
Standalone Access Control 
คู่มือการใชง้าน 

กรุณาอ่านก่อนใช้งาน 

1. เกยีวกบัสินค้า 

เครืองนีเป็นเครือง Standalone Access Control ใช้งานง่ายมคีวามคงทนและสามารถต่อ Readerเพิมเติมเพือใช้

ในการทาบบตัรเข้าและออกได้ โดยมวีิธีการใช้งาน  3 ประเภท ได้แก่  ใช้รหสัผ่าน  การ์ด  การ์ด+รหสัผ่าน 

   

        1.1 ข้อมลูเครือง 

1 แรงดนัไฟฟ้า 
DC+8V—+15V（Standard12V.） 

2 กระแสไฟฟ้า 
เวลาไมใ่ช้งาน ≤70mA 

3 กระแสไฟฟ้า 
เวลาล็อค ≤1000mA 

4 operating temp. 
-10˚c — 70˚c 

5 Operating Humidity 0—100% 

6 Frequency 125KHz 

 

 

      1.2 สมรรถนะ 

1 capacity 3000  

2 Authentication การ์ด  รหัส   การ์ด+รหัส 

3 The maximum 

distance card 

1 - 5 cm. 

4 Initial programming 

password 

# * 123456 # 

5 Controllerตงัหัวอา่นอยู ่1ชิน ติดหัวอา่นW26ได้อีกชิน 1 

6 เครืองสามารถใช้เป็นหัวอา่นได้ 



 

 

2. การเชือมต่อ  

 Access Control                       Power Supply         Door Lock 
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                                                     แผนภาพการเดินสายไฟ 

            

3. การตังค่า 

  3.1 วิธีการใช้งาน 

- แตะการ์ด หลงัแตะการ์ดสําเร็จ  ไฟเขียวจะสว่างและส่งสัญญาณเปิดประตู 

- กดรหสั  กดรหสัเสร็จแลว้กด  # ไฟเขียวจะสว่างหลงัปฏิบติัสําเร็จและสัญญาณเปิดประตู 

- การ์ด+รหสั แตะการ์ดก่อนและคอ่ยกดรหสั เสร็จแลว้กด #  ไฟเขียวจะสวา่งและส่งสัญญาณเปิดประตู 

  3.2 เพิมผู้ใช้งาน 

    เพิมโดยการ์ด 

     1. กด“#”→“*”→“123456”→“#” มีเสียง “Beep”สองครังและไฟเขียวจะสวา่งขึน 

 2. กด“5”→ไฟเขียวดบั → แตะการ์ด（กรณีตอ้งการเพิมบตัรหลายใบสามารถแตะการ์ดต่อเนืองไดเ้ลย）→    

กด“#”มีเสียง “Beep” สองครังแสดงวา่สําเร็จ กด“*”สองครังออกระบบ 
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         เพิมโดยหมายเลขการ์ด 

1. กด“#”→“*”→“123456”→“#” มีเสียง “Beep”สองครังและไฟเขียวจะสว่างขึน 

2. กด“2”→ ไฟเขียวดบั →กด ID 10 ตวั → กด“#”มีเสียง “Beep”สองครังแสดงวา่สําเร็จ  กด“*”สอง

ครังออกระบบ 

       เพิมรหสัผา่นเข้าประต ู

1. กด“#”→“*”→“123456”→“#” มีเสียง “Beep”สองครัง และไฟเขียวจะสว่างขึน 

2. กด“3”→ไฟเขียวดบั → กดเลข 6 ตวั → กด“#” มีเสียง “Beep”สองครังแสดงวา่สําเร็จ กด“*”สอง

ครังออกระบบ 

 

3. ลบผู้ใช้งาน 

   ลบโดยแตะการ์ด 

กด“#”→“*”→“123456”→“#”มีเสียง “Beep”สองครัง และไฟเขียวจะสวา่งขึน 

          กด“8” → ไฟเขียวดบั  → กด“1”ไฟเขียวสวา่ง → แตะการ์ดทีตอ้งการลบ（กรณีตอ้งการลบการ์ดหลายใบ

สามารถแตะการ์ดต่อเนืองไดเ้ลย）→กด“#”มีเสียง “Beep”สองครังแสดงวา่สําเร็จ กด“*”สองครังออกระบบ 

        ลบโดยหมายเลขการ์ด 

กด“#”→“*”→“123456”→“#” มีเสียง “Beep”สองครัง และไฟเขียวจะสวา่งขึน 

          กด“8”→ ไฟเขียวดบั→กด“2”→กดหมายเลขการ์ด 10 ตวั →กด“#”มีเสียง “Beep”สองครังแสดง   วา่

สําเร็จถา้จะลบต่อ  กด“2” อีกทีหนึง → กดหมายเลขการ์ด 10 ตวั → กด“#”กด“*”สองครัง ออกระบบ 

ลบรหสัผา่นเข้าประต ู

          กด“#”→“*”→“123456”→“#” มีเสียง “Beep”สองครัง และไฟเขียวจะสวา่งขึน 

 กด “8”→ ไฟเขียวดบั→กด“3”→ กรอกรหสั →กด“#”มีเสียง “Beep”สองครังแสดงวา่สําเร็จ ถา้จะลบ

ต่อ กด“3”→ กรอกรหสั →“#” กด“*”สองครัง ออกระบบ 



  4. เพิมการ์ด+รหสั 

 กด“#”→“*”→“123456”→“#” มีเสียง “Beep”สองครัง และไฟเขียวจะสว่างขึน 

     กด“4” →ไฟเขียวดบั → แตะการ์ด → กรอกเลข 6 อีกที （ไม่สามารถใชเ้ลข 0  นาํหน้าได้ ) → กด“#”

มีเสียง “Beep”สองครังแสดงวา่สําเร็จ  กด“*”สองครัง ออกระบบ 

 5. ตงัเวลาหน่วงปิดประต ู

   กด“7” →ไฟเขียวดบั→กรอกเลข 1-9 → กด“#”มีเสียง “Beep”สองครังแสดงวา่สําเร็จ   กด“*”สอง

ครังออกระบบ 

1------2 s     4------8 s                7------14 s 
2------4 s     5------10 s               8------16 s 

    3------6 s     6------12 s               9------18 s 
 

     6. แก้ไขรหสัเข้าโปรแกรมและเริมระบบใหมข่องเครือง 

       แก้ไขรหสัเข้าโปรแกรม 

 กด“#”→“*”→“123456”→“#” มีเสียง “Beep”สองครัง และไฟเขียวจะสว่างขึน 

 กด“1”→ไฟเขียวดบั → กรอกรหสัโปรแกรมใหม่（ไม่สามารถใชเ้ลข 0 นาํหนา้ได）้→กด“#” ，กด

“*”สองครัง ออกระบบ 

ลบข้อมลูทีบนัทึกอยู่ทงัหมด 

 กด“#”→“*”→“123456”→“#” มีเสียง “Beep”สองครัง และไฟเขียวจะสว่างขึน 

 กด“9” →ไฟเขียวดบั→กด“#”→กด 123→กด“#”มีเสียง “Beep”สีครังแสดงวา่สําเร็จ กด“*”สอง

ครังออกระบบ 

        คืนคา่โรงงาน 

            ขณะทีเครืองทาบบตัรทาํงานอยูส่ามารถทาํการResetไดโ้ดยช็อตทีขวั (A , B) ทีดา้นหลงัเครืองจากนนัจะมีเสียง 

“Beep”หา้ครังแสดงวา่การคืนคา่โรงงานเสร็จเรียบร้อย 

 
 



การคืนคา่โรงงานจะทําการล้างข้อมลูตอ่ไปนี 

1.รหสัโปรแกรม 

2.รหสัผา่นขา้ประตู 

3.เวลาหน่วงปิดประตู 

 

ข้อแนะนํา 

  กรณีต่อเครืองทาบบตัรเพือใชใ้นการส่งสัญญาณ Wiegand 26 bit ตอ้งทาํการเปิดสัญญาณก่อนโดยกด #5#1#

หรือปิดการส่งสัญญาณโดยกด #5#0# 

 


