบตเตอร ี่โดยอ ัตโนม ัต ิ ถ้าพล ังงานต่ำาเก นิไป 
แสงจะกะพร บิเป น็ส แีดงและจะม เีส ยีงบอกว่า 
“แบตเตอร ีต่่ ำา กรณุาเปล ีย่นแบตเตอร ีท่ ัง้หมด”

ส ขีองแสงและความหมายของม ัน:
ขาว:
1. เม ือ่ประต ลู อ็ค แสงจะแสดงข ึน้มาเด ีย่วๆ หมายควา
มว่าท่านสามารถเป ดิฟ ังก์ช ัน่บ ังค ับล อ็คจากด้านนอก
2. ถ้าท่านเป ดิฟ ังก์ช ัน่บ ังค ับล อ็คจากด้านน
อก แสงจะแสดงข ึน้มาหล ังจากระบบแสดงผ
ล หมายความว่าฟ ังก์ช ัน่น ีก้ำาล ังถ กูใช้

 

 

 

7 การใช้แสงแสดงสถานะ

แสงแสดงสถานะล็อค

ส ขีองแสงและความหมายของม ัน:
ฟา้: หล ังจากท ีร่ะบบแสดงผลข ึน้มา จะม แีสงส ฟีา้ หมา
ยความว่าท่านสามารถใช้งานลอ็คได้
เข ยีว: หล ังจากประต ถู กูปลดลอ็ค จะม แีสงส เีข ยีว 
หมายความว่าประต ถู กูเป ดิแล้ว
แดง: หล ังจากประต ถู กูล อ็ค จะม แีสงส แีดง 
หมายความว่าประต ถู กูป ดิแล้ว

ตัวแสดง
สถานะล็อค

ไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่ต่ำา

ตัวแสดงสถานะการบังคับ
ล็อคจากด้านนอก
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แสงแสดงโหมดปิดเสียง

ส ขีองแสงและความหมายของม ัน:
1. ขาว: หมายถ งึโหมดป ดิเส ยีงน ัน้ถ กูป ดิ
2. เข ยีว: หมายถ งึโหมดป ดิเส ยีงน ัน้ถ กูเป ดิ

แสงแสดงการล็อคจากด้านใน

แสงแสดงระบบล็อค

เม ือ่ประต นู ัน้ล อ็คจากด้านใน ฟ ังก์ช ัน่ด จิ ติอลของโล่ด้านนอกจ
ะถ กูป ดิ ถ้าระบบถ กูทำาให้แสดงผลด้วยม อื ป ุม่ส ัมผ ัสจะแสดงผล 
“15937 (X)” และจะม เีส ยีงบอกว่า “การลอ็คจากด้านในถ กูเป ดิ”

Mute mode 

ถ้าม กีารใช้ข้อมลูการย นืย ัน 3 
ประเภทน ี ้ ลายน ิว้ม อื รห ัส 
PIN การ์ด ต ดิต่อก ัน 5 คร ัง้ 
ต ัวล อ็คจะม กีารเต อืน ถ้าต ดิต่อก ัน 
10 คร ัง้การย นืย ันประเภทน ั ้
นจะถ กูล อ็คเป น็เวลา 3 นาท ี 
สามารถปลดลอ็คด้วยการย นืย ัน 2 
ประเภทท ีเ่หล อื

indicatorตัวแสดงสถานะ
ปิดเสียง

การบอกจะม ขี ึน้เม ือ่ระบบถ กูล อ็ค
ข้อควรร ู้

3 นาที 2 นาที 1 นาที 

แฟลช 3 คร ัง้ แฟลช 2 คร ัง้ แฟลช 1 คร ัง้
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แสงแสดงปุ่ม [Close]

ส ขีองแสงและความหมายของม ัน:
1. ส แีดงกระพร บิสองคร ัง้: หมายความว่าประต ถู กูลอ็ค
2. ส เีข ยีวกระพร บิสองคร ัง้: หมายความว่าประต ถู กูปลดลอ็ค
3. ส แีดงกระพร บิหน ึง่คร ัง้: หมายความว่าประต ถู กูป ดิตาย

จะเก ดิข ึน้เม ือ่: ถ้าหากลอ็คอย ูภ่ายใต้โหมดลอ็คจากด้านนอกด้
วยม อื การปลดลอ็คจากด้านในจะทำาให้เส ยีงเต อืนด ังข ึน้
โหมดการเต อืน: จะเต อืนแบบต่อเน ือ่ง
การป ดิ: เส ยีงเต อืนน ัน้สามารถป ดิได้ด้วยการ
ตรวจสอบอยา่งสมบรูณท์กุประเภท

จะเก ดิข ึน้เม ือ่: หล ังจากแสดงผลข ึน้ ระบบจะทำาการประเม นิระด ับแบ
ตเตอร ี่โดยอ ัตโนม ัต ิ ถ้าแบตเตอร ีน่ ัน้ต่ำาเก นิไป ลอ็คจะม กีารเต อืนแ
ละจะม เีส ยีงบอกว่า “แบตเตอร ีต่่ำา กรณุาเปล ีย่นแบตเตอร ีท่ ัง้หมด”
โหมดการเต อืน: จะม เีส ยีงบอกว่า “แบตเตอร ีต่่ำา 
กรณุาเปล ีย่นแบตเตอร ีท่ ัง้หมด”
การป ดิ: การเต อืนจะป ดิโดยอ ัตโนม ัต ิ

การเต อืนแบตเตอร ีต่่ำา เต อืนให้คณุเปล ีย่นแบตเตอร ี่ให้ท ันเวลา

ประเภทการเตือนและโหมดการเตือน

8 การแก้ไขปัญหา

การเต อืนการปลดลอ็คด้านในภายใต้โหมดลอ็คจากด้านนอกด้วยม อื
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จะเก ดิข ึน้เม ือ่: ดานลอ็คทำางานผ ดิปกต ิ 
ประไมส่ามารถลอ็คหร อืปลดลอ็คได้
โหมดการเต อืน: จะเต อืนแบบต่อเน ือ่ง
การป ดิ: การเต อืนจะป ดิโดยอ ัตโนม ัต ิ

จะเก ดิข ึน้เม ือ่ 1: ม กีารแงะประต ใูห้เป ดิและเซนเซอร์ล ิน้เป ดิออกมา
โหมดการเต อืน: จะเต อืนแบบต่อเน ือ่ง
การป ดิ: เส ยีงเต อืนน ัน้สามารถป ดิได้อ ัตโน
ม ัต หิร อืด้วยการย นืย ันท ีถ่ กูต้อง
จะเก ดิข ึน้เม ือ่ 2: โล่ด้านนอกถกูแงะให้เป ดิและไมพ่อด กี ับประต ู
โหมดการเต อืน: จะเต อืนแบบต่อเน ือ่ง
การป ดิ: ป ดิโดยอ ัตโนม ัต หิร อืป ดิหล ังจากการย นืย ันกญุแ
จสำาเร จ็ หร อืป ดิหล ังจากการปลดลอ็คปกต จิากด้านใน

ส ัญญาณการเต อืนความผ ดิปกต ขิองดานลอ็ค

การเต อืนปอ้งก ันการแงะ
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วิธีการเปลี่ยนแบตเตอรี่

เม ือ่แบตเตอร ีน่ ัน้ไมพ่อใช้และประต ไูมส่ามารถเป ดิได้จากด้าน
นอก ท่านสามารถเพ ิม่พล ังงานผา่นทางช่อง Micro USB 
ด้วย  power bank 5V เพ ือ่เป น็พล ังงานฉกุเฉ นิ หล ั
งจากเป ดิประต ไูด้ควรเปล ีย่นแบตเตอร ี่ในท ันท ี
ในกรณ ที ีร่ะบบล่มและเป น็ไปไม่ได้ท ีจ่ะเป ดิประตจูากด้านนอก กรุ
ณากดปุม่ร เีซ ต็และปล่อยเพ ือ่ให้ลอ็คร สีตาร์ทโดยอัตโนม ัต ิ

วิธีการใช้พลังงานฉุกเฉิน

ตัวลอ็คน ัน้ใช้พล ังงานจาก แบตเตอร ีอ่ ัลคาไลน์ 1.5V 4 ก้อน จะม พี
ล ังงานท ี่ใช้งานได้สองชดุด้านในท ี่ใสแ่บตเตอร ี่ สามารถใสแ่บตเตอร ี่ได้ 
8 ก้อน เพ ือ่เพ ิม่ระยะเวลาการใช้งานของแบตเตอร ีแ่ละลดความ
ถ ีข่องการเปล ีย่นแบตเตอร ี่  ท ี่ใสแ่บตเตอร ีน่ ัน้จะอย ูท่ ีด้่านบนข
องโล่ด้านใน ด ันฝาครอบแบตเตอร ีข่ ึน้เพ ือ่เอาแบตเตอร ีอ่อก

ปุ่ม รีบูท

อินเทอร์เฟซแหล่ง-
จ่ายไฟฉุกเฉิน
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