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ง�ัตดิตรากนอตน�ัข

ง�ัตดิตรากนอ�กำจรวคอ�ข .1

บัจ�ีทงอขงา�ขนย�ีลปเราก .1

อืมาวขนา�ดปูรมาตะรปน�สเมาตบัจ�ีทงอขง�นหแำตบัรป  1.1
ตอ�นนัข�หใ ว�ลแ�ดไรากงอ�ต�ีทง�นหแำตบัรปอ�ืมเ  2.1

บัจ�ีทง�นหแำตดึยรากบัรหำส        
น�นแนจ บัจ�ีทง�นหแำตมาตปไมย�ีลหเวัหตอ�นดิบ  3.1

นักนอืมหเำท�หใ็ก นในา�ด�ณรกปุอบัรหำส  4.1
นุมหงอ�ต�ีทตอ�น

ูตะรปด�ปเรากงาทศิท .2

าวขงาทปไกอองึด

ยา�ซงาทปไกอองึด ยา�ซงาทปไกออกัลผ

าวขงาทปไกออกัลผ

กอนนา�ด กอนนา�ด

กอนนา�ดกอนนา�ด

งอ�ตะจ รตมเิลลิม 55 า�วกานหูตะรปกาห รตมเิลลิม 55-54 ณามะรปานห�ีทูตะรปบัรงอระจคอ�ลวัตงอขนว�ส
ง�ัรคกุทนอ�กง�ัตดิตะจ�ีทูตะรปงอขดานขค็ชเรวคน�ันะฉะารพเ ง�ัตดิตรากนอ�กง�ตแบัรปรากำท

3. ขนาดความหนาของประตู
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คอ�ลวัตบักา�ขเตอ�นดึย  .3

บัจอืมง�ัตดิต ูตะรปงอขานหมาวคมาตวยีลกเอ�ต  .4
นัขงวคขไ�ชใน�ันกาจ ด�ปเรากงอขงาทศิทบักงรต�หใ     

บัจอืมงอขวนแมาต     

ปูรมาตนในา�ดกาจคอ�ลวัตนใปไา�ขเวายมย�ีลหเง�ทแ�สใ  .5

กอนนา�ด นในา�ด

มย�ีลหเง�ทแ
คอ�ลวัต

7.  แยกฝาหลังและฝาออกจากกันตามรูป จากนั้น
ใส�สายเคเบิ�ลจากด�านหน�า แล�วขันน�อตตามภาพ

6.  ใส�สายเคเบิ�ลของแผงหน�าผ�านจ�ดที่เป�ดอยู� แล�วป�ดแผง

8.  ต�อสายเคเบิ�ลจากแผงด�านหน�าไปที่ช�องด�านขวา
ที่แผงหลัง เอาตัวป�ดฝาแบตออก ปรับให�พอดี แล�วจ�ง
ขันน�อตให�แน�นตามรูป

สายเคเบิ�ล

สปร�ง



9.  ใส�แบตเตอร�่แล�วป�ดฝาครอบ

10.  ตรวจสอบให�แน�ใจว�าอุปกรณ�ทุกอย�าง
ติดแน�นและมีการป�ดครบทุกจ�ด

การใช�งาน
การใช�งานครั้งแรก

1.  ตรวจสอบให�แน�ใจว�าติดตั้งอุปกรณ�ทั้งหมดเร�ยบร�อยแล�ว และใส�แบตเตอร�่ AA จำนวน 8 ก�อนใน
รางถ�านเร�ยบร�อยแล�ว
2.  เพ��มแอคเคาท�แอดมินจำนวน 2 แอคเคาท�เพ�่อกระตุ�นการทำงานอย�างน�อย 1 ว�ธีการปลดล�อค
เช�น ลายนิ�วมือ พาสเว�ร�ด หร�อการ�ด NFC
3.  ในขั้นตอนนี้ อุปกรณ�พร�อมใช�งานแล�ว สามารถอนุญาตให�มีการเพ��มลายนิ�วมือลงในฐานข�อมูล
หร�อแม�แต�พาสเว�ร�ดและ NFC การ�ด

การทำงานของแป�นพ�มพ�

1.  สไลด�เพ�ื่กระตุ�นการทำงาน จากนั้นใส�พาสเว�ร�ดและกด # เพ�่อจบการเพ��มพาสเว�ร�ด
2.  ในโหมด admin จะมีการโชว�เลข 2, 8, * และ # แตะ 2 เพ�่อเลื่อนข�้น แตะ 8 เพ�่อนเลื่อนลง แตะ * เพ�่อย�อนกลับ
แตะ # เพ�่อคอนเฟ�ร�ม

ย�อนกลับ

เลื่อนข�้น

เลื่อนลง
คอนเฟ�ร�ม

การทำงานของแป�นพ�มพ�

1. การปลดล็อคในชั้น Semi-Lcked
- Semi-locked State : คือ การที่สลักเกลียวล�อค
อยู� จะอยู�ในขั้นตอนนี้หลังจากปล�อยไว� 5 ว�นาที



- ปลดลีอคจากด�านใน : กดก�านจับลงเพ�่อปลดล็อค
- ปลดล�อคจากด�านนอก : แล�วแต�จะตั้งค�าจากลายนิ�วมือ, พาสเว�ร�ด, NFC หร�อใช�กุญแจ

การปลดล�อคแบบ Full-Locked State

- Full-Locked State : คือการที่สลักเกลียวและสลักตายล�อคในเวลาเดียวกัน โดยการดันมือจับข�้น

จากด�านนอก

- การปลดล�อคจากด�านนอก : กดด�ามจับลงเพ�่อปลดล�อค

- การปลดล�อคจากด�านนอก : แล�วแต�ว�าจะตั้งค�าจากลายนิ�วมือ, พาสเว�ร�ด, NFC หร�อใช�กุญแจ

การปลดล�อคแบบ Counter Locked State

- Counter Locked State : คือการที่สลักเกลียว,
สลักตาย และปุ�มล็อคด�านในล�อคหมดทุกตัว โดย
สามารถเป�ด counter lock จากปุ�มปลดล�อคด�าน
ใน
- การปลดล�อคจากด�านใน : หมุนปุ�มปลดล�อคด�าน
ในและกดมือจับลงเพ�่อปลดล็อค
- การปลดลีอคจากด�านนอก : ไม�สามารถทำได�

ข�อควรระวัง

หากเกิดเหตุฉุกเฉิน ควรใช�กุญแจสำรองที่มีมาให�

การใช�งานสแกนลายนิ�วมือ

1. การใช�งานสแกนลายนิ�วมือเพ�่อปลดล�อค

2. การเพ��มลายนิ�วมือ

> การเพ��มลายนิ�วมือของ User

1. สไลด�เพ�่อแอคติเวทแป�นพ�มพ�

2. กด “ * ” 2 ครั้ง

3. เข�าโหมดแอดมินโดยการใช�ลายนิ�วมือ, พาสเว�ร�ด

หร�อ NFC Card ของแอดมินเอง

4. เลือก Fingerprint Management

5. เลือก Add a User

6. เลือก Empty

7. ทำตามขั้นตอนเสียงเพ�่อเสร็จขั้นตอน

> การเพ��มลายนิ�วมือของ Admin

1. สไลด�เพ�่อแอคติเวทแป�นพ�มพ�

2. กด “ * ” 2 ครั้ง

3. เข�าโหมดแอดมินโดยการใช�ลายนิ�วมือ, พาสเว�ร�ด

หร�อ NFC Card ของแอดมินเอง

4. เลือก Fingerprint Management

5. เลือก Add an Admin

6. เลือก Empty

7. ทำตามขั้นตอนเสียงเพ�่อเสร็จขั้นตอน

3. การลบลายนิ�วมือ User

> การเพ��มลายนิ�วมือของ User

1. สไลด�เพ�่อแอคติเวทแป�นพ�มพ�

2. กด “ * ” 2 ครั้ง

3. เข�าโหมดแอดมินโดยการใช�ลายนิ�วมือ, พาสเว�ร�ด

หร�อ NFC Card ของแอดมินเอง

4. เลือก Fingerprint Management

5. เลือก Delete a User

6. เลือกชื่อที่ต�องการลบ

7. เสร็จขั้นตอน



2. การทำงานด�วยรหัสผ�าน

1. การใช�พาสเว�ร�ดเพ�่อปลดล�อค

สไลด�แป�นพ�มพ� ใ�ส�พาสเว�ร�ดแล�วตามด�วย “#” จากนั้นรอให�มีเสียงตอบรับ เป�นอันเสร็จขั้นตอน

2. การเพ��มพาสเว�ร�ดใหม�

> การเพ��มลายนิ�วมือ User

1. สไลด�แป�นพ�มพ�

2. กด “ * ” 2 ครั้ง

3. เข�าโหมดแอดมินโดยการใช�ลายนิ�วมือ, พาสเว�ร�ด

หร�อ NFC Card ของแอดมินเอง

4. เลือก Fingerprint Management

5. เลือก Add User

6. เลือก Empty

7. ทำตามขั้นตอนเสียง

> การเพ��มพาสเว�ร�ดของแอดมิน

1. สไลด�แป�นพ�มพ�

2. กด “ * ” 2 ครั้ง

3. เข�าโหมดแอดมินโดยการใช�ลายนิ�วมือ, พาสเว�ร�ด

หร�อ NFC Card ของแอดมินเอง

4. เลือก Fingerprint Management

5. เลือก Add an Admin

6. เลือก Empty

7. ทำตามขั้นตอนเสียง

2. การลบพาสเว�ร�ดของ User

1. สไลด�แป�นพ�มพ�       6. เลือกชื่อที่ต�องการลบ

2. กด “ * ” 2 ครั้ง       7. เสร็จขั้นตอน

3. เข�าโหมดแอดมินโดยการใช�ลายนิ�วมือ, พาสเว�ร�ด

หร�อ NFC Card ของแอดมินเอง

4. เลือก Fingerprint Management

5. เลือก Delet User



การทำงานด�วย NFC Card

การปลดล�อคด�วย NFC Card

1. แตะ NFC Card ที่ช�องอ�านการ�ดดังรูป

2. รอเสียงตอบกลับเพ�่อปลดล�อค

* การใช� NFC Card จำเป�นต�องมี NFC Card ก�อน

โดยหาซื้อได�ทั่วไปตามร�านขาย

การเพ��ม NFC Card

> การเพ��ม NFC Card User

1. สไลด�หน�าจอแป�นพ�มพ�

2. กด “ * ” 2 ครั้ง

3. เข�าโหมดแอดมินโดยการใช�ลายนิ�วมือ, พาสเว�ร�ด

หร�อ NFC Card ของแอดมินเอง

4. เลือก NFC Management

5. เลือก Add a User

6. เลือก Empty

7. ทำตามขั้นตอนเสียง

> การเพ��ม NFC Card ของ Admin

1. สไลด�หน�าจอแป�นพ�มพ�

2. กด “ * ” 2 ครั้ง

3. เข�าโหมดแอดมินโดยการใช�ลายนิ�วมือ, พาสเว�ร�ด

หร�อ NFC Card ของแอดมินเอง

4. เลือก NFC Management

5. เลือก Add an Admin

6. เลือก Empty

7. ทำตามขั้นตอนเสียง

การลบ NFC Card ของ User

1. สไลด�หน�าจอแป�นพ�มพ�

2. กด “ * ” 2 ครั้ง

3. เข�าโหมดแอดมินโดยการใช�ลายนิ�วมือ, พาสเว�ร�ด

หร�อ NFC Card ของแอดมินเอง

4. เลือก NFC Management

5. เลือก Delete a User

6. เลือกชื่อที่ต�องการลบ

7. เสร็จขั้นตอนการลบ

การใช�ร�วมกับแอป LifeSmart

1. เร��มเซ�ตอัพ

- แสกน QR Code เพ�่อดาวน�โหดลแอป (หร�อเสิร�ช App ชื่อว�า LifeSmart

จาก App Atore และ Google Play Store)

- หลังจากดาวน�โหลดแล�ว เป�ดแอป จากนั้น Sign Up และ Login

- เลือก + ที่อยู�มุมบนขา เลือก Add New Device

- เลือก Video Smart Door Lock เพ�่อเข�าสู�ขั้นตอนการเชื่อมต�อ

- ทำตามขั้นตอนที่หน�าจอแอปบอก จากนั้นแอปจะเข�าสู�หน�า Home

โดยอัตโนมัติ


