คู่มือการใช้งาน 7612
การแอ๊ดบัตรทาบ พวงกุญแจ และ รหัสผ่าน
การแอ๊ดด่วน 1.Program code =1234

2.xxx= 001-499

3. แอดบัตร = 7

4. ลบบัตร = 8

1. ขั้นตอนการแอดบัตรทาบ และพวงกุญแจ
เข้าระบบ กดที่เครื่องหมาย # ค้างไว้รอไฟสีแดงติด แล้วกด 1234 แล้วกด 7 แล้วกด xxx ( xxx คือลาดับไอดีของบัตรเริ่ม
จาก 001-499 ) จากนั้นให้เอาบัตรพ็อกซีมีตี้มาวางทาบ จะดับปิ๊บ เมื่อแอ็ดครบทุกใบแล้ว แล้วกด #
ตัวอย่าง # 1234 7 001 วางบัตรทาบ ดังปิ๊บ 002 วาง ปิ๊บ 002 วาง ปิ๊บ 003 วาง ปิ๊ด ไปเรื่อยจนครบแล้วค่อยกด #
( กด # ค้างไว้รอไฟสีแดงติด +1234+7+xxx+ ( หมายเหตุ xxx คือ ไอดีบัตรที่เราต้องการแอด ) กด # )
( หมายเหตุ 001 002 003 004 005 คือ ลาดับไอดีของบัตร หรือ ลาดับไอดีของรหัส และจะต้องแอ๊ดไม่ซ้ากันทั้ง 2 แบบ)
2. ขั้นตอนการลบไอดีบัตรเดิม
กดที่ # แล้วกด 1234 แล้วกด 8 แล้วกดลาดับไอดีของบัตรที่ต้องการลบ xxx ( xxx คือไอดีบัตรเริ่มจาก 001-499 ) แล้วกด
1234
ตัวอย่างเช่น #+1234+8+001+1234 ( หมายเหตุ xxx คือ ลาดับบัตรที่เราต้องการลบ )
ในกรณีที่ลบบัตรหรือพวงกุญแจ ไม่จาเป็นต้องเอาบัตรหรือพวงกุญแจมาวางทาบ แต่ให้จาไอดี ตอนที่แอดเข้าไปว่าเป็นไอดี
อะไร (001-499) ( ควรทาการบันทึกลาดับหมายเลขลงบัตรก่อนทาการแอดบัตร )
3. การตั้งรหัสผ่าน (ใช้รหัสผ่านเปิดประตู ได้รหัสเดียว)
Change User Password 1
‘#’ + Program code + key 1 + x x x x (new 4-digits code)
รหัสเดิม 2580
3.1. กดเครื่องหมาย # แช่ไว้ รอไฟสีแดงติด และกด 1234 1+รหัสใหม่
ตัวอย่างเช่น กด # 1234 1 2581

4. การตั้งรหัสผ่าน หลายยูเซอร์ ไอดี 999 รหัส (ใช้รหัสผ่านเปิดประตู หลายคนไม่ซ้ากัน แทนการใช้บัตรทาบ )
หมายเหตุการณ์แอ๊ดรหัสผ่านแทนการแอ๊ดบัตร ยูเซอร์ไอดีจะต้องไม่ซ้ากัน
4.1 กดรหัสของระบบ เช่น กด # แช่ไว้รอไฟสีแดงติด จากนั้นกด 1234 ไฟเหลืองจะติดดวงขวา
4.2 กด 7 ไฟสีแดงจะติด และ 001 ( 001 คือยูเซอร์ไอดี 001 ลาดับที่ 1 ) และใส่รหัสที่ต้องการ เช่น 2517
จากนั้นให้ ถ้าจะใส่รหัสเพิ่มอีก ให้กด 002 + รหัสไปเรื่อยๆ เหมือนการแอ๊ดบัตร (ยูเซอร์ไอดีผู้ใช้สามารถใส่ได้ถึง 99)
ตัวอย่างการแอ๊ด รหัส เช่น กด # 1234 7 001 1111 002 2222 003 3333 004 4444 ถ้าเสร็จแล้วให้กด #
4.3 ทดลองกดรหัสที่หน้าเครื่อง ดูว่าเปิดไฟสีเขียวติด และเปิดประตูได้หรือไม่
หมายเหตุ การแอ๊ด รหัส เหมือนกับการแอ๊ด บัตร เพราะฉะนั้นไม่ควรใส่ไอดี 001 -099 ตรงกันกับการแอ๊ดบัตรใบนั้นๆ
4.4 การลบยูเซอร์ไอดีรหัสให้ทาเหมือนการลบบัตร
ตัวอย่างเช่น #+1234+8+001+1234 ( หมายเหตุ xxx คือยูเซอร์ไอดี และรหัสหมายเลข ที่เราต้องการลบ )

4. การลบ คืนค่าโรงงานทั้งหมด
กด # แช่ไว้ รอไฟสีแดงติดค้าง แล้วกด 1234 แล้วกด 0 1234

ในกรณีที่ลบบัตรไม่จาเป็นต้องเอาบัตรมาวางทาบ แต่ให้

จารหัสตอนที่แอดเข้าไปว่าเป็นรหัสอะไร(000-099)

5. การตั้งเปลี่ยนรหัสผ่านของระบบ (รหัสเดิม 1234 )
กด # 1234 3 9999 (9999คือรหัสใหม่)
6. แก้การลืมรหัสผ่านของโปรแกรม (กรณีจ้ารหัสที่เปลี่ยนไม่ได้)
6.1 ถอดปลั๊กอะแดปเตอร์ ของ 7612 ออก และ ใช้สายไฟจ้า REX / BL ด้านหลังเครื่องลง กราวด์ GND
6.2 ทาการเสียบปลั๊กจ่ายไฟเข้าเครื่อง แล้วกด เครื่องหมาย # แช่ไว้ กด 1234 3 และตามด้วยรหัสผ่านเดิม 1234
6.3 ถอดปลั๊กแล้วเอาสายไฟที่จ้า REX ไว้ออก และ เสียบปลั๊กใช้งานได้เลยตามปกติ

