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Wiring Diagram

การเข้าเมนูการตั้งค่า

1.1   กด [*] จะได้ยินเสียง “ปี๊บ ปิ๊บ” 

1.2   กด [#] (ยืนยันการป้อนรหัส)

1.3   ป้อนรหัสผ่าน Admin (รหัสผ่าน Admin ค่าโรงงาน = 1234)

* ข้อสังเกต: ไฟสถานะจะเป็นสีเขียว และ ติดค้าง 

หมายเหตุ : กด [ * ] เพื่อออกจากการตั้งค่า หรือ หากไม่มีการกระทำใดๆต่อนาน 20 วินาที 

จะทำการออกจากการตั้งค่าอัตโนมัติ 

การเปลี่ยนรหัสผ่าน Admin

2.1   เข้าเมนูการตั้งค่า (ทำตามขั้นตอนข้อที่ 1)

2.2   กด [8] (เพื่อเข้าสู่เมนูการเปลี่ยนรหัสผ่าน)

2.3   ป้อนรหัสผ่านใหม่ 

2.4   ป้อนรหัสผ่านใหม่อีกครั้งเพื่อยืนยันรหัสผ่าน 

       (หากรหัสผ่านไม่ตรงกันไฟสถานะจะเป็นสีแดง และจะมีเสียง “ปี๊บ ปี๊บ ปี๊บ”)

2.5   เสร็จสิ้น 

       (เมื่อเปลี่ยนรหัสผ่านสำเร็จ ไฟสถานะจะเปลี่ยนเป็นสีเขียว และจะมีเสียง “ปี๊บ ปี๊บ”)
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การตั้งค่าโหมดการผ่านประตู

3.1   เข้าเมนูการตั้งค่า (ทำตามขั้นตอนข้อที่ 1)

3.2   กด [8] (ไฟแสดงสถานะจะเปลี่ยนเป็น สีเขียว และ จะมีเสียง “ปี๊บ ปี๊บ”)

3.3   เลือกโหมด 

 กด 1  เป็นการเปิดด้วย รหัสผ่านอย่างเดียว

 กด 2  เป็นการเปิดด้วย บัตรอย่างเดียว

 กด 3  เป็นการเปิดด้วย ลายนิ้วมืออย่างเดียว

 กด 4  เป็นการเปิดด้วย ลายนิ้วมือ, รหัสผ่าน, การ์ด

 กด 5  เป็นการเปิดด้วย บัตรและรหัสผ่าน (แตะการ์ดก่อนใส่รหัสผ่าน)

 กด 6  เป็นการเปิดด้วย ลายนิ้วมือและรหัสผ่าน  (แตะลายนิ้วมือก่อนใส่รหัสผ่าน)

การเพิ่มผู้ใช้งาน (ลายนิ้วมือ, บัตร) 

4.1   เข้าเมนูการตั้งค่า (ทำตามขั้นตอนข้อที่ 1)

4.2   กด [1] (ไฟแสดงสถานะจะเปลี่ยนเป็นสีเขียว และ จะมีเสียง “ปี๊บ ปี๊บ”)

4.3   เพิ่มลายนิ้วมือหรือการ์ด (วางนิ้ว 3 ครั้งบนจุดสแกนลายนิ้วมือ  หากเป็นบัตร

        นำมาแตะบริเวณเครื่องด้านหน้า 1 ครั้ง)

4.4   เพิ่มผู้ใช้งานสำเร็จ (ไฟแสดงสถานะจะเปลี่ยนเป็น สีเขียว และ จะมีเสียง “ปี๊บ ปี๊บ”)

4.5   กด [*] เพื่อออกจากเมนู

หมายเหตุ : หากขั้นตอนการเพิ่มลายนิ้วมือหรือการ์ดผิดพลาด ไฟสถานะจะเปลี่ยนเป็น 

สีแดง และ มีเสียงดัง “ปี๊บ ปี๊บ ปี๊บ”

การตั้งค่ารหัสผ่าน, เปลี่ยนรหัสผ่าน สำหรับการเปิดประตู

5.1   เข้าเมนูการตั้งค่า (ทำตามขั้นตอนข้อที่ 1)

5.2   กด [3] (ไฟแสดงสถานะจะเปลี่ยนเป็น สีเขียว และ จะมีเสียง “ปี๊บ ปี๊บ”)

5.3   เลือก ID ผู้ใช้ที่ต้องการตั้งค่ารหัสผ่าน หรือ เปลี่ยนรหัสผ่าน (ID ผู้ใช้งานจะเป็นเลข 1     

        จนถึงเลข 8)

5.4   ป้อนรหัสผ่านใหม่ (4 หลัก)

5.5   ป้อนรหัสผ่านใหม่อีกครั้งเพื่อยืนยันรหัสผ่าน

5.6   เสร็จสิ้น (เมื่อตั้งค่ารหัสผ่านหรือเปลี่ยนรหัสผ่านสำเร็จ ไฟสถานะจะเปลี่ยนเป็น สีเขียว   

        และจะมีเสียง “ปี๊บ ปี๊บ”)

หมายเหตุ : รหัสผ่านสามารถเพิ่มได้สูงสุด 8 รหัสผ่านเท่านั้น (8 ผู้ใช้งาน)
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การลบผู้ใช้งาน

6.1   เข้าเมนูการตั้งค่า (ทำตามขั้นตอนข้อที่ 1)

6.2   กด [2] (ไฟแสดงสถานะจะเปลี่ยนเป็น สีเขียว และ จะมีเสียง “ปี๊บ ปี๊บ”)

6.3   ป้อน ID ผู้ใช้งาน, ลายนิ้วมือ หรือ บัตร ที่ต้องการลบ

6.4   เสร็จสิ้น (ไฟสถานะจะเปลี่ยนเป็น สีเขียว และ จะมีเสียง “ปี๊บ ปี๊บ”)

6.5   กด [*] เพื่อออกจากเมนู

ลบผู้ใช้ทั้งหมด

7.1   เข้าเมนูการตั้งค่า (ทำตามขั้นตอนข้อที่ 1)

7.2   กด [9] (ไฟแสดงสถานะจะเปลี่ยนเป็น สีเขียว และ จะมีเสียง “ปี๊บ ปี๊บ”)

7.3   กด [9] อีกครั้ง เพื่อยืนยันการลบผู้ใช้ทั้งหมด (ไฟแสดงสถานะจะเปลี่ยนเป็น สีเขียว     

        และ จะมีเสียง “ปี๊บ ปี๊บ”)

7.4   เสร็จสิ้น

ตั้งค่าระยะเวลาเปิดประตู

8.1   เข้าเมนูการตั้งค่า (ทำตามขั้นตอนข้อที่ 1)

8.2   กด [4] (ไฟแสดงสถานะจะเปลี่ยนเป็น สีเขียว และ จะมีเสียง “ปี๊บ ปี๊บ”)

8.3   ป้อนระยะเวลา (เช่น 001 จะทำให้ประตูเปิดเป็นระยะเวลา 1 วินาที)     

        สามารถตั้งได้สูงสุด 10 วินาที

8.4   เสร็จสิ้น (ไฟแสดงสถานะจะเปลี่ยนเป็น สีเขียว และ จะมีเสียง “ปี๊บ ปี๊บ”

        จากนั้นจะเปลี่ยนเป็น สีแดง และ จะมีเสียง “ปี๊บ ปี๊บ” อีกครั้ง)

6

7

8

หน้า
3


