สารบัญ
1 ข้อมูลสำ�คัญ

02

ความปลอดภัย
ข้อควรระวั ง

2 ต ดิ ตัง้ EasyKey ของคุณ

03

รายการบรรจุภ ัณฑ์ ์
มุมมองแบบกระจายออก
คำ�แนะนำ�ก่อนการต ดิ ตัง้
ขัน้ ตอนการต ดิ ตัง้

3 ร ู ้จ ักกั บ EasyKey ของคุณ

แก้ไขรหัส PIN หลัก
ตัง้ ค่าผู ้ ใช้ ้
ลบผู ้ ใช้ ้
ตัง้ ค่าระบบ
ฟ ังก์ช ัน่ เสร มิ
การส บื ค้นระบบ
การส บื ค้นเวอร์ช ัน่ ซอฟต์แวร์
ตัง้ ค่า Bluetooth

5 ว ธิ ีใช้ EasyKey ของคุณ
ปลดล อ็ ค
ปลดล อ็ คจากด้านนอก
ด้วยรหัส PIN
ด้วยลายน ว้ิ ม อื
ด้วยการ์ด

โหมด อัตโนมัต ิ/ด้วยม อื
ล อ็ คจากด้านนอกประต ู ู
ล อ็ คจากด้านในประต ู
ล อ็ คจากด้านใน
เป ดิ ด้วยกุญแจ

6 ฟ ังก์ช ัน่ อ นื่ ๆ
08

โล่ด ้านนอก
โล่ด ้านใน

4 ว ธิ กี ารตัง้ ค่า EasyKey ของคุณ

ล อ็ ค

ปลดล อ็ คด้วนเซนเซอร์อ นิ ฟาเรดจากด้านใน
กลั บค นื ส ูก้ ารตัง้ ค่าโรงงาน
ฟ ังก์ช ัน่ ป ดิ เส ยี งปุม่ เด ยี ว
ฟ ังก์ช ัน่ บั งคั บล อ็ คจากด้านนอก

7 การใช้ต ัวแสดงสถานะ
09

18

20

ตัวแสดงสถานะประต ู
ตัวแสดงสถานะแบตเตอร ตี่ ่ �ำ
ตัวแสดงสถานะการบั งคั บล อ็ คจากด้านนอก
ตัวแสดงสถานะโหมดป ดิ เส ยี ง
ตัวแสดงสถานะล อ็ คจากด้านใน
ตัวแสดงสถานะระบบล อ็ ค
ตัวแสดงสถานะปุม่ [OPEN/CLOSE]
ตัวแสดงสถานะการปลดล อ็ คด้วนเซนเซอร์อ นิ ฟาเรดจากด้านใน

ั หา
15 8 การแก้ไขป ญ

22

ประเภทการเต อื นและโหมดการเต อื น
ว ธิ กี ารใช้พลั งงานฉุกเฉ นิ
ว ธิ กี ารเปล ยี่ นแบตเตอร ี่

ปลดล อ็ คจากด้านใน
ด้วยม อื จั บ
ด้วยปุม่
ด้วยเซนเซอร์อ นิ ฟาเรด

1

1 ข้อมูลสำ�คัญ
ความปลอดภัย
◆ ก่อนที่จะใช้ Philips EasyKey กรุณาอ่านและทำ�ความเข้าใจ
คำ�แนะนำ�ทุกข้อ ความเสียหายที่เกิดจากการทำ�งานที่ไม่ปฏิบัติตา
มข้อแนะนำ�จะไม่ถูกครอบคลุมโดยประกัน

ข้อควรระวัง

◆ ใช้งานเฉพาะอุปกรณ์/ชิ้นส่วนจากผู้ผลิตเท่านั้น

◆ ห้ามวางแบตเตอรี่ใกล้กับแหล่งมีไฟเพื่อหลีกเลี่ยงการระเบิด

◆ ใช้แบตเตอรีอ่ ลั คาไลน์หรือแบตเตอรีป่ ระเภทเดียวกับอัลคาไล
น์

◆ ห้ามใช้งานพลังงานฉุกเฉินใดๆก็ตามทีไ่ ม่ตรงตามความต้อง
การทางด้านความปลอดภัยต่อพลังงานของผลิตภัณฑ์

◆ ห้ามใช้กำ�ลังบังคับถอดแยกชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์ มิเช่นนั้นมัน
อาจจะกระตุ้นเปิดสัญญาณเตือนภัย หรือก่อให้เกิดความเสียหา
ยต่อตัวผลิตภัณฑ์

◆ ห้ามเชื่อมต่อ 2 ขั้วของแบตเตอรี่ด้วยโลหะเพื่อหลีกเลี่ยงไ
ฟฟ้าลัดวงจรซึ่งอาจนำ�ไปสู่การระเบิด

◆ ห้ามขูดเซนเซอร์ตรวจลายนิ้วมือด้วยสิ่งของมีคม มิเช่นนั้
นอาจเกิดความเสียหายถาวรต่อผลิตภัณฑ์
◆ ห้ามนำ�ผลิตภัณฑ์ไปอยูใ่ นสภาพแวดล้อมมีน�ำ้ รัว่ ไหลหรือน้�ำ
สาด
◆ ห้ามนำ�ผลิตภัณฑ์สัมผัสหรือใกล้สารกัดกร่อนซึ่งอาจทำ�ให้
เคสป้องกันด้านนอกอาจมีความเสียหาย
◆ ห้ามแขวนสิ่งของใดๆก็ตามบนตัวมือจับเพราะอาจมีผลกระ
ทบกับการใช้งานปกติของตัวล็อค
◆ กรุณาทำ�ความสะอาดผลิตภัณฑ์ด้วยผ้าที่อ่อนนุ่ม
◆ ห้ามนำ�เอาแบตเตอรี่ออกในขณะที่กำ�ลังตั้งค่าการทำ�งาน
◆ กรุณาให้ผู้เชี่ยวชาญทางเทคนิคติดตั้งล็อคตามที่คู่มือการ
ติดตั้งให้มา ห้ามถอดแยกชิ้นส่วนของล็อคด้วนตนเอง เก็บข้อมู
ลที่มาพร้อมกับสินค้าไว้กับตัวของท่าน
◆ กรุณาแก้ไขรหัส PIN หลักที่มีให้อยู่แล้วทันทีหลังจากที่ติด
ตั้งและตรวจสอบความผิดพลาดเสร็จแล้ว กรุณาเก็บกุญแจเชิ
งกลไกอย่างถูกต้องและห้ามเปิดเผยข้อมูลรหัสของท่านอย่างง่
ายดาย

2

◆ กรุณาเปลี่ยนแบตเตอรี่ทั้งหมดทันที่ถ้าหากมีสัญญาณเตื
อนแบตเตอรี่ต่ำ� กรุณาทำ�ให้แน่ใจว่าใส่ขั้วแม่เหล็กอย่างถูกต้อง
(+/-) เมื่อทำ�การติดตั้งแบตเตอรี่

◆ กรุณาทำ�ให้แน่ใจในการเปลี่ยนส่วนประกอบใดๆก็ตามต้องด
ำ�เนินการโดย Philips ศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาติจาก Philips
หรือผู้เชี่ยวชาญทางเทคนิค
◆ ห้ามใช้งานอุปกรณ์เสริมหรือส่วนประกอบที่ถูกผลิตโดยผู้
ผลิตอื่นหรือไม่ได้มีการแนะนำ�จาก Philips โดยเฉพาะ การใช้งาน
อุปกรณ์เสริมหรือส่วนประกอบข้างต้นอาจทำ�ให้ประกันของท่า
นเป็นโมฆะ

2 ติดตั้ง EasyKey ของคุณ
รายการบรรจุภัณฑ์
รายการบรรจุภัณฑ์นี้ใช้สำ�หรับอ้างอิงเท่านั้น กรุณาอ้างถึงบรรจุภัณฑ์จริง

1.โล่ด้านนอก
(มากับแผ่นซิลิโคน)

2. โล่ด้านใน
(มากับแผ่นซิลิโคน)

3. แม่แบบการเจาะ

4. ตัวล็อค

Easy Key

EasyKey易锁

Quick Start
Guide

Warranty
Card

EasyKey

5.ฝาครอบ

6. คู่มือการเริ่มต้นอย่างรวดเร็ว

8. ใบประกัน

9. ใบรับรองคุณภาพ

10. คีย์การ์ด Smart x2

11. กุญแจ x2

12. แบตเตอรี่

13. ชุดติดตั้ง

14. ผ้าทำ�ความสะอาด

15. กลอน

16. Gateway

3

มุมมองแบบกระจายออก

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

4

ฝาครอบ Deco*1
สกร เู ช อื่ ม M6 *1
แผ่นรั บส่วนบน*1
ช่องสกร เู ช อื่ ม M6*1
โล่ดา้ นนอก *ี่ 1
ฝาครอบแบตเตอร *ี่ 1
สกร ยู ดึ M6*2

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

โล่ดา้ นใน *1
สปร งิ อัด*2
เพลาส เี่ หล ยี่ มจัต รุ ัส*2
สกร เู ช อื่ ม M5*4
แผ่นรั บ *1
ตัวล อ็ ค*1
ช่องสกร เู ช อื่ ม M5*4

คำ�แนะนำ�ก่อนการติดตั้ง
ขัน้ ตอนท ี่ 1 ตรวจสอบท ศิ ทางการเป ดิ ของประต ู
ผล ติ ภัณฑ์น สี ้ ามารถต ดิ ตัง้ กั บประต ทู มี่ ที ศิ ทางการเป ดิ
ด งึ ออกทางขวา และผลักเข้าทางซ้าย

4

ประเภท

ด งึ ออกทางซ้าย,

ผลักเข้าทางขวา,

ม อื จั บด้านขวา

ม อื จั บด้านซ้าย

ผลักเข้าทางซ้าย

ผลักเข้าทางขวา

ด งึ ออกทางซ้าย

ด งึ ออกทางขวา

ข้อควรระวั ง

1. โปรดเล อื กชุดต ดิ ตัง้ ท เี่ หมาะสมเพ อื่ ให้เหมาะกั บความหนาของประต ขู องคุณ
2. ชุดต ดิ ตัง้ เร มิ่ ต้นใช้ ได้ก ั บประต ทู มี่ คี วามหนา 60-90 มม. หากความหนาของประต ขู องคุณไม่อย ู่ในช่วงน ี ้ โปรดต ดิ ต่อเรา

ขั้นตอนที่ 2 เปลี่ยนทิศทางของสลัก
1

1. ทำ�ให้สกร หู ลวมข นึ ้ ด้วยการใช้
ประแจอัลเลนหมุนทวมเข ม็ นาฬ กิ า
และเอาแผ่นตัวล อ็ คออก

2

เอาสลักออกและหมุนไป 180° จากนัน้ ใส่กลั บเข้าไป

แผ่นตั วล อ็ ค
ประแจอัลเลน

3

สลัก

ย ดึ แผ่นตัวล อ็ คด้วยสกร
แผ่นตั วล อ็ ค
ประแจอัลเลน

5

ขั้นตอนการติดตั้ง
ขัน้ ตอนการต ดิ ตัง้ ต่อไปน ี ้ ใช้ส�ำ หรั บประต เู ป ดิ ซ้าย สำ�หรั บประต เู ป ดิ ขวา กรุณาอ่าน [คำ�แนะนำ�ก่อนการต ดิ ตัง้ ] อย่างเข้าใ
จและทำ�การปรั บแต่งท จี่ �ำ เป น็
1

ใช้แม่แบบการเจาะเพ อื่ เจาะร ทู จี่ �ำ เป น็
บนประต แู ละต ดิ ตัวล อ็ คเข้าไปในประต ู
จากนัน้ ต ดิ ให้แน่นด้วยสกร ู

2

ต ดิ ตัง้ ช่องสกร เู ช อื่ มท ี่โล่ดา้ นนอก และใส่เพลาส ี่
เหล ยี่ มจัต รุ ัสและสปร งิ อัดเข้าไปในร เู พลาส เี่ ห
ล ยี่ มจัต รุ ัส
ท่อสกร เู ช อื่ มต่อ M6
สายเช อื่ มต่อ Bluetooth
ด้านหน้า

สายเคเบ ลิ เช อื่ มต่อ
Escutcheon
ท่อสกร เู ช อื่ มต่อ M5

ข้อควรระวั ง
กรุณาทำ�ให้แน่ใจว่าล น้ิ หลักนัน้ อย ขู่ า้ งในเม อื่ ทำ�การต ดิ ตัง้

3

ผ่านสายไฟเช อื่ มต่อไปท รี่ บู นตัวล อ็ ค จัดตำ�แหน่
งของเพลาส เี่ หล ยี่ มจัต รุ ัส เช อื่ ม M6
ท ี่โล่ดา้ นนอกให้ตรงกั บร หู มุนบนตัวล อ็ ค และใส่เข้
าไปเพ อื่ ทำ�ให้แน่ใจว่าโล่ ด้านนอกนัน้ ถ กู เก บ็ ไว้ ใกล้
กั บด้านนอกของประต ู

ข้อควรระวั ง
กรุณาใช้เพลาส เี่ หล ยี่ มจัต รุ ัสท เี่ หมาะสมและเช อื่ มต่
อช่องด้วยความยาวท ถี่ กู ต้อง

4

ทำ�ให้ฝาครอบนัน้ แน่นข นึ ้ ด้วยสกร เู ช อื่ ม M5
4 อั น จากนัน้ ต ดิ แผ่นรั บส่วนบนด้วยสกร เู ช ื่
อม M6

สายเคเบ ลิ เช อื่ มต่อร่อง
สายเคเบ ลิ เช อื่ มต่อ
Escutcheon
สายเช อื่ มต่อ Bluetooth
ด้านหน้า

6

5

ใส่เพลาส เี่ หล ยี่ มจัต รุ ัสและสปร งิ อัด เข้าท รี่ ขู อง
เพลาส เี่ หล ยี่ มจัต รุ ัสท ี่โล่ดา้ นใน

6

ใส่สายไฟเช อื่ มต่อของโล่ดา้ นนอกและ สาย
ไฟมอเตอร์เข้ากั บร ทู ตี่ รงกั นบนโล่ดา้ นใน
จากนัน้ เช อื่ มต่อเคเบ ลิ เช อื่ มต่อ Bluetooth
ทัง้ ด้านหน้าและหลั ง จากนัน้ ทำ�ให้เพลาส เี่ หล ยี่ มจั
ตุร ัสท ี่โล่ดา้ นในตรงกั บร หู มุนบนตัวล อ็ คทัง้ 2
และใส่ม ั นเพ อื่ ทำ�ให้แน่ใจว่าโล่ดา้ นในนัน้ ถ กู เก บ็ ไว้ ใกล้
กั บด้านในของประต ู

ร่องเช อื่ มต่อสายเคเบ ลิ ซ อ็ กเก ต็

สายเช อื่ มต่อ Bluetooth
ด้านหน้า

ช่องเส ยี บสายเคเบ ลิ เช อื่ มต่อ
Escutcheon
สายเช อื่ มต่อ Bluetooth ด้านหลั ง

ข้อควรระวั ง

กรุณาทำ�ให้แน่ใจว่าส่วนเสร มิ ของสายไฟนัน้ ซ่อนอย ขู่ า้ งในประต ู

7

ปลดฝาครอบ Deco
8
ด้วยการหมุนมั นทวนเข ม็ นาฬ กิ า
และกดปุม่ ฝาครอบแบตเตอร กี่ ลั บไป
และต ดิ ตัวรั บ
จากนัน้ สามารถต ดิ ตัง้ สกร ู M6 ทัง้ 2
ท ี่โล่ ได้

หมุนตามเข ม็ นาฬ กิ าเพ อื่
ต ดิ ตัง้ ฝาครอบ Deco
ต ดิ ตัง้ แบตเตอร ี่ ใส่ฝาครอบ
สามารถใช้งานได้ปกต ิ
การต ดิ ตัง้ ก จ็ ะเสร จ็ สมบ รู ณ์

9

เพ อื่ ตรวจสอบว่า ล กู บ ดิ หมุน
กุญแจ และส่วนอ นื่ ๆ
แบตเตอร เี่ พ อื่ เอามั นออก

ปุม่ ฝาป ดิ แบตเตอร ี่
ข้อควรระวั ง

หลั งจากท ี่ใส่ต ั วรั บแล้ว กรุณาลองใช้งานดุวา่ ประต เู ป ดิ ป ดิ อย่างราบร นื่ ด ีไหม

7

3 รู้จักกับ EasyKey ของคุณ
โล่ด้านนอก
6

①

เซนเซอร์อ นิ ฟราเรด

②

ปุม่ สั มผัส

7

③

ปุม่ ป ดิ เส ยี ง

8

④

ปุม่ บั งคั บล อ็ คจากด้านนอก

⑤

ตัวแสดงสถานะ ล อ็ ค

⑥

ม อื จั บ

⑦

เคร อื่ งอ่านบัตร

⑧

ไฟแสดงสถานะแบตเตอร ตี่ ่�ำ

⑨

ปุม่ ร เี ซ ต็

⑩

ร กู ญ
ุ แจ

⑪

อ นิ เทอร์เฟซแหล่งจ่ายไฟฉุกเฉ นิ

①

ม อื จั บ

②

ช่องใส่แบตเตอร ี่

③

สว ิ ต ช์ส ล ั บโหมดอ ั ตโนม ั ต ิ /
แมนนวล

④

ปุม่ รั บ ทู

⑤

อ นิ เทอร์เฟซโมด ลู การส อื่ สารและเคร ื
อข่าย

⑥

ปุม่ OPEN/CLOSE

⑦

ล กู บ ดิ หมุน

⑧

ฝาครอบแบตเตอร

1
2
3

4

5

9

10
11

โล่ด้านใน
1
4
3

6

7

5

8

2

8

4 วิธีการตั้งค่า EasyKey ของคุณ
คำ�แนะนำ�ก่อนการตัง้ ค่า
◆ ม รี ะบบการทำ�งานอย ู่

2 โหมดใน EasyKey:โหมด General และโหมดย นื ยั นสองระบบ

โหมดทัว่ ไป

ปลดล อ็ กด้วยข้อม ลู ประจำ�ตัวท ลี่ งทะเบ ยี น

โหมดย นื ยั นสองระบบ

ปลดล อ็ กด้วยการย นื ยั นสองแบบระหว่างรหัส PIN แท ก็ ค ยี แ์ ละลายน ว้ิ ม อื

◆เลขผู้ ใช้

ถ้าท่านต้องการจะลบข้อม ลู ผู้ ใช้แบบเฉพาะเจาะจง ท่านสามารถลบโค้ดของผู้ ใช้น นั ้ ในระบบได้
คุณสามารถบั นท กึ ข้องม ลู ผู้ ใช้ ในตารางด้านล่างน ี ้
เลข ผู้ ใช้

ช อื่

ลายน ว้ิ ม อื

รหัส

การ์ด

00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
◆คำ�อธ บิ ายประกอบของสั ญลั กษณ์

รหัส PIN
หลัก

รหัส PIN รหัส PIN
ของผู้ ใช ของผู้ ใช้
สำ�หรั บครัง้ เด ยี ว
้

ลงทะเบ ยี น ลงทะเบ ยี นการ์ด หมายเลขขอ หมายเลขขอ
งผู้ ใช้
งผู้ ใช้
00-09
00-99

#

*

ข้อควรร ู้

1.กด [*] เพ อื่ กลั บส เู่ มน กู อ่ นหน้า
2.รหัส PIN หลักเร มิ่ ต้นค อื 12345678
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การเข้าสู่โหมดหลัก

การตั้งค่าผู้ใช้
ลงทะเบ ยี นรหัส PIN ของผู้ ใช้

กดปุม่ [#] ใส่ขอ้ ม ลู รหัส PIN หลัก และย นื ยั นด้วยปุม่
[#]

2 1
กดปุม่ [2] เพ อื่ เข้าส กู่ ารลงทะเบ ยี นผู้ ใช้ จากนัน้ กดปุม่
[1] เพ อื่ เพ มิ่ รหัส PIN ของผู้ ใช้ ระบบจะทำ�ตัวเลขโดย
อัตโนมัต แิ ละจะม เี ส ยี งออกมา

กด [#] โดยไม่ตอ้ งใส่ต ัวเลขใดๆ จากนัน้ ใส่รหัส PIN
หลักและย นื ยั นด้วยปุม่ [#]

แก้ไขรหัส PIN หลัก
กดปุม่ [#] ใส่รหัส PIN หลักและกด [#] เพ อื่ ย นื ยั น

1
กดปุม่ [1] เพ อื่ แก้ ไขรหัส PIN หลัก

ใส่รหัส PIN หลักใหม่และย นื ยั นด้วยปุม่ [#]
ใส่รหัส PIN หลักเด มิ และย นื ยั นด้วยปุม่ [#]
หลั งจากได้ย นิ เส ยี งบอกว่า “การตัง้ ค่าสำ�เร จ็ ” กดปุม่
[*] เพ อื่ กลั บมาท เี่ มน กู อ่ นหน้าจนกว่าท่านจะออกจากโห
มดตัง้ ค่าได้ ในท สี่ ดุ
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ใส่รหัส PIN ของผู้ ใช้ 6-12 หลักและย นื ยั นด้วยปุม่
[#] ใส่รหัส PIN ของผู้ ใช้อ กี ครัง้ และย นื ยั นด้วยปุม่ [#]
หลั งจากได้ย นิ เส ยี งบอกว่า “การลงทะเบ ยี นสำ�เร จ็ ”
กดปุม่ [*] เพ อื่ กลั บมาท เี่ มน กู อ่ นหน้าจนกว่าท่านจะออก
จากโหมดตัง้ ค่าได้ ในท สี่ ดุ
ลงทะเบ ยี นรหัสผู้ ใช้ส�ำ หรั บใช้ครัง้ เด ยี ว

กดปุม่ [#] ใส่ขอ้ ม ลู รหัส PIN หลัก และย นื ยั นด้วยปุม่
[#]

2 2

กดปุม่ [2] เพ อื่ เข้าส กู่ ารตัง้ ค่าผู้ ใช้ จากนัน้ กดปุม่ [2] อ กี ครั ้
งเพ อื่ เข้าส กู่ ารลงทะเบ ยี นรหัสผู้ ใช้ส�ำ หรั บใช้ครัง้ เด ยี ว

ใส่รหัสผู้ ใช้ส�ำ หรั บใช้ครัง้ เด ยี ว 6-12
หลักและย นื ยั นด้วยปุม่ [#] ใส่รหัสเด มิ และย นื ยั นด้วยปุม่
[#] หลั งจากได้ย นิ เส ยี งว่า “การลงทะเบ ยี นสำ�เร จ็ ”
กดปุม่ [*] หลายๆครัง้ จนกว่าจะออกจากโหมดหลัก

ลงทะเบ ยี นลายน ว้ิ ม อื

การลบข้อมูลผู้ใช้
ลบรหัส PIN ผู้ ใช้

กดปุม่ [#] ใส่ขอ้ ม ลู รหัส PIN หลัก และย นื ยั นด้วยปุม่
[#]

2 3

กดปุม่ [2] เพ อื่ เข้าส กู่ ารตัง้ ค่าผู้ ใช้ จากนัน้ กดปุม่ [3]
เพ อื่ เพ มิ่ ลายน ว้ิ ม อื ระบบจะทำ�ตัวเลขโดยอัตโนมัต แิ ละ
จะม เี ส ยี งออกมา

วางน ว้ิ ของท่านลงบนเซนเซอร์ลายน ว้ิ ม อื
หลั งจากได้ย นิ เส ยี งว่า “เอาน ว้ิ ของท่านออกและลงทะเบ ี
ยนอ กี ครัง้ ” ก ท็ �ำ ตามนัน้ และวางน ว้ิ ลงบนเซนเซอร์อ กี ค
รัง้ หลั งจากได้ย นิ เส ยี งบอกว่า “การลงทะเบ ยี นสำ�เร จ็ ”
กดปุม่ [*] เพ อื่ กลั บมาท เี่ มน กู อ่ นหน้าจนกว่าท่านจะออก
จากโหมดตัง้ ค่าได้ ในท สี่ ดุ
ลงทะเบ ยี นการ์ด

กดปุม่ [#] ใส่รหัส PIN หลักและย นื ยั นด้วยปุม่ [#]

2 4
กดปุม่ [2] เพ อื่ เข้าส กู่ ารเพ มิ่ ผู้ ใช้ จากนัน้ กดปุม่ [4]
เพ อื่ เพ มิ่ การ์ด ระบบจะทำ�ตัวเลขโดยอัตโนมัต แิ ละจะม เี
ส ยี งออกมา

กดปุม่ [#] ใส่ขอ้ ม ลู รหัส PIN หลัก และย นื ยั นด้วยปุม่
[#]

กดปุม่ [3] เพ อื่ เข้าส กู่ ารลบผู้ ใช้ จากนัน้ กดปุม่ [1]
เพ อื่ เข้าส กู่ ารลบรหัส PIN ผู้ ใช้ จากนัน้ กดปุม่ [1]
อ กี ครัง้ เพ อื่ ลบรหัส PIN ผู้ ใช้รหัสเด ยี ว

ใส่ต ัวเลขผู้ ใช้ 2 หลัก (00-09)
ของรหัสผู้ ใช้ท ตี่ อ้ งการจะลบ และย นื ยั นด้วยปุม่ [#]
หลั งจากได้ย นิ เส ยี งว่า “สำ�เร จ็ ” กดปุม่ [*] หลายๆครัง้
จนกว่าจะออกจากโหมดหลัก
ลบรหัส PIN ผู้ ใช้ทงั ้ หมด

กดปุม่ [#] ใส่ขอ้ ม ลู รหัส PIN หลัก และย นื ยั นด้วยปุม่
[#]

กดปุม่ [3] เพ อื่ เข้าส กู่ ารลบผู้ ใช้ จากนัน้ กดปุม่
[1] เพ อื่ เข้าส กู่ ารลบรหัส กดปุม่ [2]
เพ อื่ ลบรหัสผู้ ใช้ท งั ้ หมด หลั งจากได้ย นิ เส ยี งว่า
“สำ�เร จ็ ” กดปุม่ [*] หลายๆครัง้ จนกว่าจะออกจากโห
มดหลัก

แนบการ์ดให้อย ู่ใกล้ก ั บพ นื ้ ท อี่ า่ นการ์ดจนกว่าท่า
นจะได้ย นิ เส ยี งบ ี ป๊ หลั งจากได้ย นิ เส ยี งบอกว่า
“การลงทะเบ ยี นสำ�เร จ็ ” กดปุม่ [*] เพ อื่ กลั บมาท เี่ มน กู ่
อนหน้าจนกว่าท่านจะออกจากโหมดตัง้ ค่าได้ ในท สี่ ดุ
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ลบรหัสผู้ ใช้ส�ำ หรั บใช้ครัง้ เด ยี ว

ลบลายน ว้ิ ม อื ทัง้ หมด

กดปุม่ [#] ใส่ขอ้ ม ลู รหัส PIN หลัก และย นื ยั นด้วยปุม่ [#]

กดปุม่ [#] ใส่ขอ้ ม ลู รหัส PIN หลัก และย นื ยั นด้วยปุม่ [#]

กดปุม่ [3] เพ อื่ เข้าส กู่ ารลบผู้ ใช้ จากนัน้ กดปุม่ [2] เพ ื่
อเข้าส กู่ ารลบรหัสผู้ ใช้ส�ำ หรั บใช้ครัง้ เด ยี ว

กดปุม่ [3] เพ อื่ เข้าส กู่ ารลบผู้ ใช้ จากนัน้ กดปุม่ [3]
อ กี ครัง้ เพ อื่ เข้าส กู่ ารลบลายน ว้ิ ม อื กดปุม่ [2]
เพ อื่ ลบลายน ว้ิ ม อื ทัง้ หมด
หลั งจากได้ย นิ เส ยี งว่า “สำ�เร จ็ ” กดปุม่ [*] หลายๆครัง้
จนกว่าจะออกจากโหมดหลัก
ลบการ์ด

หลั งจากได้ย นิ เส ยี งว่า “สำ�เร จ็ ” กดปุม่ [*] หลายๆครัง้
จนกว่าจะออกจากโหมดหลัก

กดปุม่ [#] ใส่ขอ้ ม ลู รหัส PIN หลัก และย นื ยั นด้วยปุม่ [#]
ลบลายน ว้ิ ม อื

กดปุม่ [#] ใส่ขอ้ ม ลู รหัส PIN หลัก และย นื ยั นด้วยปุม่ [#]

กดปุม่ [3] เพ อื่ เข้าส กู่ ารลบผู้ ใช้ จากนัน้ กดปุม่ [3]
อ กี ครัง้ เพ อื่ เข้าส กู่ ารลบลายน ว้ิ ม อื กดปุม่ [1]
เพ อื่ เข้าส กู่ ารลบลายน ว้ิ ม อื 1 ลาย

กดปุม่ [3] เพ อื่ เข้าส กู่ ารลบผู้ ใช้ จากนัน้ กดปุม่ [4]
เพ อื่ เข้าส กู่ ารลบการ์ด กดปุม่ [1] เพ อื่ ลบการ์ดใบเด ยี ว
จากนัน้ กดปุม่ [*] หลายๆครัง้ จนกว่าจะออกจากโหม
ดหลัก
ลบการ์ดทัง้ หมด

กดปุม่ [#] ใส่ขอ้ ม ลู รหัส PIN หลัก และย นื ยั นด้วยปุม่ [#]
ใส่ต ัวเลขผู้ ใช้ 2 หลัก (00-99)
ของลายน ว้ิ ม อื ท ตี่ อ้ งการจะลบ และย นื ยั นด้วยปุม่ [#]
หลั งจากได้ย นิ เส ยี งว่า “สำ�เร จ็ ” กดปุม่ [*] หลายๆครัง้
จนกว่าจะออกจากโหมดหลัก
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กดปุม่ [3] เพ อื่ เข้าส กู่ ารลบผู้ ใช้ จากนัน้ กดปุม่ [4]
เพ อื่ เข้าส กู่ ารลบการ์ด กดปุม่ [2] เพ อื่ ลบการ์ดทัง้ หมด
หลั งจากได้ย นิ เส ยี งว่า “สำ�เร จ็ ” กดปุม่ [*] หลายๆครัง้
จนกว่าจะออกจากโหมดหลัก

การเร มิ่ ต้นวั นท รี่ ะบบ

ตัง้ ค่าระดั บเส ยี ง

กดปุม่ [#] ใส่ขอ้ ม ลู รหัส PIN หลัก และย นื ยั นด้วยปุม่ [#]

เอาฝาครอบแบตเตอร อี่ อกและกดปุม่ RES สองครัง้ ด้วย
ของม คี มจนกว่าจะได้ย นิ เส ยี งว่า “กลั บค นื ส คู่ า่ โรงงาน”
ข้อม ลู ผู้ ใช้ท งั ้ หมดจะถ กู ลบ

กดปุม่ [4] เพ อื่ เข้าส กู่ ารตัง้ ค่าระบบ จากนัน้ กดปุม่ [2]
เพ อื่ เข้าส กู่ ารตัง้ ค่าระดั บเส ยี ง
หร อื

หร อื

ปรั บเส ยี งตามท ตี่ อ้ งการ: สำ�หรั บเส ยี งดั งข นึ ้ กดปุม่
[1] สำ�หรั บเส ยี งเบาลงกดปุม่ [2]
สำ�หรั บโหมดไร้เส ยี งกดปุม่ [3] หลั งจากได้ย นิ เส ยี งว่า
“การลงทะเบ ยี นสำ�เร จ็ ” กดปุม่ [*] หลายๆครัง้ จนกว่าจ
ะออกจากโหมดหลัก

การตั้งค่าระบบ

ข้อควรร ู้

เส ยี งเร มิ่ ต้นจะเป น็ เส ยี งท ดี่ ั งกว่า

ตัง้ ค่าภาษา
เปล ยี่ นไปส ่โู หมดย นื ยั นสองระบบ
กดปุม่ [#] ใส่ขอ้ ม ลู รหัส PIN หลัก และย นื ยั นด้วยปุม่ [#]
กดปุม่ [#] ใส่ขอ้ ม ลู รหัส PIN หลัก และย นื ยั นด้วยปุม่ [#]
กดปุม่ [4] เพ อื่ เข้าส กู่ ารตัง้ ค่าระบบ จากนัน้ กดปุม่ [1]
เพ อื่ เข้าส กู่ ารตัง้ ค่าภาษา
หร อื
ปรั บภาษาตามท ตี่ อ้ งการ: ภาษาจ นี กดปุม่ [1]
ภาษาอั งกฤษกดปุม่ [2] หลั งจากได้ย นิ เส ยี งว่า
“สำ�เร จ็ ” กดปุม่ [*] หลายๆครัง้ จนกว่าจะออกจากโห
มดหลัก
ข้อควรร ู้
ภาษาเร มิ่ ต้นค อื ภาษาอั งกฤษ

กดปุม่ [4] เพ อื่ เข้าส กู่ ารตัง้ ค่าระบบ จากนัน้ กดปุม่ [3]
เพ อื่ เล อื กว ธิ กี ารย นื ยั น
หร อื
สำ�หรั บการย นื ยั นระบบเด ยี วกดปุม่ [1]
สำ�หรั บการย นื ยั นสองระบบกดปุม่ [2]
หลั งจากได้ย นิ เส ยี งว่า “สำ�เร จ็ ” กดปุม่ [*] หลายๆครัง้
จนกว่าจะออกจากโหมดหลัก
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ฟังก์ชั่นเสริม
กดปุม่ [#] ใส่ขอ้ มูลรหัส PIN หลัก และย นื ยั นด้วยปุม่ [#]

กดปุม่ [5] เพ อื่ เข้าส ฟู่ ั งก์ช ั น่ เสร มิ
หร อื
เพ อื่ เข้าร่วมเคร อื ข่ายกดปุม่ [1]
เพ อื่ ออกจากเคร อื ข่ายกดปุม่
[2] ก่อนจะตัง้ ค่าฟ ั งก์ช ั น่ เสร มิ
กรุณาดาวน์โหลดแอพพล เิ คชั น่ Philips EasyKey
และเป ดิ แอพข นึ ้ มาบนม อื ถ อื ของท่าน

การส บื ค้นเวอร์ช ัน่ ซอฟต์แวร์

กดปุม่ [#] ใส่ขอ้ ม ลู รหัส PIN หลัก และย นื ยั นด้วยปุม่ [#]

กดปุม่ [6] เพ อื่ เข้าส กู่ ารส บื ค้นระบบ จากนัน้ กดปุม่ [2]
ระบบจะบอกเวอร์ช ั น่ ซอฟต์แวร์โดยอัตโนมัต ิ
ข้อควรร ู้

ใส่ 114# จะเป น็ ทางลัดสำ�หรั บการส บื ค้นเวอร์ช ั น่ ซอฟต์แวร์

การตั้งค่า Bluetooth

เม อื่ โมด ลู Bluetooth นัน้ ป ดิ อย ู่ กด [1] เพ อื่ เป ดิ

ข้อควรร ู้

ฟ ั งก์ช ั น่ เสร มิ นัน้ เป น็ ตั วเล อื ก

การสืบค้นระบบ
การส บื ค้นรหัสรักษาความปลอดภัย

กดปุม่ [#] ใส่ขอ้ ม ลู รหัส PIN หลัก และย นื ยั นด้วยปุม่ [#]
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กดปุม่ [7] เพ อื่ เข้าส กู่ ารตัง้ ค่า Bluetooth

กดปุม่ [#] ใส่ขอ้ ม ลู รหัส PIN หลัก และย นื ยั นด้วยปุม่ [#]

กดปุม่ [6] เพ อื่ เข้าส กู่ ารส บื ค้นระบบ จากนัน้ กดปุม่ [1]
เพ อื่ ตรวจสอบรหัสรักษาความปลอดภัย โดยระบบจะบ
อกหมายเลขของผล ติ ภัณฑ์โดยอัตโนมัต ิ
ข้อควรร ู้

ใส่ 400# จะเป น็ ทางลัดสำ�หรั บการส บื ค้นระบบ
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3
เพ อื่ ป ดิ Bluetooth กดปุม่ [3] หลั งจากได้ย นิ เส ยี งว่า
“การตัง้ ค่าสำ�เร จ็ ” กดปุม่ [*] หลายๆครัง้ จนกว่าจะออก
จากโหมดหลัก

ข้อควรร ู้

ท่านสามารถใส่ 403# เพ อื่ เป ดิ โมด ลู Bluetooth หร อื ใส่ 404#
เพ อื่ ป ดิ มั น

5 วิธีใช้ EasyKey ของคุณ
ปลดล็อค / ปลดล็อคจากด้านนอก
ด้วยลายน ว้ิ ม อื

ด้วยรหัส PIN
1

ปุม่ สั มผัส

2

ดั นหร อื ด งึ เพอื่ ปลดล อ็ ก

① สั มผัสกั บพ นื ้ ท ปี่ มุ่ สั มผัส
และทำ�ให้ปมุ่ ม ีไฟข นึ ้ ใส่รหัส PIN
ผู้ ใช้ท ลี่ งทะเบ ยี นและกด [#] เพ อื่ ย นื ยั น
②หลั งจากได้ย นิ เส ยี งบอกว่า“ประต เู ป ดิ ”
ผลักหร อื ด งึ ม อื จั บเพ อื่ เป ดิ ประต ู

ด้วยการ์ด

เซ น็ เซอร์ลายน ว้ิ ม อื
1

2

ดั นหร อื ด งึ เพอื่ ปลดล อ็ ก

ดั นหร อื ด งึ เพอื่ ปลดล อ็ ก

①วางน ว้ิ ท ลี่ งทะเบ ยี นลงบน
เซนเซอร์อย่างถ กู ต้อง
② หลั งจากได้ย นิ เส ี
ยงบอกว่า“ประต เู ป ดิ ”
ผลักหร อื ด งึ ม อื จั บเพ อื่ เป ดิ ประต ู

1

ปุม่ สั มผัส
2

①แตะการ์ดท ลี่ งทะเบ ยี นภายใน
ระยะของตั วอ่านการ์ด
②หลั งจากได้ย นิ เส ยี งบอกว่า
“ประต เู ป ดิ ”
ผลักหร อื ด งึ ม อื จั บเพ อื่ เป ดิ ประต ู

ปลดล็อค / เปิดจากด้านใน
ด้วยล กู บ ดิ หมุน

ด้วยปุม่ การทำ�งาน

ด้วยเซ น็ เซอร์อ นิ ฟราเรด

Philips EasyKey ม ลี อ็ คด้านใน
ท่านสามารถปลดล อ็ คจากด้านในโดย
การหมุนล กู บ ดิ หมุน

กดปุม่ OPEN/CLOSE ภายใน 1 ว นิ าท ี
จากนัน้ ผลักหร อื ด งึ เพ อื่ ปลดล อ็ ค

ม เี ซนเซอร์อ นิ ฟราเรดท มี่ อื จั บ เม อื่
เซนเซอร์ตรวจจั บได้ แตะส่วนของ
เซนเซอร์ท มี่ อื จั บทัง้ ส่วนหน้าแล
ะ หลั งพร้อมกั น ท่านก จ็ ะสามารถเป ดิ
เป ดิ ประต ไู ด้อย่างง่ายดาย
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ล็อค โหมดอัตโนมัติ / ด้วยมือ
[A] หมายถ งึ โหมดอัตโนมัต ิ ล ้ิ
นตั วหลักจะออกมาโดยอัตโนมั
ต ทิ �ำ ให้ประต ลู อ็ คหลั งจากป ดิ ป
ระต ู

ค ู ่ม ือ อ ั ต โนม ั ต ิ
เ ป ล ี ่ย น โ ห ม ด
เวรยาม

[M] หมายถ งึ โหมดด้วยม อื ล ้ิ
นตั วหลักจะไม่ออกมาโดยอัตโ
นมัต ทิ �ำ ให้ประต จู ะอย ู่ในสถานะเ
ป ดิ อย ตู่ ลอด

ล อ็ คจากด้านนอกประต ู
เม อื่ ล อ็ คอย ู่ในโหมดอัตโนมัต ิ ล น้ิ จะออกมาโดยอัตโนมัต หิ ลั งจากป ดิ ประต ู
และจะได้ย นิ เส ยี งว่า “ประต ปู ดิ แล้ว”
เม อื่ ล อ็ คอย ู่ในโหมดด้วยม อื ล น้ิ จะไม่ออกมาโดยอัตโนมัต หิ ลั งจากป ดิ ประต ู
ม แี ค่การย นื ยั นด้วยลายน ว้ิ ม อื การ์ด หร อื รหัส PIN ท จี่ ะสามารถทำ�ให้ล น้ิ ออกมาได้ โดย
อัตโนมัต ิ หลั งจากประต ลู อ็ คจะได้ย นิ เส ยี งว่า “ประต ปู ดิ แล้ว” ท่านสามารถทำ�ให้ โล่ดา้ นน
อกแสดงผลข นึ ้ มาเพ อื่ ปลดล อ็ คและเป ดิ ประต หู ลั งจากท ปี่ ระต นู นั ้ ป ดิ ไปแล้ว
ล อ็ คจากด้านในประต ู
ภายใต้ โหมดอัตโนมัต ิ ล น้ิ จะออกมาโดยอัตโนมัต หิ ลั งจากป ดิ ประต ู และจะได้ย นิ เส ยี งว่า
“ประต ปู ดิ แล้ว”
ภายใต้ โหมดด้วยม อื ล น้ิ จะไม่ออกมาโดยอัตโนมัต หิ ลั งจากป ดิ ประต ู ท่านจะต้องกดปุม่
[Close] 2 ครัง้ จะสามารถทำ�ให้ล น้ิ ออกมาได้และล อ็ คประต ู หลั งจากประต ลู อ็ คจะได้ย นิ เส ี
ยงว่า “ประต ปู ดิ แล้ว”
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ล็อคจากด้านใน
หลั งจากประต ลู อ็ ค กดปุม่ [Close] ยาวๆ ปุม่ จะกระพร บิ เป น็
ส แี ดงและจะม เี ส ยี งว่า “เป ดิ การล อ็ คจากด้านในแล้ว”
ข้อควรร ู้

เม อื่ อย ภู่ ายใต้ โหมดล อ็ คจากด้านใน ฟ ั งก์ช ั น่ ทัง้ หมดของโล่ดา้
นนอกจะถ กู ล อ็ ค ถ้าท่านลองท จี่ ะทำ�ให้ระบบแสดงผลโดยใช้ม อื
พ นื ้ ท ปี่ มุ่ สั มผัสจะแสดงข้อความ ”15937(X)” และจะม เี ส ยี งว่า
“เป ดิ การล อ็ คจากด้านในแล้ว” เพ อื่ เต อื นท่านว่าประต นู ัน้ ถ กู ล อ็ คจากด้า
นใน ภายใต้ โหมดล อ็ คจากด้านใน การทำ�งานทัง้ หมดของโล่ภายนอกจะถ ู
กป ดิ การย นื ยั นด้วยรหัส PIN หลัก หร อื กุญแจนัน้ จะปลดประต จู ากโ
หมดล อ็ คจากด้านใน

เปิดด้วยกุญแจ

Push Button

① ตัดกล่องแล้วเอาของออกมา
ดั นฝาครอบไปข้างๆและเอา
ตั วกุญแจออกมา

②เส ยี บกุญแจเข้าไปในร กู ญ
ุ แจแ
ละทำ�ให้ต ั วกุญแจและท เี่ ก บ็ กุญแจ
นัน้ เสมอกั นเป น็ แนวตัง้ หมุนท เี่ ก บ็
กุญแจ 90° ไปท มี่ อื จั บจนกว่ามั นจะ
เข้าใกล้ก ั บพ นื ้ ผ วิ ของประต ู

③หมุนท เี่ ก บ็ กุญแจลง 180° เพ อื่
ทำ�ให้ท เี่ ก บ็ กุญแจขนานกั บพ นื ้ จา
กนัน้ หมุนท จี่ ั บกุญแจเป น็ แนวนอน
ไปท มี่ อื จั บเพ อื่ ปลดล อ็ คประต ู

ข้อควรร ู้

เราแนะนำ�ให้ทา่ นอย่าใช้ก ญ
ุ แจในการเป ดิ ประต เู ป น็ การปกต ิ ใช้ก ญ
ุ แจสำ�หรั บตอนฉุกเฉ นิ ตั วอย่างเช่น เม อื่ แบตเตอร หี่ มด
เม อื่ คุณล มื รหัส PIN หร อื เม อื่ ระบบไม่ท�ำ งานอย่างถ กู ต้อง
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6 ฟังก์ชั่นอื่นๆ
ปลดล็อคด้วยเซนเซอร์อินฟราเรดจากด้านในประตู
ฟ ั งก์ช ัน่ :
ตำ�แหน่งอุปนั ยด้านหลั ง

เซ น็ เซอร์อ นิ ฟราเรด

ด้วยการปลดล อ็ คด้วยเซนเซอร์อ นิ ฟราเรดจากด้านในป
ตำ�แหน่งอุปน- ระต ู ท่านจะสามารถปลดล อ็ คได้อย่างง่ายดาย
ั ยด้านหน้า
				

ว ธิ กี ารใช้::

เม อื่ เซนเซอร์ตรวจจั บเราได้ ตรวจจั บเราได้ ให้จ ั บท ดี่ า้ น
หน้าและหลั งของเซนเซอร์พร้อมกั น ท่านจะสามารถปล
ดล อ็ คได้อย่างง่ายดาย

เป ดิ /ป ดิ :

เม อื่ การปลดล อ็ คด้วยเซนเซอร์อ นิ ฟราเรดนัน้ ป ดิ อ
ย ู่ กดปุม่ OPEN/CLOSE ค้างไว้พร้อมกั นเพ อื่ เป ดิ
ฟ ั งก์ช ัน่ และไฟส เี ข ยี วจะกระพร บิ อย่างรวดเร ว็ เม ื่
อการปลดล อ็ คด้วยเซนเซอร์อ นิ ฟราเรดนัน้ เป ดิ อย ู่
กดปุม่ OPEN/CLOSE ค้างไว้พร้อมกั นเพ อื่ ป ดิ ฟ ั งก์ช ั ่
น และไฟส แี ดงจะกระพร บิ อย่างรวดเร ว็

กลับคืนสู้การตั้งค่าโรงงาน (กลับคืนสู่ค่าเริ่มต้นด้วยปุ่มเดียว)
ฟ ั งก์ช ัน่ :

ลบข้อมูลผู้ ใช้ทงั ้ หมดและกลั บค นื สกู้ ารตัง้ ค่าโรงงาน

การใช้งาน:

กดปุม่ [RES] จากนัน้ ข้อมูลผู้ ใช้ทงั ้ หมดจะถ กู ลบและล ็
อคกลั บค นื สกู้ ารตัง้ ค่าโรงงาน
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ฟังก์ชั่นปิดเสียงปุ่มเดียว
ฟ ั งก์ช ัน่ :

ใช้แค่ปมุ่ เด ยี วในการป ดิ เส ยี งของล อ็ ค เหมาะกั บเวลาท คี่ ณ
ุ
ไม่อยากรบกวนครอบครัวของคุณ

ว ธิ กี ารใช้:

1. ป ดิ เส ยี ง: เม อื่ ระบบแสดงผลข นึ ้ มา กดปุม่ ป ดิ เส ยี ง
[Mute] เป น็ เวลา 2 ว นิ าท เี พ อื่ เข้าส ่โู หมดป ดิ เส ยี งครัง้ เด ี
ยว ปุม่ กดจะม สี เี ข ยี ว
2. เป ดิ เส ยี ง: เม อื่ ระบบแสดงผลข นึ ้ มา กดปุม่ ป ดิ เส ยี ง
[Mute] เป น็ เวลา 2 ว นิ าท เี พ อื่ เป ดิ เส ยี ง ปุม่ กดจะม สี ขี าว
ปุ่มปิดเสียง

ฟังก์ชั่นบังคับล็อคจากด้านนอก
ฟ ั งก์ช ัน่ :

ปลดล อ็ คจากด้านในจะทำ�ให้ส ัญญาณเต อื นดั งข นึ ้

ว ธิ ีใช้:

หลั งจากประต นู นั ้ ล อ็ คแล้ว กดปุม่ ของฟ ั งก์ช ัน่ เป น็ เวลา 2
ว นิ าท เี พ อื่ เข้าส ฟู่ ั งก์ช ัน่ บั งคั บล อ็ คจากด้านนอก
ข้อควรร ู้

ฟังก์ชั่นปิดเสียงปุ่มเดียว

การเป ดิ ใช้งานฟ ั งก์ช ั น่ บั งคั บล อ็ คจากด้านนอกจะไม่สง่ ผลกระท
บต่อการปลดล อ็ คจากด้านนอก
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7 การใช้แสงแสดงสถานะ
แสงแสดงสถานะล็อค
ส ขี องแสงและความหมายของมั น:

ฟ้า: หลั งจากท รี่ ะบบแสดงผลข นึ ้ มา จะม แี สงส ฟ
ี า้ หมา
ยความว่าท่านสามารถใช้งานล อ็ คได้
เข ยี ว: หลั งจากประต ถู กู ปลดล อ็ ค จะม แี สงส เี ข ยี ว
หมายความว่าประต ถู กู เป ดิ แล้ว
แดง: หลั งจากประต ถู กู ล อ็ ค จะม แี สงส แี ดง
หมายความว่าประต ถู กู ป ดิ แล้ว

ตัวแสดง
สถานะล็อค

แสงแสดงสถานะแบตเตอรี่ต่ำ�
แสงแสดงสถานะแบตเตอร ตี่ �่ำ

แดง: หลั งจากระบบแสดงผลข นึ ้ ระบบจะทำ�การประมวลผ
ลพลั งงานแบตเตอร ี่โดยอัตโนมัต ิ ถ้าพลั งงานต่�ำ เก นิ ไป
แสงจะกะพร บิ เป น็ ส แี ดงและจะม เี ส ยี งบอกว่า
“แบตเตอร ตี่ ่�ำ กรุณาเปล ยี่ นแบตเตอร ที่ งั ้ หมด”
ไฟแสดงสถานะ
แบตเตอรี่ต่ำ�

แสงแสดงการบังคับล็อคจากด้านนอก

ตัวแสดงสถานะการบังคับ
ล็อคจากด้านนอก
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ส ขี องแสงและความหมายของมั น:
ขาว:
1. เม อื่ ประต ลู อ็ ค แสงจะแสดงข นึ ้ มาเด ยี่ วๆ หมายความ
ว่าท่านสามารถเป ดิ ฟ ั งก์ช ัน่ บั งคั บล อ็ คจากด้านนอก
2. ถ้าท่านเป ดิ ฟ ั งก์ช ัน่ บั งคั บล อ็ คจากด้านนอก แสงจะแ
สดงข นึ ้ มาหลั งจากระบบแสดงผล หมายความว่าฟ ั งก์ช ั ่
นน กี ้ �ำ ลั งถ กู ใช้

แสงแสดงโหมดปิดเสียง

ส ขี องแสงและความหมายของมั น:

1. ขาว: หมายถ งึ โหมดป ดิ เส ยี งนัน้ ถ กู ป ดิ
2. เข ยี ว: หมายถ งึ โหมดป ดิ เส ยี งนัน้ ถ กู เป ดิ

ตัวแสดงสถานะ
ปิดเสียง

แสงแสดงการล็อคจากด้านใน
เม อื่ ประต นู นั ้ ล อ็ คจากด้านใน ฟ ั งก์ช ัน่ ด จิ ติ อลของโ
ล่ดา้ นนอกจะถ กู ป ดิ ถ้าระบบถ กู ทำ�ให้แสดงผลด้วยม อื
ปุม่ สั มผัสจะแสดงผล “15937 (X)” และจะม เี ส ยี งบอกว่า
“การล อ็ คจากด้านในถ กู เป ดิ ”

แสงแสดงระบบล็อค
แฟลช 3 ครัง้

แฟลช 2 ครัง้

แฟลช 1 ครัง้

ถ้าม กี ารใช้ขอ้ มูลการย นื ยั น 3
ประเภทน ี ้ ลายน ว้ิ ม อื รหัส PIN
การ์ด ต ดิ ต่อกั น 5 ครัง้ ใน 5 นาท ี
ตัวล อ็ คจะถ กู ล อ็ คเป น็ เวลา 3 นาท ี
ข้อควรร ู้

3 นาที

2 นาที

1 นาที

การบอกจะม ขี นึ ้ เม อื่ ระบบแสดงผลข นึ ้
มาแล้วเท่านัน้
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แสงแสดงปุ่ม [Close]
ส ขี องแสงและความหมายของมั น:
1. ส แี ดงกระพร บิ สองครัง้ : หมายความว่าประต ถู กู ล อ็ ค
2. ส เี ข ยี วกระพร บิ สองครัง้ : หมายความว่าประต ถู กู ปลดล อ็ ค
3. ส แี ดงกระพร บิ หน งึ่ ครัง้ : หมายความว่าประต ถู กู ป ดิ ตาย

ตัวแสดงการเปิดด้วยเซนเซอร์อินฟราเรด
ส ขี องแสงและความหมายของมั น:
1. ส เี ข ยี วกระพร บิ อย่างรวดเร ว็ : หมายความว่าเซนเซอร์อ นิ ฟ
ราเรดนัน้ เป ดิ อย ู่
2. ส แี ดงกระพร บิ อย่างรวดเร ว็ : หมายความว่าเซนเซอร์อ นิ ฟ
ราเรดนัน้ ป ดิ อย ู่

8 การแก้ไขปัญหา
ประเภทการเตือนและโหมดการเตือน
การเต อื นการปลดล อ็ คด้านในภายใต้ โหมดล อ็ คจากด้านนอกด้วยม อื
จะเก ดิ ข นึ ้ เม อื่ : ถ้าหากล อ็ คอยภู่ ายใต้ โหมดล อ็ คจากด้านนอกด้ว
ยม อื การปลดล อ็ คจากด้านในจะทำ�ให้เส ยี งเต อื นดั งข นึ ้
โหมดการเต อื น: จะเต อื นแบบต่อเน อื่ ง
การป ดิ : เส ยี งเต อื นนัน้ สามารถป ดิ ได้ดว้ ยการตรวจสอบอย่าง
สมบูรณ์ท กุ ประเภท
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การเต อื นแบตเตอร ตี่ ่�ำ เต อื นให้ค ณ
ุ เปล ยี่ นแบตเตอร ี่ให้ท ั นเวลา

จะเก ดิ ข นึ ้ เม อื่ : หลั งจากแสดงผลข นึ ้ ระบบจะทำ�การประเม นิ ระดั บแบตเ
ตอร ี่โดยอัตโนมัต ิ ถ้าแบตเตอร นี่ นั ้ ต่�ำ เก นิ ไป ล อ็ คจะม กี ารเต อื นและจะ
ม เี ส ยี งบอกว่า “แบตเตอร ตี่ ่�ำ กรุณาเปล ยี่ นแบตเตอร ที่ งั ้ หมด”
โหมดการเต อื น: จะม เี ส ยี งบอกว่า “แบตเตอร ตี่ ่�ำ
กรุณาเปล ยี่ นแบตเตอร ที่ งั ้ หมด”
การป ดิ : การเต อื นจะป ดิ โดยอัตโนมัต ิ

การเต อื นป้องกั นการแงะ

จะเก ดิ ข นึ ้ เม อื่ 1: ม กี ารแงะประต ใู ห้เป ดิ และเซนเซอร์ล น้ิ เป ดิ ออกมา
โหมดการเต อื น: จะเต อื นแบบต่อเน อื่ ง
การป ดิ : เส ยี งเต อื นนัน้ สามารถป ดิ ได้อ ัตโนมัต หิ ร อื ด้วยการย นื ยั น
ท ถี่ กู ต้อง
จะเก ดิ ข นึ ้ เม อื่ 2: โล่ดา้ นนอกถ กู แงะให้เป ดิ และไม่พอด กี ั บประต ู
โหมดการเต อื น: จะเต อื นแบบต่อเน อื่ ง
การป ดิ : ป ดิ โดยอัตโนมัต หิ ร อื ป ดิ หลั งจากการย นื ยั นกุญแจสำ�เร จ็
หร อื ป ดิ หลั งจากการปลดล อ็ คปกต จิ ากด้านใน

สัญญาณการเต อื นความผ ดิ ปกต ขิ องดานล อ็ ค
จะเก ดิ ข นึ ้ เม อื่ : ดานล อ็ คทำ�งานผ ดิ ปกต ิ
ประไม่สามารถล อ็ คหร อื ปลดล อ็ คได้
โหมดการเต อื น: จะเต อื นแบบต่อเน อื่ ง
การป ดิ : การเต อื นจะป ดิ โดยอัตโนมัต ิ
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วิธีการใช้พลังงานฉุกเฉิน
ปุ่ม รีบูท

อินเทอร์เฟซแหล่งจ่ายไฟฉุกเฉิน

เม อื่ แบตเตอร นี่ นั ้ ไม่พอใช้และประต ไู ม่สามารถเป ดิ ได้จากด้
านนอก ท่านสามารถเพ มิ่ พลั งงานผ่านทางช่อง Micro
USB ด้วย power bank 5V เพ อื่ เป น็ พลั งงานฉุกเฉ นิ
หลั งจากเป ดิ ประต ไู ด้ควรเปล ยี่ นแบตเตอร ี่ในทั นท ี
ในกรณ ที รี่ ะบบล่มและเป น็ ไปไม่ได้ท จี่ ะเป ดิ ประต จู ากด้านน
อก กรุณากดปุม่ ร เี ซ ต็ และปล่อยเพ อื่ ให้ล อ็ คร สี ตาร์ทโดย
อัตโนมัต ิ

วิธีการเปลี่ยนแบตเตอรี่
ตัวล อ็ คนัน้ ใช้พลั งงานจาก แบตเตอร อี่ ัลคาไลน์ 1.5V 4
ก้อน จะม พ
ี ลั งงานท ี่ใช้งานได้สองชุดด้านในท ี่ใส่แบตเตอร ี่
สามารถใส่แบตเตอร ี่ได้ 8 ก้อน เพ อื่ เพ มิ่ ระยะเวลาการใช้ง
านของแบตเตอร แี่ ละลดความถ ขี่ องการเปล ยี่ นแบตเตอร ี่
ท ี่ใส่แบตเตอร นี่ นั ้ จะอยทู่ ดี่ า้ นล่างของโล่ดา้ นใน เอาฝาครอ
บแบตเตอร อี่ อกเพ อื่ เปล ยี่ นแบตเตอร ี่

ปุ่มฝาครอบ
แบตเตอร
ตัวปิดฝาครอบ
แบตเตอรี
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เครื่องหมายการค้าของ Philips และ Philips Shield Emblem เป็นเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการลงทะเบียนของ
Koninklijke Philips N.V. ใช้ภายใต้ใบอนุญาติ สงวนลิขสิทธิ์ Shenzhen Conex Intelligent Technology Co., Ltd.
ผลิตภัณฑ์นี้ขายและบริการภายใต้ความรับผิดชอบของ Shenzhen Conex Intelligent Technology Co., Ltd. และ
Shenzhen Conex Intelligent Technology Co., Ltd. เป็นผู้รับประกันที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์นี้

