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คว�มปลอดภัย
ข้อควรระวัง

ร�ยก�รบรรจุภัณฑ์
มุมมองแบบกระจ�ยออก
คำ�แนะนำ�ก่อนก�รติดตั้ง
ขั้นตอนก�รติดตั้ง

ฟังก์ชั่นมือจับปลอดภัย
กลับคืนสู้ก�รตั้งค่�โรงง�น
ฟังก์ชั่นปิดเสียงปุ่มเดียว

ตัวแสดงสถ�นะประตู
ตัวแสดงสถ�นะโหมดปิดเสียง
ตัวแสดงสถ�นะระบบล็อค

ประเภทก�รเตือนและโหมดก�รเตือน
วิธีก�รใช้พลังง�นฉุกเฉิน
วิธีก�รเปลี่ยนแบตเตอรี่

-คำ�แนะนำ�ก่อนก�รติดตั้ง
-แก้ไขรหัส PIN หลัก
-เพิ่มบันทึกผู้ใช้
-ลบผู้ใช้
-ตั้งค่�ระบบ
-ฟังก์ชั่นเสริม
-ก�รสืบค้นระบบ

ปลดล็อคจ�กด้�นนอกหรือด้�นใน
ปลดล็อคจ�กด้�นนอก
-ปลดล็อคด้วยก�ร์ด
-ปลดล็อคด้วยสแกนล�ยนิ้วมือ
-ปลดล็อคด้วย pรหัส
Unlock from inside
-โยกมือจับ
Locking
-ล็อคจ�กด้�นนอก
-ล็อคจ�กด้�นนอกใน
หมุนล็อกจ�กด้�นใน
เปิดด้วยกุญแจ

3 รู้จักกับ EasyKey ของคุณ      09

บอดี้ด้�นนอก
บอดี้ด้�นใน

ส�รบัญ
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1 ข้อมูลสำ�คัญ
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9.กุญแจ

13.คีย์ก�ร์ด 

10.ชุดติดตั้ง 11.ผ้�ทำ�คว�มสะอ�ด 12.กลอน

5.ฝ�ครอบ 6. คู่มือ 7. ใบประกัน 8. ใบรับรองคุณภ�พ

User
Manual

EasyKey

Warranty  Card

EasyKey

EasyKey

ร�ยก�รบรรจุภัณฑ์
ร�ยก�รบรรจุภัณฑ์นี้ใช้สำ�หรับอ้�งอิงเท่�นั้น กรุณ�อ้�งถึงบรรจุภัณฑ์จริง

2 ติดตั้ง EasyKey ของคุณ

1.โล่ด้�นนอก
(ม�กับแผ่นซิลิโคน)

2. โล่ด้�นใน
(ม�กับแผ่นซิลิโคน)

3. แม่แบบก�รเจ�ะ 4. ตัวล็อค
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มมุมองแยกอปุกรณ์

1.  ผ�ครอบแบตเตอรี่ x1
2.  สกรยูดึ  x3
3.  ชดุฝ�หลัง x1
4.  สปรงิมอืจับ x2
5.  แผน่ยดึ x1
6.  แกนมอืจับ x2

7.   กลอ่งลอ็ก x1
8.   ขอ้ตอ่ยดึสกรู x3
9.   ชดุด�้นหน�้x1
10.  สกรยูดึกลอ่งมอตสิ x4
11.  สกรยูดึใสก้ญุแจ x1
12.  ใสก้ญุแจ x1



5

ขัน้ตอนที่ 2 เปลีย่นทศิท�งของมอืจับ

เอ�สกรทูีต่ดิไว้ 2 ตัวและฝ�
ปอ้งกันก�้นจับออก

1 หมนุก�้นจับไป 180 องศ�2 เชค็ใหแ้น่ใจส�ยไฟอยูต่ำ�แหนง่
ด�้นบนเหมอืนในรปู ใสท่อ่ 
แปน้ยดึและสกรกูลับไปเหมอืน
เดมิ

3

สกรู

แปน้ยดึมอืจับสกรู

ส�ยไฟ

คำ�แนะนำ�ก่อนก�รติดตั้ง

1. โปรดเลอืกชดุตดิตัง้ทีเ่หม�ะสมเพือ่ใหเ้หม�ะกับคว�มหน�ของประตขูองคณุ
2. ชดุตดิตัง้เริม่ตน้ใช้ ไดก้ับประตทูีม่คีว�มหน� 60-90 มม. ห�กคว�มหน�ของประตขูองคณุไมอ่ยู่ในชว่งนี้ โปรดตดิตอ่เร�

มอืจับด�้นซ�้ย มอืจับด�้นขว�

ผลักเข�้ท�งซ�้ย

ดงึออกท�งซ�้ย

ผลักเข�้ท�งขว�

ดงึออกท�งขว�

ขอ้ควรระวัง

ขัน้ตอนที่ 1 ตรวจสอบทศิท�งก�รเปดิของประตู
ผลติภัณฑน์ีส้�ม�รถตดิตัง้กับประตทูีม่ทีศิท�งก�รเปดิ 4 ประเภท ดงึออกท�งซ�้ย, ผลักเข�้ท�งขว�, ดงึออกท�งขว� 
และผลักเข�้ท�งซ�้ย
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ขัน้ตอนที่ 3 เปลีย่นทศิท�งของสลัก

ท�่นส�ม�รถเปลีย่นทศิท�งของสลักเพือ่ใหเ้ข�้กับคว�มแตกต�่งของทศิท�งก�รเปดิประตู เมือ่มมุสลักหันหน�้ออกจ�กประตู 
จะเปน็ก�รเปดิประตอูอกด�้นนอก และเมือ่มมุสลักหันหน�้เข�้ห�ประตู จะเปน็ก�รเปดิประตเูข�้ด�้นใน

1. ดันสว่นปล�ยทีก่ลับด�้นไปทีส่ว่นบน.
2. กดสว่นปล�ยลงทีพ่ืน้ผวิตัวลอ็ค จ�กนัน้หมนุมัน 180 องศ�และดงึ
มันออกม�
3. ดันสว่นปล�ยเข�้ไปด�้นล�่งสดุ
4. เปลีย่นทศิท�งของสกรทูศิท�งต�มคว�มตอ้งก�รของท�่น (สกรู
ทศิท�งจะตอ้งถกูตดิตัง้ทีด่�้นในของประตู เชน่ โลด่�้นใน)

เอ�สกรทูีต่ดิไว้ 2 ตัวและฝ�
ปอ้งกันก�้นจับออก.

1 หมนุก�้นจับไป 180 องศ�2 เชค็ใหแ้น่ใจส�ยไฟอยูต่ำ�แหนง่ด�้น
บนเหมอืนในรปู ใสท่อ่ แปน้ยดึและ
สกรกูลับไปเหมอืนเดมิ

3

Screw

Screw

Direction 
reversing stand

1. ใชช้ดุก�รตดิตัง้ทีต่รงต�มคว�มหน�ของประตู
2. ชดุก�รตดิตัง้ทีม่มี�ใหน้ัน้ใช้ ไดก้ับประตทูีม่คีว�มหน� 38-60 มม. ถ�้ห�กว�่คว�มหน�ของประตขูองท�่นไมต่รงต�มนี้ กรณุ�ตดิตอ่เร�

เปลีย่นทศิท�งของมอืจับ

ลิน้สลัก

สลักเพือ่กลับด�้น
สกรปูรับทศิท�ง นอก ใน 

ขอ้ควรระวัง
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ขั้นตอนก�รติดตั้ง
ขัน้ตอนก�รตดิตัง้ตอ่ไปนี้ ใชส้ำ�หรับประตเูปดิซ�้ย สำ�หรับประตเูปดิขว� กรณุ�อ�่น [คำ�แนะนำ�กอ่นก�รตดิตัง้] อย�่งเข�้ใจและ
ทำ�ก�รปรับแตง่ทีจ่ำ�เปน็

1 ใชแ้มแ่บบก�รเจ�ะเพือ่เจ�ะรทูีจ่ำ� เปน็บนประตแูละตดิตัว
ลอ็คเข�้ไปในประตู

ทำ�ใหส้กรทูัง้ 4 ตดิแนน่กับตัวลอ็ค2

จ�กคว�มหน�ของประตู ท�่นอ�จจะตอ้งตัดสว่นปล�ยแมก่ญุแจใหส้ัน้ลง กรณุ�ใชเ้พล�สีเ่หลีย่มจัตรุัสทีม่คีว�มย�วเหม�ะสม เชือ่มตอ่กับรู
สกรู และตัวตดิรสูกรู

3 4ตดิตัง้ทอ่เชือ่มตอ่สกรู และตดิทอ่สกรทูี่โลด่�้นนอก 
ใสเ่พล�สีเ่หลีย่มจัตรุัสและสปรงิอัดเข�้ไปในรขูอง
มอืจับ (เพล�สีเ่หลีย่มจัตรุัสและสปรงิอัดจะตอ้งถกู
ใส่ไปท�งก�้นจับ)

ผ�่นส�ยไฟเชือ่มตอ่ไปทีร่บูนตัวลอ็ค จัดตำ�แหนง่ของ
สว่นปล�ยแมก่ญุแจ และเพล�สีเ่หลีย่มจัตรุัสใหต้รงกับ
รหูมนุ บนตัวลอ็ค และใสเ่ข�้ไปเพือ่ทำ�ใหแ้น่ใจว�่โลด่�้น
นอกนัน้ถกูเกบ็ไว้ ใกลก้ับด�้นนอกของประตู

สว่นประกอบปอ้งกันก�รรือ้ถอนควรชดิกับประตู มฉิะนัน้ระบบ
จะแจง้เตอืนเมือ่มกี�รเปดิสวติช์ Philips easykey

ขอ้ควรระวัง

ขอ้ควรระวัง
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5 6ทำ�ใหฝ้�ครอบนัน้แนน่ขึน้ดว้ยสกรยูดึ  M5 4 อันต
รงด�้นในของประต.ู

จ�กคว�มหน�ของประตู ท�่นอ�จจะตอ้งตัดสว่นปล�ยแมก่ญุแจให้
สัน้ลง กรณุ�ใชเ้พล�สีเ่หลีย่มจัตรุัสทีม่คีว�มย�วเหม�ะสม เชือ่ม
ตอ่กับรสูกรู และตัวตดิรสูก.

ใสส่ปรงิอัดจ�กนัน้ใสเ่พล�สีเ่หลีย่มจัตรุัสเข�้ไปที่โล่
ด�้นใน จ�กนัน้ใสส่�ยไฟเชือ่มตอ่ของโลด่�้นนอกและ
ส�ยไฟตัวลอ็คเข�้กับรทูีต่รงกันบนโลด่�้นใน จ�ก
นัน้ ทำ�ใหเ้พล�สีเ่หลีย่มจัตรุัสตรงกับรหูมนุบนตัว
ลอ็คและใสม่ันเพือ่ทำ�ให้ โลด่�้นในนัน้ถกูเกบ็ไว้ ใกลก้ับ
ด�้นในของประตู

7 ใสแ่บตเตอรี่ ปดิฝ�ครอบ และปดิเคสสว่นล�่งด�้นใน  
ลองใชก้�้นจับด�้น นอกและด�้นใน ลกูบดิ หมนุ ตัว
กญุแจ และเชค็ ว�่สว่นประกอบทัง้หมด นัน้เชือ่มตอ่
กันอย�่ง ถกูตอ้ง  

49.4

กรณุ�ทำ�ใหแ้น่ใจว�่สว่นเสรมิของส�ยไฟนัน้ซอ่นอยูข่�้งในประตู

ขอ้ควรระวัง

ขอ้ควรระวัง
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3. รู้จักกับ EasyKey ของคุณ

โลด่�้นนอก

โลด่�้นใน

6

5

4

7

1

8

3

2

1

2

3

45

7
6

ตัวบง่ชีส้ถ�นะประตู

ปุม่กด

เครือ่งอ�่นคยีแ์ทก็

ปุม่ปดิเสยีง

เซน็เซอรล์�ยนิว้มอื

ด�้มจับ

รกูญุแจ

อนิเทอรเ์ฟซ USB

ฝ�ครอบแบตเตอรี่

ด�้มจับ

สวทิชด์�้นคว�มปลอดภัย

อนิเทอรเ์ฟซโมดลูเสรมิ

ก�รเผ�ไหมพ้อรต์

ปุม่หมนุ

ปุม่รเีซต็
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4. วิธีก�รตั้งค่� EasyKey ของคุณ
คำ�แนะนำ�กอ่นก�รตัง้ค�่

◆ มรีะบบก�รทำ�ง�นอยู่ 2 โหมดใน EasyKey: : โหมดปกตแิละโหมดตรวจสอบสองระบบ

โหมดปรกติ โหมดตรวจสอบสองระบบ

ปลดลอ็กดว้ยขอ้มลูทีล่งทะเบยีนไดท้กุอย�่ง ปลดลอ็กดว้ย รหัส PIN และก�รด์ 2 อย�่ง

◆ คณุส�ม�รถบันทกึขอ้งมลูผู้ ใช้ ในต�ร�งด�้นล�่งนี้

รหัสผู้ ใช้ 
00-99

รหัสผู้ ใช้ 
00-19

ล�ยนิว้มอื # ยนืยัน *ลบ ก�รด์

ล�ยนิว้มอืและแทก็คยีเ์ปน็ตัวเลอืก วธิกี�รปลดลอ็คทีแ่ทจ้รงิอ�จแตกต�่งกันไปขึน้อยูก่ับคณุสมบัตขิองผลติภัณฑ์ โปรดดทูีผ่ลติภัณฑ์
จรงิ

◆ เลขผู้ ใช้
คณุส�ม�รถลบขอ้มลูผู้ ใชด้ว้ยตัวเลขผู้ ใช้ โดยไมจ่ำ�เปน็ตอ้งลบทกุอย�่ง 

ขอ้ควรระวัง

 เลข ผู้ ใช้ ชือ่ ล�ยนิว้มอื รหัส ก�รด์

00

01

02

03

04

05

06

07

08

09

◆คำ�อธบิ�ยประกอบของสัญลักษณ์

1.กด [*] เพือ่กลับสูเ่มนกูอ่นหน�้
2.รหัส PIN หลักเริม่ตน้คอื 12345678

ขอ้ควรรู้

รหัส PIN 
หลัก

รหัส PIN 
ของผู้ ใช้ 

รหัส PIN ของผู้
ใช สำ�หรับครัง้

เดยีว ้
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        กด [#] โดยไมต่อ้งใสต่ัวเลขใดๆ หลังจ�กไดย้นิเสยีง
บอกว�่ “ใสร่หัส PIN หลัก” ใสร่หัส PIN หลักและยนืยัน
ดว้ยปุม่ [#] เพือ่เข�้สู่โหมดหลัก

ใสร่หัส PIN หลักใหมแ่ละยนืยันดว้ยปุม่ [#] ใสร่หัส PIN 
หลักเดมิและยนืยันดว้ยปุม่ [#] หลังจ�กไดย้นิเสยีงบอกว�่ 
“ก�รตัง้ค�่สำ�เรจ็” กดปุม่ [*] เพือ่กลับม�ทีเ่มนกูอ่นหน�้
จนกว�่ท�่นจะออกจ�กโหมดตัง้ค�่ได้ ในทีส่ดุ

กดปุม่ [1] เพือ่แก้ ไขรหัส PIN หลัก

1
กดปุม่ [#] ใสร่หัส PIN หลักและกด [#] เพือ่ยนืยัน

แก้ ไขรหัส PIN หลัก

ก�รตั้งค่�ผู้ใช้

กดปุม่ [#] ใสข่อ้มลูรหัส PIN หลัก และยนืยันดว้ยปุม่ [#]

กดปุม่ [2] เพือ่เข�้สูก่�รลงทะเบยีนผู้ ใช้ จ�กนัน้กดปุม่ [1] 
เพือ่เพิม่รหัส PIN ของผู้ ใช้ ระบบจะทำ�ตัวเลขโดยอัตโนมัติ
และจะมเีสยีงออกม�

1

ลงทะเบียนรหัส PIN ของผู้ใช้

ใสร่หัส PIN ของผู้ ใช้ 6-12 หลักและยนืยันดว้ยปุม่ [#] ใส่
รหัส PIN ของผู้ ใชอ้กีครัง้และยนืยันดว้ยปุม่ [#] หลังจ�ก
ไดย้นิเสยีงบอกว�่ “ก�รลงทะเบยีนสำ�เรจ็” กดปุม่ [*] เพือ่
กลับม�ทีเ่มนกูอ่นหน�้จนกว�่ท�่นจะออกจ�กโหมดตัง้ค�่ได้
ในทีส่ดุ

ใสร่หัสผู้ ใชส้ำ�หรับใชค้รัง้เดยีว 6-12 หลักและยนืยันดว้ยปุม่ 
[#] ใสร่หัสเดมิและยนืยันดว้ยปุม่ [#] หลังจ�กไดย้นิเสยีงว�่ 
“ก�รลงทะเบยีนสำ�เรจ็” กดปุม่ [*] หล�ยๆครัง้จนกว�่จะออก
จ�กโหมดหลัก

กดปุม่ [2] เพือ่เข�้สูก่�รตัง้ค�่ผู้ ใช้ จ�กนัน้กดปุม่ [2] อกีครัง้
เพือ่เข�้สูก่�รลงทะเบยีนรหัสผู้ ใชส้ำ�หรับใชค้รัง้เดยีว

2 2

ลงทะเบียนรหัสผู้ใช้สำ�หรับใช้คร้ังเดียว

กดปุม่ [#] ใสข่อ้มลูรหัส PIN หลัก และยนืยันดว้ยปุม่ [#]

2

1   เปดิไฟปุม่กด

2

ก�รเข้�สู่โหมดหลัก
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ใสต่ัวเลขผู้ ใช้ 2 หลัก (00-09) ของรหัสผู้ ใชท้ีต่อ้งก�ร
จะลบ และยนืยันดว้ยปุม่ [#] หลังจ�กไดย้นิเสยีงว�่ 
“สำ�เรจ็” กดปุม่ [*] หล�ยๆครัง้จนกว�่จะออกจ�กโหมด
หลัก

ลงทะเบียนล�ยน้ิวมือ

กดปุม่ [#] ใสข่อ้มลูรหัส PIN หลัก และยนืยันดว้ยปุม่ [#]

ว�งนิว้ของท�่นลงบนเซนเซอรล์�ยนิว้มอื หลังจ�กไดย้นิ
เสยีงว�่ “เอ�นิว้ของท�่นออกและลงทะเบยีนอกีครัง้” กท็ำ�
ต�มนัน้และว�งนิว้ลงบนเซนเซอรอ์กีครัง้ หลังจ�กไดย้นิ
เสยีงบอกว�่ “ก�รลงทะเบยีนสำ�เรจ็” กดปุม่ [*] เพือ่กลับ
ม�ทีเ่มนกูอ่นหน�้จนกว�่ท�่นจะออกจ�กโหมดตัง้ค�่ได้ ใน
ทีส่ดุ

กดปุม่ [2] เพือ่เข�้สูก่�รตัง้ค�่ผู้ ใช้ จ�กนัน้กดปุม่ [3] เพือ่
เพิม่ล�ยนิว้มอื ระบบจะทำ�ตัวเลขโดยอัตโนมัตแิละจะมเีสยีง
ออกม�

2 3

ลงทะเบียนก�ร์ด

กดปุม่ [#] ใสร่หัส PIN หลักและยนืยันดว้ยปุม่ [#]

กดปุม่ [2] เพือ่เข�้สูก่�รเพิม่ผู้ ใช้ จ�กนัน้กดปุม่ [4] เพือ่
เพิม่ก�รด์ ระบบจะทำ�ตัวเลขโดยอัตโนมัตแิละจะมเีสยีงออก
ม�

2

แนบก�รด์ใหอ้ยู่ใกลก้ับพืน้ทีอ่�่นก�รด์จนกว�่ท�่นจะไดย้นิ
เสยีงบี�ป หลังจ�กไดย้นิเสยีงบอกว�่ “ก�รลงทะเบยีน
สำ�เรจ็” กดปุม่ [*] เพือ่กลับม�ทีเ่มนกูอ่นหน�้จนกว�่ท�่น
จะออกจ�กโหมดตัง้ค�่ได้ ในทีส่ดุ

4

ก�รลบข้อมูลผู้ใช้

กดปุม่ [#] ใสข่อ้มลูรหัส PIN หลัก และยนืยันดว้ยปุม่ [#]

กดปุม่ [3] เพือ่เข�้สูก่�รลบผู้ ใช้ จ�กนัน้กดปุม่ [1] เพือ่
เข�้สูก่�รลบรหัส PIN ผู้ ใช้ จ�กนัน้กดปุม่ [1] อกีครัง้
เพือ่ลบรหัส PIN ผู้ ใชร้หัสเดยีว

ลบรหัส PIN ผู้ ใช้

กดปุม่ [#] ใสข่อ้มลูรหัส PIN หลัก และยนืยันดว้ยปุม่ [#]

ลบรหัส PIN ผู้ ใช้ท้ังหมด

กดปุม่ [3] เพือ่เข�้สูก่�รลบผู้ ใช้ จ�กนัน้กดปุม่ [1] เพือ่เข�้
สูก่�รลบรหัส กดปุม่ [2] เพือ่ลบรหัสผู้ ใชท้ัง้หมด หลัง
จ�กไดย้นิเสยีงว�่ “สำ�เรจ็” กดปุม่ [*] หล�ยๆครัง้จนกว�่
จะออกจ�กโหมดหลัก
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ใสต่ัวเลขผู้ ใช้ 2 หลัก (00-99) ของล�ยนิว้มอืทีต่อ้งก�ร
จะลบ และยนืยันดว้ยปุม่ [#] หลังจ�กไดย้นิเสยีงว�่ 
“สำ�เรจ็” กดปุม่ [*] หล�ยๆครัง้จนกว�่จะออกจ�กโหมด
หลัก

กดปุม่ [#] ใสข่อ้มลูรหัส PIN หลัก และยนืยันดว้ยปุม่ [#]

กดปุม่ [3] เพือ่เข�้สูก่�รลบผู้ ใช้ จ�กนัน้กดปุม่ [3] อกี
ครัง้เพือ่เข�้สูก่�รลบล�ยนิว้มอื กดปุม่ [1] เพือ่เข�้สูก่�ร
ลบล�ยนิว้มอื 1 ล�ย

ลบล�ยน้ิวมือ

ลบรหัสผู้ใช้สำ�หรับใช้คร้ังเดียว

กดปุม่ [#] ใสข่อ้มลูรหัส PIN หลัก และยนืยันดว้ยปุม่ [#]

กดปุม่ [3] เพือ่เข�้สูก่�รลบผู้ ใช้ จ�กนัน้กดปุม่ [2] เพือ่
เข�้สูก่�รลบรหัสผู้ ใชส้ำ�หรับใชค้รัง้เดยีว

หลังจ�กไดย้นิเสยีงว�่ “สำ�เรจ็” กดปุม่ [*] หล�ยๆครัง้
จนกว�่จะออกจ�กโหมดหลัก

กดปุม่ [#] ใสข่อ้มลูรหัส PIN หลัก และยนืยันดว้ยปุม่ [#]

กดปุม่ [3] เพือ่เข�้สูก่�รลบผู้ ใช้ จ�กนัน้กดปุม่ [3] อกี
ครัง้เพือ่เข�้สูก่�รลบล�ยนิว้มอื กดปุม่ [2] เพือ่ลบล�ยนิว้
มอืทัง้หมด
หลังจ�กไดย้นิเสยีงว�่ “สำ�เรจ็” กดปุม่ [*] หล�ยๆครัง้
จนกว�่จะออกจ�กโหมดหลัก

ลบล�ยน้ิวมือท้ังหมด

กดปุม่ [#] ใสข่อ้มลูรหัส PIN หลัก และยนืยันดว้ยปุม่ [#]

กดปุม่ [3] เพือ่เข�้สูก่�รลบผู้ ใช้ จ�กนัน้กดปุม่ [4] เพือ่
เข�้สูก่�รลบก�รด์ กดปุม่ [1] เพือ่ลบก�รด์ใบเดยีว จ�กนัน้
กดปุม่ [*] หล�ยๆครัง้จนกว�่จะออกจ�กโหมดหลัก

ลบก�ร์ด

กดปุม่ [#] ใสข่อ้มลูรหัส PIN หลัก และยนืยันดว้ยปุม่ [#]

กดปุม่ [3] เพือ่เข�้สูก่�รลบผู้ ใช้ จ�กนัน้กดปุม่ [4] เพือ่
เข�้สูก่�รลบก�รด์ กดปุม่ [2] เพือ่ลบก�รด์ทัง้หมด หลัง
จ�กไดย้นิเสยีงว�่ “สำ�เรจ็” กดปุม่ [*] หล�ยๆครัง้จนกว�่
จะออกจ�กโหมดหลัก

ลบก�ร์ดท้ังหมด
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ก�รเร่ิมต้นระบบ

ถอดฝ�ครอบแบตเตอรีอ่อก แลว้ดับเบิล้
กดรู [RES] ดว้ยคว�มคมชัด
วัตถ.ุ เมือ่คณุไดย้นิเสยีงเตอืน
ของ “ก�รเรยีกคนืก�รตัง้ค�่เริม่ตน้” มัน
หม�ยคว�มว�่ขอ้มลูผู้ ใชท้ัง้หมดว�่งเปล�่

ก�รตั้งค่�ระบบ

กดปุม่ [#] ใสข่อ้มลูรหัส PIN หลัก และยนืยันดว้ยปุม่ [#]

กดปุม่ [4] เพือ่เข�้สูก่�รตัง้ค�่ระบบ จ�กนัน้กดปุม่ [1] เพือ่
เข�้สูก่�รตัง้ค�่ภ�ษ�

สำ�หรับภ�ษ�จนี กด [1]; สำ�หรับภ�ษ�อังกฤษ กด [2]; 
สำ�หรับภ�ษ�สเปน กด [3]; สำ�หรับภ�ษ�รัสเซยี กด [4]; 
สำ�หรับภ�ษ�อ�หรับ ใหก้ด [5] หลังจ�กไดย้นิเสยีงแจง้ว�่ 
”สำ�เรจ็” ใหก้ด [*] จนกว�่คณุจะออกจ�กโหมดม�สเตอร์
ในทีส่ดุ

ต้ังค่�ภ�ษ�

ภ�ษ�เริม่ตน้คอืภ�ษ�อังกฤษ

ขอ้ควรรู้

กดปุม่ [#] ใสข่อ้มลูรหัส PIN หลัก และยนืยันดว้ยปุม่ [#]

กดปุม่ [4] เพือ่เข�้สูก่�รตัง้ค�่ระบบ จ�กนัน้กดปุม่ [2] 
เพือ่เข�้สูก่�รตัง้ค�่ระดับเสยีง

ปรับเสยีงต�มทีต่อ้งก�ร: สำ�หรับเสยีงดังขึน้กดปุม่ [1] 
สำ�หรับเสยีงเบ�ลงกดปุม่ [2] สำ�หรับโหมดไรเ้สยีงกดปุม่ 
[3] หลังจ�กไดย้นิเสยีงว�่ “ก�รลงทะเบยีนสำ�เรจ็” กดปุม่ 
[*] หล�ยๆครัง้จนกว�่จะออกจ�กโหมดหลัก

ต้ังค่�ระดับเสียง

หรอื หรอื

เสยีงเริม่ตน้จะเปน็เสยีงทีด่ังกว�่

ขอ้ควรรู้
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กดปุม่ [#] ใสข่อ้มลูรหัส PIN หลัก และยนืยันดว้ยปุม่ [#]

กดปุม่ [4] เพือ่เข�้สูก่�รตัง้ค�่ระบบ จ�กนัน้กดปุม่ [3] เพือ่
เลอืกวธิกี�รยนืยัน

สำ�หรับก�รยนืยันระบบเดยีวกดปุม่ [1] สำ�หรับก�ร
ยนืยันสองระบบกดปุม่ [2] หลังจ�กไดย้นิเสยีงว�่ 
“สำ�เรจ็” กดปุม่ [*] หล�ยๆครัง้จนกว�่จะออกจ�กโหมด
หลัก

เปล่ียนไปสู่โหมดยืนยันสองระบบ

หรือื

ฟังก์ชั่นเสริม

กดปุม่ [#] ใสข่อ้มลูรหัส PIN หลัก และยนืยันดว้ยปุม่ [#]

กดปุม่ [5] เพือ่เข�้สูฟ่ังกช์ัน่เสรมิ

เพือ่เข�้รว่มเครอืข�่ยกดปุม่ [1] เพือ่ออกจ�กเครอืข�่ยกด
ปุม่ [2] 

ฟังกช์ันเพิม่เตมิใช้ ไดก้ับผลติภัณฑท์ีเ่ปดิใชง้�น Wi-Fi โปรด
ปฏิบิัตติ�มคำ�แนะนำ�ด�้นล�่งเพือ่เชือ่มตอ่กับเครอืข�่ย Wi-Fi

ขอ้ควรรู้

หรอื

ก�รสืบค้นระบบ

กดปุม่ [6] เพือ่เข�้สูก่�รสบืคน้ระบบ จ�กนัน้กดปุม่ [1]  
เพือ่ตรวจสอบรหัสรักษ�คว�มปลอดภัย โดยระบบจะ
บอกหม�ยเลขของผลติภัณฑ์โดยอัตโนมัติ

กดปุม่ [#] ใสข่อ้มลูรหัส PIN หลัก และยนืยันดว้ยปุม่ [#]

ก�รสืบค้นรหัสรักษ�คว�มปลอดภัย

ใส่ 400# จะเปน็ท�งลัดสำ�หรับก�รสบืคน้ระบบ

ขอ้ควรรู้

ก�รสืบค้นเวอร์ช่ันซอฟต์แวร์

กดปุม่ [#] ใสข่อ้มลูรหัส PIN หลัก และยนืยันดว้ยปุม่ [#]

กดปุม่ [6] เพือ่เข�้สูก่�รสบืคน้ระบบ จ�กนัน้กดปุม่ [2]  
ระบบจะบอกเวอรช์ัน่ซอฟตแ์วร์โดยอัตโนมัติ

ใส่ 114# จะเปน็ท�งลัดสำ�หรับก�รสบืคน้เวอรช์ัน่ซอฟตแ์วร์

ขอ้ควรรู้
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คำ�แนะนำ�ก�รผูกแอป

ด�วน์โหลดแอป

โปรดสแกนรหัส QR ด�้นบนเพือ่ด�วน์โหลดแอปและตดิตัง้

หม�ยเหต:ุ เนือ่งจ�กฟังกช์ันแตกต�่งกันไปในแตล่ะรุน่ โปรด
ปรกึษ�ผูข้�ยที่ไดร้ับอนญุ�ตอย�่งเปน็ท�งก�รเพือ่ยนืยัน
ว�่ผลติภัณฑท์ีค่ณุซือ้รองรับระบบเครอืข�่ยหรอืไม่

ขอ้ควรรู้

เพ่ิมล็อค

ตรวจสอบให้แน่ ใจว่� ไดต้ิดตัง้ขัว้ล็อคประตูดว้ย
แบตเตอรีห่รอืเชือ่มตอ่กับแหลง่จ�่ยไฟ

ลงชือ่เข�้ใชแ้อพ คลกิเพือ่ “เพิม่อปุกรณ”์ บน
โฮมเพจ เลอืก [Bluetooth Smart Door Lock] เพือ่
เข�้สูห่น�้ก�รจับคู่ จ�กนัน้ทำ�กระบวนก�รจับคู่ให้
เสรจ็สิน้ต�มทีแ่อพแจง้

1. สำ�หรับลอ็คประตอูัจฉรยิะบลทูธู

1

1

2

2

ตรวจสอบใหแ้น่ใจว�่ไดต้ดิตัง้ขัว้ลอ็คประตดูว้ย
แบตเตอรีห่รอืเชือ่มตอ่กับแหลง่จ�่ยไฟ

คลกิที่ [#] บนขัว้ลอ็คประตอูัจฉรยิะและปอ้นรหัส PIN 
หลัก คลกิที่ [#] อกีครัง้เพือ่เข�้สู่โหมดหลัก กด [5] 
จ�กนัน้กด[1] เพือ่เข�้สู่โหมดก�รกระจ�ยเครอืข�่ย 
จ�กนัน้คณุจะ ไดย้นิเสยีงแจง้ว�่ "กำ�ลังเชือ่มตอ่ โปรด
รอสักครู่"

2. สำ�หรับลอ็คประตอูัจฉรยิะ Wi-Fi ลอ็คประตอูัจฉรยิะ
จดจำ�ใบหน�้ และวดิีโอลอ็คประตอูัจฉรยิะ

ลงชือ่เข�้ใชแ้อพ คลกิเพือ่ “เพิม่อปุกรณ”์ บน
โฮมเพจ เลอืก [ลอ็ค Wi-Fi/ลอ็คก�รจดจำ�ใบหน�้/
ลอ็ควดิีโอ] เพือ่เข�้สูห่น�้ก�รจับคู่ จ�กนัน้ทำ�
กระบวนก�รจับคู่ใหเ้สรจ็ต�มทีแ่อพแจง้

หม�ยเหต:ุ ลอ็คประตรูองรับเฉพ�ะก�รเชือ่มตอ่กับเร�
เตอร์ 2.4Ghz Wi-Fi (ไมร่องรับ Wi-Fi 5Ghz) โปรด
ตรวจสอบใหแ้น่ใจว�่ระยะห�่งระหว�่งเร�เตอรก์ับขัว้ลอ็ค
ประตนูอ้ยกว�่ 10 เมตร มฉิะนัน้ สัญญ�ณอ�จไมด่ี

ขอ้ควรรู้

3
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2

2

3

1

พร้อมคีย์แท็ก

ด้วยรหัส PIN

ด้วยล�ยน้ิวมือ

1. ว�งคยีแ์ทก็ทีล่งทะเบยีนไวก้ับเครือ่งอ�่นคยีแ์ทก็
2. เมือ่คณุไดย้นิเสยีงแจง้ว�่ “Door open” ใหห้มนุทีจ่ับลง
เพือ่ปลดลอ็กประตู

1. แตะทีพ่ืน้ทีป่อ้นตัวเลขเพือ่ใหแ้ผงปุม่กดสว�่งขึน้
2. ปอ้นรหัส PIN ทีล่งทะเบยีนและยนืยันดว้ย [#]
3. หลังจ�กไดย้นิเสยีงเตอืนของ “Door open” ใหห้มนุที่
จับลงเพือ่ปลดลอ็กประตู

1. ว�งนิว้ทีล่งทะเบยีนไวบ้นเซน็เซอรล์�ยนิว้มอื
2. เมือ่คณุไดย้นิเสยีงแจง้ว�่ “Door open” ใหห้มนุทีจ่ับลง
เพือ่ปลดลอ็กประตู

1

下
压
执

1
2

เคร่ืองอ่�น
คีย์แท็ก

ปุ่มกด

ใส่รหัส PIN

เซ็นเซอร์ล�ย
น้ิวมือห มุน ท่ีจั บ

ลง
ห มุน ท่ีจั บ
ลง

ห มุน ท่ีจั บ
ลง

ปลดล็อค / ปลดล็อคจ�กด้�นนอก

5 วิธีใช้ EasyKey ของคุณ
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ปลดล็อค / ปลดล็อคจ�กด้�นใน
พร้อมท่ีจับ

Philips EasyKey ใชร้อ่งเปดิอย�่งรวดเรว็ใน
รม่ ชว่ยใหค้ณุกดทีจ่ับเพือ่ปลดลอ็กประตไูด้
โดยตรง

เมือ่เปดิประตจู�กด�้นใน โปรดตรวจสอบให้
แน่ใจว�่ไดส้ลับสวติชท์ีจ่ับตูน้ริภัยเปน็ระดับสี
เขยีว และปดิใชง้�นฟังกช์ันทีจ่ับตูน้ริภัยแลว้

หลังจ�กปดิประตแูลว้ ก�รยกทีจ่ับขึน้จะ
ทำ�ใหส้ลักสลักเปดิขึน้เพือ่ลอ็กประตู

หลังจ�กปดิประตแูลว้ ก�รยกทีจ่ับขึน้จะทำ�ใหส้ลักสลักเปดิ
ขึน้เพือ่ลอ็กประตู

ล็อค / ล็อคจ�กด้�นนอก / ใน
ล็อคจ�กภ�ยaนอก

ล็อคจ�กภ�ยใน

ขอ้ควรรู้



ล็อคจ�กด้�นใน

หลังจ�กทีป่ระตลูอ็คแลว้ ก�รหมนุปุม่หมนุไปที่ไอคอน "ลอ็ค" ที่
ด�้นซ�้ยหรอืด�้นขว�ของปุม่หมนุต�มทีแ่สดงในภ�พด�้นซ�้ย
ส�ม�รถเปดิใชง้�นก�รหยดุชะงักภ�ยในได้
ก�รบดิปุม่หมนุไปที่ไอคอน "ปลดลอ็ก" ส�ม�รถปลดลอ็กโหมด
ก�รหยดุชะงักภ�ยในได้

เปิดด้วยกุญแจ

คน้ห�กญุแจกลในกลอ่ง Philips 
Easykey

เร�แนะนำ�ใหท้�่นอย�่ใชก้ญุแจในก�รเปดิประตเูปน็ก�รปกติ ใชก้ญุแจสำ�หรับตอนฉกุเฉนิ ตัวอย�่งเชน่ เมือ่แบตเตอรีห่มด เมือ่
คณุลมืรหัส PIN หรอืเมือ่ระบบไมท่ำ�ง�นอย�่งถกูตอ้ง

เปดิฝ�ครอบกญุแจแบบ
เครือ่งกล ยกขึน้แลว้หมนุ 90

ใส่กุญแจกลเข้�ไปในรูกุญแจ และ
ตรวจสอบให้แน่ใจว่�กุญแจยัง
คงอยู่ในตำ�แหน่งแนวนอนต�มที่
แสดงในภ�พ หมุนต�มเข็ม
น�ฬิิก�หรือทวนเข็มน�ฬิิก�เป็น
วงกลมครึ่งวงกลมเพื่อปลด
ล็อกประตู

1 2 3

ขอ้ควรรู้
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ฟังก์ชั่นมือจับปลอดภัย

ฟังก์ช่ัน:
ทำ�ให้มือจับด้�นในอยู่กับท่ีและห้�มก�รปลดล็อคจ�กด้�นใน
วิธีก�รใช้:
1. เปิดฟังก์ช่ันมือจับปลอดภัย:
สลับสวิตช์ไปท่ีสีแดง
2. ปิดฟังก์ช่ันมือจับปลอดภัย:
สลับสวิตช์ไปท่ีสีเขียว สวิตช์จับท่ีปลอดภัย 

กลับคืนสู้ก�รตั้งค่�โรงง�น (กลับคืนสู่ค่�เริ่มต้นด้วยปุ่มเดียว)

ฟังก์ช่ัน:
ลบข้อมูลผู้ใช้ท้ังหมดและกลับคืนสู้ก�รต้ังค่�โรงง�น
ก�รใช้ง�น:
กดปุ่ม [RES] เป็นเวล� 3-5 วิน�ที จ�กน้ันข้อมูลผู้ใช้ท้ังหมด
จะถูกลบและล็อคกลับคืนสู้ก�รต้ังค่�โรงง�น

6 ฟังก์ชั่นอื่นๆ
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ฟังก์ชั่นปิดเสียงปุ่มเดียว

ปุ่มปิดเสียง

ฟังก์ช่ัน:
ใช้แค่ปุ่มเดียวในก�รปิดเสียงของล็อค เหม�ะกับเวล�ท่ีคุณไม่
อย�กรบกวนครอบครัวของคุณ
วิธีก�รใช้:
1. ปิดเสียง: เม่ือระบบแสดงผลข้ึนม� กดปุ่มปิดเสียง [Mute] 
เป็นเวล� 2 วิน�ทีเพ่ือเข้�สู่โหมดปิดเสียงคร้ังเดียว ปุ่มกดจะมี
สีเขียว
2. เปิดเสียง: เม่ือระบบแสดงผลข้ึนม� กดปุ่มปิดเสียง [Mute] 
เป็นเวล� 2 วิน�ทีเพ่ือเปิดเสียง ปุ่มกดจะมีสีข�ว

แสงแสดงสถ�นะล็อค

7. ก�รใช้แสงแสดงสถ�นะ

门
锁
状
态
提
示
灯

 

สีของแสงและคว�มหม�ยของมัน:
ฟ้�: หลังจ�กท่ีระบบแสดงผลข้ึนม� จะมีแสงสีฟ้� 
หม�ยคว�มว่�ท่�นส�ม�รถใช้ง�นล็อคได้
เขียว: หลังจ�กประตูถูกปลดล็อค จะมีแสงสีเขียว 
หม�ยคว�มว่�ประตูถูกเปิดแล้ว
แดง: หลังจ�กประตูถูกล็อค จะมีแสงสีแดง หม�ยคว�ม
ว่�ประตูถูกปิดแล้ว

ตัวแสดง
สถ�นะล็อค



22

แสงแสดงโหมดปิดเสียง

สีของแสงและคว�มหม�ยของมัน:
สีข�ว: เปิดหรือปิดโหมดปิดเสียง

   
 

แสงแสดงระบบล็อค

แฟลช 3 คร้ัง แฟลช 2 คร้ัง แฟลช 1 คร้ัง

3 น�ที 2 น�ที 1 น�ที
ก�รบอกจะมขีึน้เมือ่ระบบแสดงผลขึน้ม�
แลว้เท�่นัน้

ถ้�มีก�รใช้ข้อมูลก�รยืนยัน 3 ประเภทน้ี 
ล�ยน้ิวมือ รหัส PIN ก�ร์ด ติดต่อกัน 
5 คร้ัง ตัวล็อคจะมีก�รเตือน ถ้�ติดต่อ
กัน 10 คร้ังก�รยืนยันประเภทน้ันจะถูก
ล็อคเป็นเวล� 3 น�ที ส�ม�รถปลด
ล็อคด้วยก�รยืนยัน 2 ประเภทท่ีเหลือ

ปุ่มปิดเสียง

ขอ้ควรรู้
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ก�รแจ้งเตือนเกี่ยวกับ Philips Easykey

จะเกิดข้ึนเม่ือ: ด�นล็อคทำ�ง�นผิดปกติ ประไม่ส�ม�รถล็อคหรือ
ปลดล็อคได้
โหมดก�รเตือน: จะเตือนแบบต่อเน่ือง
ก�รปิด: ก�รเตือนจะปิดโดยอัตโนมัติ

จะเกิดข้ึนเม่ือ 1: มีก�รแงะประตูให้เปิดและเซนเซอร์ล้ินเปิดออกม�
โหมดก�รเตือน: จะเตือนแบบต่อเน่ือง
ก�รปิด: เสียงเตือนน้ันส�ม�รถปิดได้อัตโนมัติหรือด้วยก�รยืนยันท่ี
ถูกต้อง
จะเกิดข้ึนเม่ือ 2: โล่ด้�นนอกถูกแงะให้เปิดและไม่พอดีกับประตู
โหมดก�รเตือน: จะเตือนแบบต่อเน่ือง
ก�รปิด: ปิดโดยอัตโนมัติหรือปิดหลังจ�กก�รยืนยันกุญแจสำ�เร็จ 
หรือปิดหลังจ�กก�รปลดล็อคปกติจ�กด้�นใน

ก�รเต ือนป้องกันก�รแงะ

ก�รเต ือนแบตเตอร ่ีต่ำ� เต ือนให้คุณเปล ่ียนแบตเตอร ่ีให้ทันเวล�

8 ก�รแก้ไขปัญห�
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วิธีก�รใช้พลังง�นฉุกเฉิน

เม่ือแบตเตอร่ีน้ันไม่พอใช้และประตูไม่ส�ม�รถเปิดได้จ�กด้�น
นอก ท่�นส�ม�รถเพ่ิมพลังง�นผ่�นท�งช่อง Micro USB 
ด้วย  power bank 5V เพ่ือเป็นพลังง�นฉุกเฉิน หลังจ�ก
เปิดประตูได้ควรเปล่ียนแบตเตอร่ีในทันที
ในกรณีท่ีระบบล่มและเป็นไปไม่ได้ท่ีจะเปิดประตูจ�กด้�นนอก 
กรุณ�กดปุ่มรีเซ็ตและปล่อยเพ่ือให้ล็อครีสต�ร์ทโดยอัตโนมัติ

อินเทอร์เฟซ USB

วิธีก�รเปลี่ยนแบตเตอรี่

ตัวล็อคน้ันใช้พลังง�นจ�ก แบตเตอร่ีอัลค�ไลน์ 1.5V 4 
ก้อน จะมีพลังง�นท่ีใช้ง�นได้สองชุดด้�นในท่ีใส่แบตเตอร่ี 
ส�ม�รถใส่แบตเตอร่ีได้ 8 ก้อน เพ่ือเพ่ิมระยะเวล�ก�รใช้ง�น
ของแบตเตอร่ีและลดคว�มถ่ีของก�รเปล่ียนแบตเตอร่ี  ท่ีใส่
แบตเตอร่ีน้ันจะอยู่ท่ีด้�นบนของโล่ด้�นใน ดันฝ�ครอบ
แบตเตอร่ีข้ึนเพ่ือเอ�แบตเตอร่ีออก
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