Call Center

02 722 7500

Remark:
ในการปรับปรุงคุณภาพของสินค้า ฟังก์ชั่นการใช้งาน และการออกแบบผลิตภัณฑ์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

YDM3109
User Manual

อุปกรณ์ด้านหน้า (ติดตั้งที่ประตูด้านนอก)
แป้นปุม่ กด (ระบบสัมผัส)
ปุม่ อ่านการ์ด
ปุม่ เตือนเมือ่ ลิน้ กลอนติดค้าง
ตลับกุญแจ

ปุม่ เตือนให้เปลีย่ นถ่าน

ลิน้ กลอน

ด้ามจับ

สัญญาณระบบล็อค
อัตโิ นมัติ
ลิน้ ล็อคตาย

ถ่านแบตเตอรี่ 9 โวลท์
สำหรับพลังงาน (อุปกรณ์เสริม)
ทีช่ าร์จพลังงานฉุกเฉิน
ปุม่ รีเซ็ท
ทีเ่ สียบ
กุญแจสำรอง

ฝาครอบด้านหน้า
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อุปกรณ์ด้านหลัง (ติดตั้งที่ประตูด้านใน)
ถ่านแบตเตอรี่
ขนาด AA 1.5 โวลท์
ฝาครอบแบตเตอรี่

ช่องใส่อปุ กรณ์เสริมรีโมท
ปุม่ ล็อคเพือ่ ให้ลอ็ คอัตโนมัติ
หรือล็อคแบบแมนวล

ปุม่ กดเพือ่ ลงทะเบียนรหัส
หรือบัตร

ปุม่ ควบคุมเสียง

ด้ามจับ

ปุม่ เพือ่ ความปลอดภัย

ปุม่ หมุนเพือ่ ล็อค / คลายล็อค
ปุม่ บังคับล็อคจากด้านใน
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วิธีการตั้งรหัสลับ

เปิดฝาครอบแบตเตอรี่
และกดปุ่ม

เมื่อเสร็จเรียบร้อย กดปุ่ม
ด้านหลังจะได้ยินเสียง บีบดัง

ใส่รหัสลับ 6 – 12 หลัก
(ภายใน 7 วินาทีนับจากกดปุ่ม

ตรวจสอบรหัสทีใ่ ส่ เมือ่ ใส่รหัสเรียบร้อยแล้ว
ให้ทดลองเปิดล็อคโดยรหัสลับทีต่ ง้ั ไว้
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ลักษณะพิเศษของสินค้า

รายละเอียดสินค้า
รายละเอียด

ส่วนประกอบ

ส่วนเพิ่มเติม

ส่วนหน้า

27 (ล) (70.6) x 68.6 (ก) x 306.6 (ส) มม.
Zinc die-casting

อุณหภูมิการใช้งาน :
-15 – 55 องศา

ส่วนหลัง

37 (ล) (80.8) x 72.8 (ก) x 306.6 (ส) มม.
Flame-Retardant ABS, Zinc D/C

อุณหภูมิการใช้งาน :
-15 – 55 องศา

การ์ด

4 ใบ

บันทึกสูงสุด 40 ใบ

ด้ามจับ

Zinc die-casting

แบตเตอรี่

ถ่านอัลคาไลน์ 1.5V ขนาด AA 4 ก้อน

ตลับกุญแจ

เหล็กและแสตนเลส SUS304

อุปกรณ์รีโมท
คอนโทรล

รีโมท ไร้สาย

กรุณาเปิดประตูทิ้งไว้ขณะติดตั้งเพื่อป้องกันการล็อคโดยอัติโนมัติ
ผู้ใช้สามารถโปรแกรมบันทึกบัตร RF การ์ด ได้สูงสุดจำนวน 40 ใบ
ผู้ใช้สามารถใช้ RFID บัตรสมาร์ท การ์ด มาบันทึกร่วมได้ มาตรฐาน ISO 14443

นำบัตร RF การ์ดทั้งหมดที่ท่านต้องการจะ
บันทึกไปแตะที่หน้าจอ ที่มีสัญลักษณ์การ์ด
(ภายใน 7 วินาทีนับจากกดปุ่ม I) โดยเริ่ม
แตะที่ละอัน (โปรแกรมบันทึกได้ตามจำนวน
ที่ต้องการแต่ไม่เกิน 40 ใบ)

กดปุ่มโปรแกรมด้านหลัง เปิดฝาครอบ
แบตเตอรี่ และกดปุ่ม
ด้านหลัง

ใช้งาน 10 เดือน
(การใช้งาน 10 ครั้งต่อวัน)

เมื่อตั้งโปรแกรม
บันทึกบัตรทีละใบแล้ว จะปรากกฏเสียง “บีบ”

จำหน่ายต่างหาก

เมื่อเสร็จเรียบร้อย หน้าจอจะปรากฏ
ตัวเลขเพื่อยืนยันจำนวนบัตรที่บันทึก
กดปุ่ม จะได้ยินเสียง บีบดัง
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ตรวจสอบบัตร RF การ์ดที่บันทึกแล้ว
นำบัตร RF การ์ดไปสัมผัสกับตัวอ่านการ์ด
เพื่อตรวจดูว่าอุปกรณ์ล็อคเปิดใช้งานได้
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การตั้งค่าล็อคแบบอัตโนมัติ / แบบกดปิดล็อคด้วยตัวเอง

การแก้ไขเมื่อระบบการทำงานรวน
เมื่อระบบล็อคการทำงานไม่ปกติ ผู้ใช้กดปุ่มรีเซ็ท (Reset Button) ซึ่งอยู่ด้านซ้ายของที่ชาร์จ
พลังงานชั่วคราว ใช้เข็มปลายแหลมกดไปที่ปุ่ม และลองเปิด – ปิดประตูด้วยกุญแจหรือรหัสลับ
กรณีกดปุ่มรีเซ็ทแล้วระบบยังทำงานไม่ได้ กรุณาติดต่อบริษัท

เมื่อตั้งปุ่มล็อคอัตโนมัติ ประตูจะปิดล็อคอัตโนมัติภายใน 5 วินาที

i

เปิดฝาครอบแบตเตอรี่ ตั้งค่าโดยการปล่อยปุ่มให้นูนขี้น Automatic (A)
ซึ่งตั้งค่าล็อคอัตโนมัติ

d
diDi-

ปุ่มรีเซ็ท

เมื่อตั้งค่าโดยการกดปุ่มไปที่ Manual (M) ซึ่งเมื่อใช้ฝ่ามือแตะที่หน้าจอ
ประตูจะล็อค

การใช้กุญแจสำรอง
กรณีลูกค้าลืมรหัสลับ หรือระบบล็อคทำงานไม่ปกติ ผู้ใช้สามารถใช้กุญแจสำรองไขเปิดได้
โดยเลื่อนฝาลง และไขกุญแจสำรอง
i

d
diDi-

การเปิดประตูจากภายนอก (โดยแตะการ์ด)

รูไขกุญแจสำรอง

การเปิดล็อคโดยใช้คีย์การ์ดแตะหน้าจอ จากประตูด้านนอก

Pibi
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นำการ์ดไปแตะที่หน้าจอ
และโยกมือจับลง

เลื่อนฝาครอบ
ด้านหน้า
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การแนะนำ

การแสดงสถานะต่าง ๆ บนหน้าจอ
เมื่อมีการบันทึกรหัสลับ หน้าจอจะปรากฏ
ตัวเลขเรียงตามรหัสที่ผู้ใช้บันทึกเพื่อยืนยัน
เช่น ใส่รหัส 1, 2, 3, 4, 5, 6 หน้าจอก็จะ
ปรากฏตัวเลขยืนยัน

การเปิดประตูจากภายนอก (โดยใช้รหัสลับ)

เมื่อมีการบันทึกคีย์การ์ด หน้าจอจะแสดง
จำนวนบัตรที่ได้บันทึกไว้ เช่น บันทึกบัตร
3 ใบ ก็จะปรากฏเลข 3 เพื่อยืนยันว่า
จำนวนบัตรที่ถูกบันทึกแล้ว

แตะหน้าจออีกครั้ง หรือ
กดเครื่องหมาย *

ใส่รหัสลับ 6 – 12 หลัก

ข้อควรระวัง กรณีแหล่งพลังงานฉุกเฉิน
ในกรณีไฟในแบตเตอร์รี่ที่ใช้อยู่หมด
เราสามารถใช้แบตเตอร์รี่ขนาด 9 โวลท์
เพื่อชาร์จไฟชั่วคราวเพื่อให้ระบบล็อคทำงาน

แตะหน้าจออีกครั้ง
หรือกดเครื่องหมาย *

หลังจากนั้นใช้มือแตะหน้าจอเพื่อให้ตัวเลข
ปรากฏ ใส่รหัสลับ และแตะหน้าจออีกครั้ง
หรือกดเครื่องหมายเพื่อบันทึก

โยกก้านโยกและเปิดประตู

Pibi

หลังจากนั้นควรรีบเปลี่ยนแบตเตอร์รี่ทันที และยืนยันการเปิดปิด โดยใส่รหัสลับหรือแตะการ์ด
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การตั้งรหัสหลอกบนหน้าจอ ในการเปิดประตูเพื่อเพิ่มความปลอดภัย)
ใส่รหัสหลอกแล้วตามด้วยใส่รหัสจริง 6-12 หลัก หรือใส่รหัสจริง 6-12 หลักก่อนแล้วใส่รหัสหลอกตาม

แตะหน้าจออีกครั้ง หรือ
กดเครื่องหมาย *

การแสดงสถานะต่าง ๆ บนหน้าจอ
สัญญาณเตือนเมื่อแบตเตอรี่ใกล้หมด

ใส่รหัสลับ 6 – 12 หลัก
สัญญาณเตือนเมื่อลิ้นกลอนติดค้าง

แตะหน้าจออีกครั้ง
หรือกดเครื่องหมาย *

โยกก้านโยกและเปิดประตู

Pibi

หรือ

-bi
ng

สัญญาณเตือนเมื่อมีการ
ใส่รหัสผิดหรือแตะคีย์การ์ด
ผิดใบจำนวน 5 ครั้งติดต่อ
กัน ระบบล็อคจะหยุดทำงาน
3 นาที เมื่อปรากฏเลขใด
คือแสดงจำนวนเวลาที่ระบบ
ล็อคยังหยุดทำงาน
เมื่อมีการตั้งค่าระบบล็อค
External / Internal Forced Lock Mode
ไม่ให้ลอ็ คทำงาน (ตัง้ จากภายนอก หรือตัง้ ภายใน)
หน้าจอจะปรากฏตัวเลขวิ่งวนจากซ้ายไปขวา
และวิ่งวนไปทางซ้ายอีกครั้ง
เมื่อมีการงัดแงะหรือบุกรุก หน้าจอจะปรากฏ
ตัวเลขวิ่งวนตามเข็มนาฬิกา (สัญญาณดัง 30 นาที)

วัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความปลอดภัย ป้องกันคนภายนอกที่อาจเห็นรหัสลับที่ตั้งไว้
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การใช้อุปกรณ์รีโมท (อุปกรณ์เสริม)

ข้อมูลจําเพาะสินค้า

1. ขณะปิดประตู กดปุ่มปิดบนด้านหน้าจอรีโมท ประตูจะปิดภายใน 2-3 วินาที

เมื่อตั้งปุ่มล็อคอัตโนมัติไว้ ประตูจะปิดล็อคภายใน 5 วินาที

Di-di-ding

2. กดปุ่มเปิด ที่หน้าจอรีโมท ประตูจะเปิดภายใน 2-3 นาที
เมื่อตั้งปุ่มล็อคด้วยมือ (Manual mode) ให้หมุนปุ่มล็อคดังรูป ประตูจะปิด

Di-di-ding

การเปลี่ยนแบตเตอรี่ของอุปกรณ์
2. เปิดฝาครอบ ถอดแบตเตอร์รี่เก่าออก แล้วใส่แบตเตอร์รี่ใหม่เข้าไปแทน

การเปิดประตูจากภายใน

วิธีที่ 2 หมุนปุ่มคลายล็อค (จากด้านใน)
แล้วโยกก้านโยกเปิดประตูออก

วิธีที่ 1 โยกก้านโยกลง พร้อมกับกดปุ่ม
Safe Handle Button ที่ด้ามจับ

การยกเลิกอุปกรณ์รีโมท
1. กดปุ่ม ที่ด้านหลังเครื่อง และกดเครื่องหมาย #
2. กดเลข 7 และเลข 5
3. กดปุ่ม ที่ด้านหลังเครื่อง เพื่อยืนยันการยกเลิก
An ASSA ABLOY Group brand
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การใช้งานปุ่ม Safe Handle Button

การติดตั้งอุปกรณ์รีโมท (อุปกรณ์เสริม)

YDM3109 มีปุ่ม Safe Handle Button เพื่อป้องกันการงัดแงะ
โรงงานจะตั้งค่าทำงานโดยตั้งให้ปุ่มนูนออก ดังรูป

อุปกรณ์รีโมทคอนโทรลเป็นระบบที่ใช้คลื่นความถี่วิทยุผู้ใช้สามารถใช้อุปกรณ์รีโมท คอนโทรล
ในระยะห่าง 10-20 เมตร ทุกครั้งที่ผู้ใช้ลงทะเบียนตั้งค่าการใช้รีโมท คอนโทรลใหม่ ระบบจะลบ
ข้อมูลรีโมท คอนโทรลเก่าที่เคยบันทึกไว้
1. ถอดฝาครอบแบตเตอรี่และถอดแบตเตอรี่ออก ใส่อุปกรณ์รีโมทเข้าไปที่ช่อง
2. ใส่ถ่านดังรูป
3. เมื่อตั้งอุปกรณ์รีโมทแล้วจะมีเสียงยืนยันการติดตั้ง และใส่ฝาครอบแบตเตอรี่

ปุ่มเพิ่ม
ความปลอดภัยนูนขึ้น

ปุ่ม Safe Handle Button
กดเป็นระดับเดียวกับด้าม

รูที่ตั้งปุ่มให้นูนขึ้น หรือกดลง
(อยู่ด้านข้างของด้ามจับ)

รูที่ตั้งปุ่มให้นูนขึ้น หรือกดลง
(อยู่ด้านข้างของด้ามจับ)

การใช้อุปกรณ์รีโมท (อุปกรณ์เสริม)
1. กดปุ่ม ที่ด้านหลังเครื่อง และกดเครื่องหมาย #
2. ใส่เลข 0 และเลข 5
3.
กดปุ่ม SET ที่ด้านหน้าอุปกรณ์รีโมท คอนโทรล
3. กดปุ่ม ที่ด้านหลังเครื่อง เพื่อยืนยัน
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การลด / เพิ่มระดับเสียง

กรณีที่ตั้งค่าให้ปุ่ม Safe handle button ไม่ทำงาน

ผู้ใช้ให้เปิดฝาครอบแบตเตอรี่ด้านหลัง ปุ่มการตั้งเสียงจะอยู่ด้านขวามือ

นำประแจออกจากช่องเก็บที่ด้านบนของฝาครอบแบตเตอรี่

การเบาเสียง และเลื่อนปุ่มไปที่เลข 0
การปรับเสียงระดับปกติ ให้เลื่อนปุ่มไปที่เลข 1
การปรับเสียงระดับดัง ให้เลื่อนปุ่มไปที่เลข 2

การใช้แบตเตอร์รี่ และการเปลี่ยน

ประแจ
นำประแจมาไขที่รูด้านข้างของด้าม
ไขไปทางขวาและกดปุ่มในขณะที่ไขประแจ

1. ประเภท ชนิด และจำนวนที่ใช้
แบตเตอร์รี่ประเภท 1.5 โวลท์ ขนาด AA จำนวน 4 ก้อน โดยอายุการใช้งาน
ประมาณ 10 เดือน (กรณีทำการเปิด – ปิด ประตู 10 ครั้งต่อวัน)
2. ข้อแนะนำเมื่อต้องเปลี่ยนแบตเตอร์รี่
เมื่อมีเสียงร้องเตือนและไฟ LED เป็นสีแดง ปรากฏที่หน้าจอมุมขวา
จำเป็นต้องทำการเปลี่ยน แบตเตอร์รี่โดยต้องทำการเปลี่ยนทั้ง
จำนวน 4 ก้อนพร้อมกัน

กรณีตั้งค่าให้ปุ่ม Safe Handle button ทำงาน
นำประแจออกจากช่องเก็บที่ด้านบนของฝาครอบแบตเตอรี่

ประแจ
นำประแจมาไขที่รูด้านข้างของด้าม
ไขไปทางซ้าย กระทั่งปุ่มกดนูนขึ้นมา
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เมื่อมีการตั้งระบบล็อคจากภายใน โดยเลื่อนปุ่มไปที่ Lock ผู้ใช้จะใช้บัตรคีย์การ์ด หรือกดรหัสเปิดประตู
จากด้านนอกเข้าไม่ได้ ยกเว้นใช้กุญแจสำรองไขเปิด ถ้าพบว่ามีการใช้การหรือใส่รหัสเพื่อเปิดประตู
จะมีเสียงสัญญาณเตือนดังขึ้น

วิธีเปิดประตูในขณะที่ตั้งค่าให้ปุ่มกด Safe Handle Button ทำงาน
ให้โยกด้ามจับในขณะที่กดปุ่ม Safe Handle Button จึงจะเปิดประตูออก

สัญญาณเตือนภัย

การตั้งระบบล็อคจากภายนอก (External Forced Lock)

เมื่อมีการบุกรุก หรืองัดแงะ ในขณะที่ประตูล็อคอยู่ ระบบล็อคจะส่งสัญญาณเตือนภัยดัง 80 เดซิเบล

เสียง Di-ri-dic จะดังขึ้น
เพื่อยืนยันว่าได้ตั้ง external
forced lock แล้ว

นำการ์ดแตะที่ตัวอ่านการ์ด
เวลา 5 วินาทีจนกระทั่วได้
ยินเสียง บีบ 3 ครั้ง

แตะหน้าจอตามรูป

กด # เวลา 3 วินาที
จนกระทั่งได้ยินเสียง
บีบ ดัง

ใส่รหัสลับ

ยืนยันการตั้งเสียง
Di-ri-dic จะดังขึ้น
เพื่อยืนยันว่าได้ตั้ง
external forced
lock แล้ว

วิธีการปิดสัญญาณเตือนภัย (เลือกวิธีใดวิธีหนึ่ง)
ใส่รหัสลับ

กดปุ่ม

แตะการ์ด
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กดปุม่ เปิดทีห่ น้าจอ
อุปกรณ์รโี มทคอนโทรล
(กรณีทผ่ี ใู้ ช้ตดิ ตัง้
อุปกรณ์รโี มท)

