
แต่ก่อนจะเริ่มใช้งาน เราขอให้คุณอ่านวิธีประกอบ
และศึกษาการใช้งานสักเล็กน้อยเพื่อการใช้งานที่
ถูกต้อง
ขอให้คุณสนุกกับการล็อคบานประตูของคุณได้
อย่างม่ันใจในทุกๆวัน!  

ยินดีด้วยกับระบบล็อคใหม่ของคุณ!

Before start, please study our intuitive 
assembly instruction and learn how to 
use your new door lock correctly. 
 We hope you will enjoy using this digital
doorlock everyday!

Congratulations for your new locks!

Digital Door Locks
ดิจิตัลล็อคสำหรับประตู

Excel Glazer Co., Ltd. Hotline: 081 455-3820 www.eglazer.com 

สอบถามเพิ่มเติม / For more information

https://links.eglazer.com/digital-lock-manual
for vdo clip instructions



What’s in the box?
ในกล่องมีอะไร?

Main Components
ช้ินส่วนหลัก

Accessories
ส่วนประกอบ

Spacer
สเปซเซอร์ X 2

External Handle
มือจับภายนอก

Internal Handle
มือจับภายใน

Lock Case
ชุดตัวล็อค

External Rubber
ยางรองภายนอก

Internal Rubber
ยางรองภายใน

Frame Keeper
ตัวรับวงกบ

Cylinder Cover
ปดิรูกุญแจ 

Vacuum Rubber
จุ๊บยางสูญญากาศ

2” Screws
สกรู 2” X 2

Spring
สปริง

3” Screws
สกรู 3” X 2

Spindle (2 lengths)
แกนมือจับ X 2 ขนาด



Installation Instruction

ปรับมือจับไปด้านซ้ายหรือด้านขวาตามลักษณะการติดต้ังบาน
Adjust handle to left or right direction as preferred

คลายสกรูในแกนส่ีเหล่ียม
Loosen screw in spindle hole

ความหนาเฟรม 55-75 มม.
Frame thickness 55-75 mm.

มือจับภายนอก ให้หมุนแกนรับ spindle หันตัว R หรือ L
ข้ึนตามด้านของมือจับตามรูป
For external handle, rotate spindle hole according
to handle side (see image below)

เม่ือคลายล็อคแล้ว ปรับมือจับไปทางซ้ายหรือขวาตามฝ่ัง
ท่ีต้องการ (ท้ังด้านในและด้านนอก) แล้วล็อคสกรูให้แน่น 
Adjust handle position according to door setting
(both handles), then tighthen the screw

R

วิธีติดต้ัง

STEP 1

บากเฟรมตามแบบ
Prepare the door frame as drawing template

STEP 2
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ถอดด้วยจุกยาง
Use vacuum rubber
for removal

ประกอบมือจับเข้ากับเฟรมตามรูป
Install lockset into the frame

STEP 3

ติดต้ังตัวรับวงกบ
Install the keeper

STEP 4
ปิดรูกุญแจ
Cover cylinder hole

STEP 5

Inside

Outside

Spacer

Spacer

Cylinder Screw

เลือกแกนมือจับที่ความยาว
เหมาะสม หนุนด้วยสปริงให้แน่น

เลือกความยาวสกรู 2-3” ตามความเหมาะสม
choose screw lengths depending on frame thickness

ต่อสายไฟจากมือจับท้ังคู่เข้าด้วยกัน
Connect wire on both handles

Emergency Charge
กรณีแบตหมดกะทันหัน มีช่อง micro USB ให้ชาร์จ
ประมาณ 5-10 นาทีเพ่ือใช้งานช่ัวคราว
Charge with Micro USB for 5-10 mins in case 
that battery is suddenly depleted



Usage Instruction

ถอดฝาครอบด้านในและใส่แบตเตอร่ี AAA 4 ก้อน
Unscrew the battery cover (on inside) and install AAA x4 batteries

วิธีต้ังค่าเพ่ือใช้งาน

STEP 1

เฉพาะคร้ังแรก รีเซ็ทระบบและเปล่ียนภาษาอังกฤษ
For first use, reset the lockset and change language to english

STEP 2

2.2 กดรหัส 555666333# ระบบจะตั้งค่าเสียง
พูดเป็นภาษาอังกฤษ
press 555666333# to set the voice to 
english

2.1 จ้ิมค้างไว้ 5 วินาที ระบบจะรีเซ็ท 
(มีเสียงตอบรับ)
push 5 sec until there’s a 
sound to reset the system



Admin หรือ Master Account จะเป็นผู้มีสิทธ์ิในการจัดการผู้ใช้งานท่ีจะต้ังค่าลายน้ิวมือ รหัสผ่าน หรือบัตร RFID สําหรับ
User ท่ีจะใช้งานระบบล็อคดิจิตอล เราแนะนําให้เจ้าของบ้านหลักเป็นผู้ต้ังค่า Admin น้ี เพ่ือจะเพ่ิม-ลบ-แก้ไขผู้มีสิทธ์ิเปิดปิด
ระบบล็อคได้ด้วยตัวเอง ห้ามช่างหรือบุคคลภายนอกต้ังค่าน้ีให้ตัวเองเพ่ือความปลอดภัยในการใช้งาน
Be careful when creating admins or master accounts. This will allow the user to add or delete other users.
Do not let installer or external people set admin users by themselves

4.1 กด * ตามด้วย # (กรณีมาจากข้ัน 3 กด * เฉยๆ)
Press * then # (if from step 3, just press *)

กด * จะเป็นการออกจากเมนู 1 ข้ัน (กด 2 คร้ังเพ่ือออกจากเมนูท้ังหมด)
Press * to exit setting menu (press 2 times to return)

หากต้องการเพ่ิม user ต่อไป ให้ทําข้ันตอน 4.3 ซ้ําได้เลย
Feel free to repeat adding user as in this step เมือ่ทาบบัตรใน Add User Mode แล้วจะได้ยินเสียงเตือน 

บัตรน้ันจะเข้ารหัสพร้อมเปิดประตูในคร้ังต่อไปได้ทันที
After touching RFID card in add user mode, the 
system will confirm and the card is ready to use

011 
Successful

4.2 จะเข้าสู่ระบบ admin (มีเสียงแจ้งให้เลือก 1-5) ให้กด
เลข 1 เพ่ือเข้าสู่โหมดการเพ่ิม user
In setup mode (with sound to choose 1-5)
press 1 to enter “add user mode” 

4.3 ผู้ใช้งานสามารถทาบลายน้ิวมือ หรือต้ังรหัสผ่าน หรือ
ทาบบัตรเปล่าเพ่ือต้ังค่าการใช้งานได้เลย เม่ือเสร็จแล้ว
จะมีเสียงแจ้งเตือน (ออกจากระบบเองถ้าไม่กดอะไร 3 วินาที)
Then, user can choose to scan fingerprint, set 
password, or save RFID card. After finished, the
system will confirm and exit when idle for 3 sec.

ต้ังค่าสแกนลายน้ิวมือสําหรับ Admin
Setup Admin’s fingerprint 

STEP 3

เพ่ิมผู้ใช้งาน
Setup Users

STEP 4

i

ในการกดรหัสในท่ีท่ีมีคนพลุกพล่านเราสามารถกดคล่อมรหัสหน้าหลังตัวเลขได้ เช่นรหัส 123456# ให้กด 000123456000# ก็ได้
User can add prefix or suffix numbers to passcode to avoid people seeing the code; 123456#, can input 000123456000# 

i

ผู้ใช้งานสามารถเลือกว่าจะเข้าใช้งานด้วยสแกนลายน้ิวมือ หรือกดพาสเวิร์ด หรือสแกนบัตร 
RFID โดยต้องให้ Admin เป็นผู้เข้าเมนูการต้ังค่าให้ก่อน
In add user mode, new user can choose fingerprint, passcode, or using card
by admin users have to enter the setting mode first

i

3.1 กด * ตามด้วย # ระบบตอบรับ 
“Enter Master Information”
Press * follow by # and system will feedback
“Enter Master Information”

กด * เพ่ือออกจากเมนู | Press * to exit setting menu

3.2 ทาบน้ิวมือของ Admin ลงบนจุดสแกนลายน้ิวมือ ให้
ทาบน้ิวมือ 4 คร้ังจนกว่าระบบจะคอนเฟร์ิมด้วยเสียงว่า
“001 Successful” (รหัส Master คนแรก ถ้าคนต่อๆไป
จะไล่ตัวเลข 002, 003...)
The admin press finger on scanner 4 times 
until the system says “001 Successful.” If there’re
additional admins, number will be 002, 003...

3.3 หลังเพ่ิมลายน้ิวมือ Admin คนเดิมสามารถเพ่ิมรหัส
แบบกดเพ่ือเป็นรหัส Master คนต่อไปได้เลย โดยกดรหัส
6 รหัสตามด้วย # (ซ้ํา 2 คร้ัง)
The same admin may add 6 digit codes as secondary
master account by input 6 numbers then # (2 times)

กดต้ังรหัสลายน้ิวมือ 4 คร้ังจนขึน้ไฟสีเขียว
Press finger 4 times until green light

เพ่ิม admin แบบกดรหัส 6 หลักต่อได้เลย
Add 6 digit code as master account too



สําหรับการต้ังค่าของ Admin หรือ Master Account

การเข้าเมนูต้ังค่า กด * # จะได้ยินเสียงตอบ “Enter Master Information” ให้ใส่รหัส Admin ท่ีต้ังไว้ใน step 3
การออกจากเมนูต่างๆ กด * จะถอยออก 1 step
เม่ือเข้าเมนูการต้ังค่าแล้ว จะได้ยินเสียงอธิบายเมนูเลข 1 ถึง 5 ให้กดเพ่ือต้ังค่าได้เลย

Press * # to enter setting mode.  After the sound “Enter Master Information,” enter admin fingerprint or code
To exit the menu, press * to return 1 step
After in setting, the system will explain 5 mode for settings

ADMIN SETTINGS

ขนาดของสินค้า
PRODUCT DIMENSIONS

บอด้ีกุญแจ
Lock Set

มือจับ
Handle

ตัวรับแกนล็อค

(not to scale)

Keeper

กด 1: เพ่ิม user: ต้ังรหัสลายน้ิวมือ รหัสผ่าน หรือบัตร RFID หลังได้ยินเสียงตอบรับ
กด 2: ลบ user: ใส่รหัสลายน้ิวมือ รหัสผ่าน หรือทาบบัตร RFID ท่ีต้องการลบหลังได้ยินเสียงตอบรับ
กด 3: ปดิระบบล็อคประตู (ให้เปิดได้โดยไม่ล็อค): หลังได้ยินเสียงตอบรับ “Enabled” ให้ออกจากเมนู และเปิดล็อคด้วยน้ิวมือ รหัส หรือ
บัตร RFID 1 คร้ัง หลังจากน้ัน ประตูจะไม่ล็อคอีกต่อไป จนกว่า admin จะกลับเข้าเมนูน้ี กด 3 ได้ยินเสียงตอบรับ Disabled 
กด 4: ปดิเสียง: หลังจากเสียง “Enabled” ระบบจะปิดเสียงตอบรับการเปิดปิดล็อค จนกว่า admin กลับเข้ามา Disable
กด 5: เพ่ิม Admin: เข้าสู่เมนูเพ่ิม admin ตาม step 3 (ไม่แนะนําให้เพ่ิม admin หลายคน)

Press 1: Add user: You can set new fingerprint, pass code, or RFID card after hearing the voice
Press 2: Delete user: Input fingerprint, pass code, or RFID card that you need to erase after hearing the voice
Press 3: Passage: After hearing “Enabled,” press * to exit menu. Then activate fingerprint, code, or card 1 time
and after that the lock will be opened freely until admin repeat this menu and hear voice “disabled”
กด 4: Mute mode: After hearing “Enabled,” the open-close will function without sound until you come back to 
this menu to disable the mute mode
กด 5: Add master: This is for adding admin (master user) as in step 3 (not recommend to have many admins)
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Excel Glazer Co., Ltd. | Hotline: 081 455-3820 | www.eglazer.com 

สอบถามเพิ่มเติม / For more information

https://links.eglazer.com/digital-lock-manual
for vdo clip instructions


