
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Digital door lock 

รุน่ 

EAE-01-414-55 



  

Installation 
วธิกีารตดิต ัง้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A: Drill the holes on the door and then 

install the mortise into the door 

เจาะชอ่งตลับกญุแจบนขอบประต ูแลว้ตดิตัง้ตลับ

กญุแจ 

B: Install the spindle into the handle hole in the 

front panel, and then insert the rod and fasten it 

ตดิตัง้แกนมอืจับเขา้ไปในชอ่งอปุกรณ์ (ตอ้งตดิตัง้ตามหัว

ลกูศรระบตุามรูป) แลว้ตดิตัง้แกนส าหรับยดึสกรูเขา้ไปบน

ดา้นหลงัอปุกรณ์ตามภาพ 

C: Install the front panel on the door 

ตดิตัง้มอืจับ (สว่นดา้นนอก) บนประต ู

D: Connect the cable between the front and back 

panels 

ตอ่สายเคเบลิระหวา่งมอืจับดา้นหนา้และดา้นหลงั 

E: Install the back panel on the other side 

of floor, and then fasten both panels 

ตดิตัง้มอืจับดา้นหลงัอกีดา้นหนึง่ และยดึสกรูทัง้ 

2 ขา้ง 

F: Install the batteries and test the installation to 

confirm the installation is successful 

ตดิตัง้แบตเตอรีแ่ละทดสอบการตดิตัง้เพือ่ทดสอบวา่ตดิตัง้

ถกูตอ้ง 



  

Product Guide 

การใชง้านสนิคา้ 

 

 

Brief Introduction 

ขอ้มลูการตดิต ัง้อปุกรณ์ 

 
1. The default master password is 123456 

รหัสมาสเตอรเ์ริม่ตน้ คอื 123456 

2. There are total 300 users available, 9 users can be the master users, and 291 can be the normal users in the lock 

ผูใ้ชง้านสามารถสรา้งรหัสไดม้ากถงึ 300 รหัส แยกเป็น รหัสมาสเตอร ์9 รหัส รหัสปกต ิ291 รหัส 

3. The password can be 4 to 8 digits 

รหัสสามารถสรา้งได ้4-8 หลกั 

4. The Micro-USB port is at the bottom of front panel, which is the port of emergency power supply 

ชอ่งตอ่พลงังานฉุกเฉนิอยูใ่ตอ้ปุกรณ์โดยใชห้ัว Micro-USB  

5. The lock has 2 unlocking modes: Single Unlocking Mode and Double Unlocking Mode 

อปุกรณ์มโีหมดการปลดล็อค 2 รูปแบบ: แบบปลดล็อคเดีย่ว กบั ปลดล็อค 2 ชัน้ 



  

Operation 

การท างาน 

1.Register Master user 

   ลงทะเบยีนรหสัมาสเตอร ์

A.Input * + #       B.Input the master user for authorization, 

กด “*” + “#”       Press # to confirm 

        ใสร่หัสมาสเตอรแ์ลว้กด “#” เพือ่ยนืยัน 

                            

C.Input 1 for master user     D.Input 1 to register master user  

กด “1” ส าหรับรหัสมาสเตอร ์     กด “1” ส าหรับลงทะเบยีนรหัสมาสเตอร ์   

   

E.Fingerprint: place the  F.Password: input the password, G.Card: place the card close 

Finger print on the sensor 4 times and press # to confirm in 2 times to card reader to register 

     วางนิว้บนจุดสแกน 4 ครัง้เพือ่  ใสร่หัสแลว้กด “#” เพือ่ยนืยัน 2 ครัง้ วางการด์บนต าแหน่งเพือ่ลงทะเบยีน 

     ลงทะเบยีน  

                        

! The master Password can be 6 to 8 digits (รหสัมาสเตอรส์รา้งได ้6-8 หลกั) 

! For new lock, the default master password is “123-456”. When a new master user is registered in    

the lock, this default password is deleted automatically (รหสัมาสเตอรเ์ร ิม่ตน้ 123-456 หลงัจากสรา้งรหสั

มาสเตอรใ์หมแ่ลว้ รหสัมาสเตอรเ์ร ิม่ตน้จะถกูลบโดยอตัโนมตั)ิ 

! There are up to 9 master users available in the lock (สามารถต ัง้รหสัมาสเตอรไ์ด ้9 รหสั) 

! It is suggested to make a list to record the users ID number for a better management (แนะน าให้

บนัทกึ Users ID number ทกุคร ัง้เพือ่ใหจ้ดัการไดง้า่ย) 

! Once finishing the operation, please try to unlock the lock to confirm the operation is successful. 

(หลงัจากสรา้งเสร็จแลว้ ใหท้ าการทดสอบปลดล็อคเพือ่ใหม้ ัน่ใจวา่สรา้งส าเร็จ) 



  

2.Add Normal User 

   เพิม่รหสัปกต ิ

Make sure there is at least 1 master user registered in the lock, otherwise you cannot register normal users 

ตอ้งมรีหัสมาสเตอร ์1 รหัสกอ่น ไมอ่ย่างนัน้จะไม่สามารถเพิม่รหัสปกตไิด  ้

 

A.Input * + #       B.Input the master user for authorization, 

กด “*” + “#”       Press # to confirm 

        ใสร่หัสมาสเตอรแ์ลว้กด “#” เพือ่ยนืยัน 

                                     

C.Input 2 for normal user    D.Input 1 to register normal user  

กด “2” ส าหรับรหัสปกต ิ    กด “1” ส าหรับลงทะเบยีนรหัสปกต ิ   

           

                         

E.Fingerprint: place the  F.Password: input the password, G.Card: place the card close 

Finger print on the sensor 4 times and press # to confirm in 2 times to card reader to register 

     วางนิว้บนจุดสแกน 4 ครัง้เพือ่  ใสร่หัสแลว้กด “#” เพือ่ยนืยัน 2 ครัง้ วางการด์บนต าแหน่งเพือ่ลงทะเบยีน 

     ลงทะเบยีน  

                       

! The Password can be 4 to 8 digits (รหสัปกตสิรา้งได ้4-8 หลกั) 

! There are up to 291 normal users available in the lock (สามารถต ัง้รหสัปกตไิด ้291 รหสั) 

! It is suggested to make a list to record the users ID number for a better management (แนะน าให้

บนัทกึ Users ID number ทกุคร ัง้เพือ่ใหจ้ดัการไดง้า่ย) 

! Once finishing the operation, please try to unlock the lock to confirm the operation is successful. 

(หลงัจากสรา้งเสร็จแลว้ ใหท้ าการทดสอบปลดล็อคเพือ่ใหม้ ัน่ใจวา่สรา้งส าเร็จ) 



  

3.Delete User 

   ลบรหสั 

A.Input * + #       B.Input the master user for authorization, 

กด “*” + “#”       Press # to confirm 

        ใสร่หัสมาสเตอรแ์ลว้กด “#” เพือ่ยนืยัน 

                         

C.Input 1 for master user      D.Input 2 to delete master user 

กด “1” ส าหรับรหัสมาสเตอร ์     กด “2” เพือ่ลบรหัสมาสเตอร ์

       

E.Input the ID number you want to delete 

Press # to confirm 

ใส ่ID number ทีต่อ้งการลบแลว้กด “#” เพือ่ยนืยัน 

 

             
                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

! The master user which is used to log in the system can not be deleted.  

(รหสัมาสเตอรท์ีใ่ชส้ าหรบั Log in เขา้ระบบไมส่ามารถลบได)้ 

! Once finishing the operation, please try to unlock the lock to confirm the operation is successful. 

(หลงัจากสรา้งเสร็จแลว้ ใหท้ าการทดสอบปลดล็อคเพือ่ใหม้ ัน่ใจวา่สรา้งส าเร็จ) 

 



  

4.Delete Normal User (Single User) 

   ลบรหสัปกต ิ

A.Input * + #       B.Input the master user for authorization, 

กด “*” + “#”       Press # to confirm 

        ใสร่หัสมาสเตอรแ์ลว้กด “#” เพือ่ยนืยัน 

                         

C.Input 2 for normal user      D.Input 2 to delete single normal user 

กด “2” ส าหรับรหัสปกต ิ     กด “2” เพือ่ลบรหัสปกต ิ

                  

E.Input the ID number you want to delete 

Press # to confirm 

ใส ่ID number ทีต่อ้งการลบแลว้กด “#” เพือ่ยนืยัน 

 

                   

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

! Once finishing the operation, please try to unlock the lock to confirm the operation is successful. 

(หลงัจากสรา้งเสร็จแลว้ ใหท้ าการทดสอบปลดล็อคเพือ่ใหม้ ัน่ใจวา่สรา้งส าเร็จ) 

 



  
 

5.Unlocking Mode 

   รปูแบบการปลดล็อค 

Sometime if you need a higher security level, you can set up the lock in double unlocking mode, which the unlock 

needs 2 registered users, for unlocking each time 

บางครัง้หากตอ้งการความปลอดภัยทีส่งูขึน้ คณุสามารถตัง้คา่ใหท้ าการปลดล็อค 2 ชัน้ โดยจะตอ้งท าการปลดล็อคโดยใชร้หัส 2 รอบ 

ตอ่ ครัง้ 

A.Input * + #       B.Input the master user for authorization, 

กด “*” + “#”       Press # to confirm 

        ใสร่หัสมาสเตอรแ์ลว้กด “#” เพือ่ยนืยัน 

                         

C.Input 3 for system setting      D.Input 2 to unlocking mode 

กด “3” ส าหรับ ตัง้คา่      กด “2” เพือ่เขา้สูรู่ปแบบการปลดล็อค 

              

E.Single unlocking: input 1     F.Double unlocking: input 2 

ระบบล็อคเดีย่ว กด “1”      ระบบล๊อค 2 ชัน้ กด “2” 

                   

                
 

! Once finishing the operation, please try to unlock the lock to confirm the operation is successful. 

(หลงัจากสรา้งเสร็จแลว้ ใหท้ าการทดสอบปลดล็อคเพือ่ใหม้ ัน่ใจวา่สรา้งส าเร็จ) 

! When the lock is under double unlocking mode, you have to input 2 registered users to unlock 

every time. (เมือ่ถกูต ัง้ไวใ้นรูปแบบปลดล็อค 2 ช ัน้ จะตอ้งท าการใส ่2 รหสัเพือ่ท าการปลดล็อคทกุคร ัง้ 

! The master users can unlock directly even the lock is under double unlocking mode. 

รหสัมาสเตอรส์ามารถปลดล็อคไดท้นัทถีงึแมว้า่จะอยูภ่ายใตรู้ปแบบการปลดล็อคแบบ 2 ช ัน้ 

 



  

 

6.Voice setting 

   ต ัง้คา่เสยีง 
   You can turn on/off the voice for unlocking. 

    คณุสามารถเปิดหรอืปิดเสยีงการปลดล็อคได ้

    
   Enable/เปิดการท างาน 

A.Input * + #       B.Input the master user for authorization, 

กด “*” + “#”       Press # to confirm 

        ใสร่หัสมาสเตอรแ์ลว้กด “#” เพือ่ยนืยัน 

                         

C.Input 3 for system setting   D.Input 1 for voice setting E.Input 1 to turn on the voice 

กด “3” ส าหรับ ตัง้คา่    กด “1” เพือ่ ตัง้คา่เสยีง  กด “1” เพือ่เปิดระบบเสยีง 

         
 

Disable/ปิดการท างาน 

A.Input * + #       B.Input the master user for authorization, 

กด “*” + “#”       Press # to confirm 

        ใสร่หัสมาสเตอรแ์ลว้กด “#” เพือ่ยนืยัน 

                        

C.Input 3 for system setting   D. Input 1 for voice setting E.Input 2 to turn off the voice 

กด “3” ส าหรับ ตัง้คา่    กด “1” เพือ่ ตัง้คา่เสยีง  กด “2” เพือ่ปิดระบบเสยีง 

               

               

! Once finishing the operation, please try to unlock the lock to confirm the operation is successful. 

(หลงัจากสรา้งเสร็จแลว้ ใหท้ าการทดสอบปลดล็อคเพือ่ใหม้ ัน่ใจวา่สรา้งส าเร็จ) 

 



  

7.Time Setting 

   ต ัง้คา่เวลา 
 

A.Input * + #       B.Input the master user for authorization, 

กด “*” + “#”       Press # to confirm 

        ใสร่หัสมาสเตอรแ์ลว้กด “#” เพือ่ยนืยัน 

              
 

C.Input 3 for system setting   D.Input 4 for time setting E.Input the new date and time 

กด “3” ส าหรับ ตัง้คา่    กด “4” เพือ่ ตัง้คา่เวลา  to the lock 

          ใสร่ายละเอยีดวนัที/่ เวลา บนอปุกรณ์ 

         

  

8.Passage Mode 

   รปูแบบทางผา่น 
   When the lock is required to unlock frequently, set the lock to passage mode can let the people unlock without any 

identification. 

    เมือ่อปุกรณ์ตอ้งท าการเปิดล็อคอยู่บอ่ยครัง้ สามารถตัง้เป็นโหมดทางผา่น ซึง่จะท าใหอ้ปุกรณ์สามารถเปิดไดโ้ดยไม่ตอ้งยนืยันรหัส 

 
    Enable/เปิดการท างาน 

A.Activate the lock and then input 5 + #   B.Input the registered user to unlock and the lock 

เปิดการท างานอปุกรณ์โดยกด “5” + “#”    will be under passage mode 

        ใสร่หัสเพือ่ปลดล็อคและอปุกรณ์จะเขา้สูรู่ปแบบทางผา่น 

                         

 

 

! The format for the date and time is 2 digits, which is Year (XX) – Month (XX) – Hour (XX) – Minute 

(XX). For example: March 21th, 2019 at 13:45 is 1903211345. 

 



  
Disable/ปิดการท างาน 

A.Activate the lock and then input 5 + # to cancel the passage mode    

เปิดการท างานอปุกรณ์โดยกด “5” + “#”  แลว้ยกเลกิรูปแบบทางผา่น 

    

              

 

9.Restore The Lock 

   คนืคา่เดมิจากโรงงาน 
   When the lock has problems and you can try to restore the lock to solve the problems 

    เมือ่อปุกรณ์มปัีญหา คณุสามารถท าการคนืขอ้มลูเดมิของอปุกรณ์เพือ่แกปั้ญหา 

 

Option # 1  

Press the reset key in the battery case for 6 seconds, and then the lock will be restored to the factory default. The  

master password will be restored to 123-456. 

ใหท้ าการกดปุ่ ม Reset ในชอ่งใสแ่บตเตอรี ่6 วนิาท ีแลว้อปุกรณ์จะคนืขอ้มลูเดมิทีม่าจากโรงงานและรหัสมาสเตอรจ์ะถกูเปลีย่นไป

เป็น 123-456 เหมอืนเดมิ 

 

Option # 2  

A.Input * + #       B.Input the master user for authorization, 

กด “*” + “#”       Press # to confirm 

        ใสร่หัสมาสเตอรแ์ลว้กด “#” เพือ่ยนืยัน 

            

   C.Input 4 to restore the lock 

     กด “4” เพือ่นคนืคา่เดมิจากโรงงาน 

     


