
ฟังก์ชั่น รูปแบบ วิธีการใช้งาน

การใช้งานครั้งแรก
(จะยกเลิกรหัส คีย์การ์ด 
และรีโมททั้งหมด)

กดปุ่ม ʻregistrationʼ ค้างไว้ 5 วินาที จะได้ยินเสียงสัญญาณ “Toot-> 
Toot, Toot->Toot, toot, toot, toot” 
กดรหัส ʻ4560852580ʼ ตามด้วยʼ*ʼ
**รหัส และการ์ดจะถูกยกเลิกทั้งหมด แล้วกลับไปสู่รหัสตั้งต้น ʻ12345ʼ

การเปลี่ยนรหัส 
(password)

รหัสตั้งต้น 
ʻ12345ʼ

กดปุ่ม ʻregistrationʼ 1 ครั้ง แล้วกดรหัสปัจจุบัน ตามด้วย ʼ*ʼ
กดรหัสใหม่ที่ต้องการ 5-12 หลัก ตามด้วย ʼ*ʼ 
กดรหัสใหม่ (ซ้ําอีกครั้ง) ตามด้วย ʼ*ʼ

การบันทึก RF card กดปุ่ม ʻregistrationʼ 1 ครั้ง แล้วกดรหัสปัจจุบัน ตามด้วย ʼ*ʼ
แล้วนําบัตร RF card มาทาบที่ตัวเครื่อง (ต่อเนื่องกันตามจํานวนที่
ต้องการ) ตามด้วย ʼ*ʼ

การบันทึก remote กดปุ่ม ʻregistrationʼ ค้างไว้ 3 วินาที แล้วกดรหัสปัจจุบัน ตามด้วยʼ*ʼ
กดปุ่ม ʻOPENʼ ที่ตัวรีโมท ค้างไว้ 3 วินาที

ยกเลิก RF card / 
Remote

กดปุ่ม ʻregistrationʼ ค้างไว้ 3 วินาที แล้วกดรหัสปัจจุบัน 
ตามด้วย ʼ*ʼ
**ไม่สามารถยกเลิกการ์ดทีละใบได้ การยกเลิกการ์ดจะเป็นการยกเลิก
การ์ดทั้งหมดที่เคยทําการบัญทึก

การเปิดประตู จากด้านใน บิดมือจับลงเพื่อเปิดประตู

จากด้านนอก RF card:    สามารถนําการ์ดไปทาบที่ตัวเครื่อง (จุดอ่านบัตร) ได้ทันที
Password: สัมผัสที่ ʻnumber enter barʼ เมื่อไฟที่หน้าจอสว่าง กดรหัสที่
ตั้งไว้ ตามด้วยʼ*ʼ
** กดเครื่องหมาย ʻ#ʼ เมื่อกดรหัสผิดแล้วต้องการกดใหม่อีกครั้ง
** ถ้ากดรหัสผิด 5 ครั้ง สัญญาณเตือนภัยจะดังขึ้น และเครื่องจะหยุด
ทํางาน 3 นาที
Emergency Key: ใส่กุญแจในรูปกุญแจด้านใต้เครื่องแล้วบิด

การปิดประตู จากด้านใน Automatic mode:  หลังจากปิดประตู กุญแจจะล็อคอัตโนมัติ (ภายใน 3 
วินาที)
Manual mode:  กดปุ่ม [Close] ที่ด้านหลังของเครื่อง

จากด้านนอก Automatic mode:  หลังจากปิดประตู กุญแจจะล็อคอัตโนมัติ (ภายใน 3 
วินาที)
Manual mode:      หลังจากปิดประตู ให้สัมผัสที่ ʻnumber enter barʼ

การตั้งระบบล็อค 
(Automatic / Manual)

Automatic mode:  เปิดฝาแผงแบต เลื่อนสวิชต์ไปทางตําแหน่ง ʻAʼ
Manual mode:      เปิดฝาแผงแบต เลื่อนสวิชต์ไปทางตําแหน่ง ʻMʼ

คู่มือการใช้งานรุ่น SHS-6020s
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ฟังก์ชั่น รูปแบบ วิธีการใช้งาน

การตั้งระดับเสียง ปรับปุ่มระดับเสียงที่ตัวเครื่องด้านใน ʻ0-1-2ʼ

การตั้งระบบสุ่มตัวเลข กดปุ่ม ʻregistrationʼ 1 ครั้ง แล้วกดเลข ʻ7ʼ ตามด้วย ʻ*ʼ  (เมื่อต้องการ
เปิดโหมดสุ่มตัวเลข)
กดปุ่ม ʻregistrationʼ 1 ครั้ง แล้วกดเลข ʻ9ʼ ตามด้วย ʻ*ʼ  (เมื่อต้องการปิด
โหมดสุ่มตัวเลข)

การป้องกันการเปิดจาก
ภายใน
(Security Function)

ในกรณีไม่มีคน
อยู่บ้าน ถ้ามี
การเปิดประตู
จากภายใน 
สัญญาณจะดัง
ขึ้น

หลังจากปิดประตู ให้สัมผัสที่ ʻnumber enter barʼ
กดปุ่ม ʻ#ʼ ค้างไว้ 3 วินาที 
กดรหัสที่ตั้งไว้ ตามด้วย ʼ*ʼ 
** เมื่อกดรหัส หรือใช้การ์ดเพื่อเปิดประตู จะเป็นการยกเลิกการป้องกัน
การเปิดจากภายใน

การปิดสัญญาณเตือน
ภัย

จากด้านใน -กดปุ่ม ʻregistrationʻ

จากด้านนอก กดรหัสที่ถูกต้อง หรือใช้การ์ดที่ได้ทําการลงทะเบียนไว้แล้วมาแตะที่เครื่อง

การตั้งระบบล็อค 2 ชั้น
(Double Lock)
ป้องกันการเปิดจาก
ภายนอก

การตั้งล็อค กดปุ่ม ʻCloseʼ ค้างไว้ 2 วินาที จะได้ยินเสียงสัญญาณ “Too~~t”
** เมื่ออยู่ในโหมดนี้ จะไม่สามารถเปิดประตูจากด้านนอกได้ ไม่ว่าจะกด
รหัส หรือใช้การ์ด

การปลดล็อค โยกก้านโยก (มือจับ) ลง หรือบิดปุ่ม ʻswitch gearʼ
** จะสามารถใช้รหัส และการ์ดเปิดประตูจากภายนอกได้ตามปกติ

คู่มือการใช้งานรุ่น SHS-6020s
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