
คู่มือการใช้งาน Fingerprint Lock FRT001 
ดาวน์โหลดแอปพลเิคชัน 
เขา้ไปที� Play Store/App Store หรือสแกนคิวอาร์โคด้ดา้นล่างนี�  เพื�อดาวน์โหลดแอปพลิเคชนั “iE-Lock” 
 

                          
Android                      iOS 

 
กรณีที�ยงัไม่มีการบนัทึกลายนิ�วมือลงบนกญุแจลอ็ค สามารถปลดลอ็คโดยใชล้ายนิ�วมือนิ�วใดก็ได ้แต่ถา้มีการ
บนัทึกลายนิ�วมือลงบนกญุแจลอ็คเมื�อใด ลายนิ�วมือที�ไม่มีขอ้มูลบนกญุแจลอ็คจะไม่สามารถใชง้านกญุแจลอ็คนี�
ได ้
 
การใช้งานครั�งแรก (ลายนิ�วมอืของแอดมนิ) 

 
�. กดคา้งจุดสแกนลายนิ�วมือ � วนิาที 
�. ไฟสีฟ้าสวา่งขึ�นมา ปล่อยนิ�วออกจากจุดสแกน 
�. ไฟสีเขียวกระพริบ เริ�มการบนัทึกลายนิ�วมือได ้
�. � นิ�วทาํการสแกน �� ครั� ง สแกนในมุมและทิศทางที�ต่างกนั ขณะทาํการสแกนจะไดย้นิเสียง “ติ�ด” ไฟสีฟ้ากบั
ไฟสีเขียวจะกระพริบสลบักนั 
�. ในระหวา่งทาํการสแกน หากไฟสีแดงสวา่งขึ�นมาแสดงวา่การสแกนเก็บขอ้มูลในครั� งนั�นลม้เหลว ใหส้แกน
ใหม่อีกครั� ง 
�. เมื�อสแกนครบ �� ครั� ง จะไดย้นิเสียง “ติ�ด” ดงัยาวขึ�นมาและไฟสีเขียวสวา่งยาว แสดงวา่การสแกนเก็บขอ้มูล
สาํเร็จเสร็จสิ�น 

ไฟแสดงสถานะ จุดสแกนลายนิ�วมอื 



การเพิ�มลายนิ�วมอืนิ�วอื�นๆ หรือลายนิ�วมอืของผู้อื�น (นิ�วที� � – ��) 
�. ใชนิ้�วของแอดมินกดคา้งที�จุดสแกนลายนิ�วมือ � วนิาที 
�. ไฟสีฟ้ากระพริบ � ครั� ง ปล่อยนิ�วออกจากจุดสแกนลายนิ�วมือ 
�. ไฟสีฟ้าสวา่งยาว กดสแกนลายนิ�วมือของแอดมิน � ครั� ง หากไม่ใช่นิ�วของแอดมินจะไม่มีผล 
�. หากสแกนลายนิ�วมือของแอดมินถูกตอ้ง ไฟสีฟ้าที�สวา่งยาวจะเปลี�ยนเป็นไฟสีเขียวกระพริบ 
�. สแกนลายนิ�วมืออื�น � นิ�วสแกน �� ครั� ง 
 
การลบลายนิ�วมอืทั�งหมด 
�. กดคา้งที�จุดสแกนลายนิ�วมือ � วนิาที 
�. ไฟสีฟ้ากระพริบ � ครั� ง ปล่อยนิ�วออกจากจุดสแกนลายนิ�วมือ 
�. ไฟสีแดงสวา่งยาว กดสแกนลายนิ�วมือของแอดมิน � ครั� ง หากไม่ใช่นิ�วของแอดมินจะไม่มีผล 
�. หากสแกนลายนิ�วมือของแอดมินถูกตอ้ง ไฟสีเขียวจะสวา่งยาว ขอ้มูลทั�งหมดในกญุแจลอ็คจะถูกลบ 
 
การลอ็ค 
เสียบสายลอ็คกญุแจเขา้กบัตวัลอ็ค จะลอ็คทนัที 
 
การปลดลอ็ค 
กดสแกนลายนิ�วมือบนจุดสแกน หากลายนิ�วมือถูกตอ้ง ไฟสีเขียวจะกระพริบขึ�นมาและปลดลอ็คสายลอ็คกญุแจ
ให ้หากลายนิ�วมือไม่ถูกตอ้ง ไฟสีแดงจะกระพริบขึ�นมา 
 
แบตเตอรี�ตํ�า 
เมื�อแรงดนัไฟเท่ากบัหรือตํ�ากวา่ 3.5V ไฟสีแดงจะกระพริบ �� วนิาที หากอยูใ่นสถานะแบตเตอรี�ต ํ�าเป็นระยะ
เวลานาน จะมีการแจง้เตือน � ครั� ง ทุกๆ � นาที 
 
การชาร์จแบตเตอรี� 
ขณะชาร์จแบตเตอรี�  ไฟสีแดงจะสวา่งตลอด เมื�อแบตเตอรี� เตม็ไฟสีแดงจะดบัลง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การใช้ฟังก์ชันบลูทูธกบั Fingerprint Lock FRT001 
�. เปิดแอปพลิเคชนั iE-Lock 
2. คลิกอนุญาตการเปิดใชง้านบลทููธ 

  
 

�. หนา้จอจะแสดงขอ้ความ “Please touch the lock and fingerprint sensor please wait, the lock is connecting…” 
ใหผู้ใ้ชก้ดที�จุดสแกนนิ�ว � ครั� ง เพื�อใหบ้ลูทูธจบัคู่กบักญุแจลอ็ค 

  
 



�. เลือกกญุแจลอ็คที�ตอ้งการเชื�อมต่อ (กรณีที�มีตวัลอ็คหลายตวั) 
�. ใส่รหสัผา่นสาํหรับการเขา้ใชง้านครั� งแรกคือ ������ 

  
 

�. เมื�อจบัคู่สาํเร็จ บนหนา้จอจะแสดงสถานะการลอ็คของกญุแจลอ็ค สถานะลอ็คไอคอนจะเป็นสีแดง สถานะ
ปลดลอ็คไอคอนจะเป็นสีเขียว 

                
 

 



การเปลี�ยนรหัสผ่านของแอดมนิ 
�. คลิกที� “More” > เลือก “Change administrator PIN” 

                
 
การเพิ�มลายนิ�วมอือื�นผ่านแอปพลเิคชัน iE-Lock 
�. คลิกเลือก “Fingerprint User” 
 

  
 



2. คลิก “+” ที�มุมขวาบน > ตั�งชื�อ > คลิก “Confirm” 
 

      
 
3. เมื�อแอปพลิเคชนัแสดงหนา้ลายนิ�วมือขึ�นมา ไฟสีเขียวที�ตวัของกญุแจลอ็คจะกระพริบ สามารถเริ�มสแกน
ลายนิ�วมือที�ไม่ไดบ้นัทึกในกญุแจลอ็ค � นิ�ว โดยสแกนใหค้รบ �� ครั� ง ภาพลายนิ�วมือบนหนา้จอจะค่อยๆ
เปลี�ยนเป็นสีแดงทั�งหมด 

  
 



�. สาํหรับแอดมินสามารถจาํกดัสิทธิ� การใชง้านของผูใ้ชท้ั�วไปโดยการคลิกอนุญาตหรือไม่อนุญาตไดด้งัภาพ หาก
กดคา้งที�ชื�อผูใ้ชท้ั�วไปจะสามารถลบชื�อออกจากระบบการใชง้านได ้

                
 

การเพิ�มบลูทูธผู้ใช้อื�น (แอดมนิเป็นผู้ตั�งค่า) 
�. คลิกเลือก “Bluetooth user”  

  
 
 



�. คลิก “+” ที�มุมขวาบน > ตั�งชื�อ > ตั�งรหสัผา่น (รหสัผา่นจะตอ้งไม่ซํ� ากบัรหสัผา่นของแอดมิน) > คลิก 
“Confirm” 

                
 

�. สาํหรับแอดมินสามารถจาํกดัสิทธิ� การใชง้านของผูใ้ชท้ั�วไปโดยการคลิกอนุญาตหรือไม่อนุญาตไดด้งัภาพ หาก
กดคา้งที�ชื�อผูใ้ชท้ั�วไปจะสามารถลบชื�อออกจากระบบการใชง้านได ้

                 
 
 



การปลดลอ็คกญุแจลอ็คผ่านบลูทูธจากโทรศัพท์เครื�องอื�นที�ไม่ใช่แอดมนิ 
หลงัจากที�แอดมินเพิ�มชื�อบลูทูธอื�นเขา้ไปในระบบบนแอปพลิเคชนัแลว้ โทรศพัทเ์ครื�องอื�นสามารถใชแ้อปพลิเค
ชนัในการปลดลอ็คกญุแจลอ็คได ้โดยมีขั�นตอนดงัต่อไปนี�  
�. ดาวน์โหลดแอปพลิเคชนั iE-Lock 
2. เปิดแอปพลิเคชนั > คลิกอนุญาตการเปิดใชง้าน “บลูทูธ” 
�. ใชนิ้�วมือกดจุดสแกนบนกญุแจลอ็ค แอปพลิเคชนัจะทาํการจบัคู่กบักญุแจลอ็ค 
�. บนหนา้แอปพลิเคจะแสดงหนา้จอใหใ้ส่รหสัผา่น > ใส่รหสัผา่นที�เคยตั�งไวใ้นระบบ ตวัอยา่งเช่น 

                
 

�. เมื�อใส่รหสัผา่นที�ไดต้ั�งค่าไว ้โทรศพัทเ์ครื�องนั�นก็จะสามารถใชแ้อปพลิเคชนัเปิดกญุแจลอ็คได ้แต่ไม่สามารถ
เพิ�มหรือลบชื�อบญัชีผูใ้ชอื้�นๆได ้เนื�องจากไม่ไดเ้ป็นแอดมิน 
 
หมายเหตุ หากแอดมินใหร้หสัผา่นของแอดมินแก่ผูใ้ชอื้�น ผูใ้ชน้ั�นก็จะมีคุณสมบติัในการเป็นแอดมินทนัที 
 
การใช้งาน Dynamic Password (สําหรับผู้ใช้ที�ไม่ได้บันทกึข้อมูลลงในกญุแจลอ็ค) 
กรณีที�ไม่ไดบ้นัทึกขอ้มูลลายนิ�วมือลงบนกญุแจลอ็คหรือแอดมินไม่ไดเ้พิ�มชื�อบลูทูธในระบบบนแอปพลิเคชนั 
ผูใ้ชอื้�นสามารถใช ้Dynamic Password ปลดลอ็คกญุแจผา่นแอปพลิเคชนัได ้ โดยมีขั�นตอนดงัต่อไปนี�  
�. ดาวน์โหลดแอปพลิเคชนั iE-Lock 
2. เปิดแอปพลิเคชนั > คลิกอนุญาตการเปิดใชง้าน “บลูทูธ” 
�. ใชนิ้�วมือกดจุดสแกนบนกญุแจลอ็ค แอปพลิเคชนัจะทาํการจบัคู่กบักญุแจลอ็ค 
�. บนหนา้แอปพลิเคจะแสดงหนา้จอใหใ้ส่รหสัผา่น > ใส่รหสัผา่น Dynamic Password ที�แอดมินใหม้า 
หมายเหตุ Dynamic Password จะสามารถใชไ้ดเ้พียงครั� งเดียวเท่านั�น เมื�อหนา้จอโทรศพัทด์บัลงหรือปิดแอปพลิเค 
ชนัแลว้เปิดใหม่จะไม่สามารถใชร้หสัเดิมไดอี้ก 



                
 
ประวตักิารปลดลอ็ค 
กญุแจลอ็คจะมีการบนัทึกประวติัการปลดลอ็ค สามารถเขา้ไปดูไดที้� Unlock record 

 
 
 

 
 



ฟังก์ชันอื�นๆ 
�. สามารถเขา้ไปดูเพิ�มเติมไดที้� “More” 

 
 
�. แกไ้ขรหสัผา่นของแอดมิน (Change administrator PIN) 

 
 
 
 



�. คืนค่าโรงงาน (Factory Reset) 

 
 

4. One-click anti-lost หากเปิดใชง้านฟังกช์นันี�  เมื�อโทรศพัทมื์อถือห่างจากกญุแจลอ็คเกินจากระยะที�กาํหนด แอป 
พลิเคชนัจะสั�นเตือนแจง้ใหผู้ใ้ชต้ดัการเชื�อมต่อบลูทูธ 

                
 

 
 



การชาร์จไฟให้กบักญุแจลอ็ค 
เมื�อแบตเตอรี�ของกญุแจลอ็คเหลือนอ้ย สามารถใชส้ายชาร์จ Micro USB ชาร์จไฟใหก้บักญุแจลอ็คได ้
 

 
 

หมายเหตุ กรณีที�กญุแจลอ็คแบตเตอรี�ต ํ�าสามารถปลดลอ็คแบบฉุกเฉินได ้เมื�อชาร์จแบตเตอรี�จะสามารถปลดลอ็ค 
ไดด้ว้ยลายนิ�วมือ 
 
ข้อมูลจาํเพาะ 
การสแกนลายนิ�วมือ    รองรับทิศทางการสแกนลายนิ�วมือ ��� ° 
เซ็นเซอร์      ��*�� เซ็นเซอร์เมตริกซ์ 
ความละเอียด     ���DPI 
ไฟฟ้าสถิต (ESD)    อากาศ +/- ��kV, การสมัผสั +/-8kV 
อตัราการปฏิเสธผิดพลาด (FRR)  <0.1% 
อตัราการอนุญาตผิดพลาด (FAR)  <0.002% 
ระยะเวลาการปลดลอ็ค   <�.3 วนิาที 
จาํนวนการบนัทึกลายนิ�วมือ   �� กลุ่มลายนิ�วมือ 
จาํนวนแอดมิน     � คน 
กระแสไฟที�ใชใ้นการปลดลอ็ค  180MA 
กระแสไฟสแตนดบ์าย    ��uA 
ความจุแบตเตอรี�     150 mAh 

พอร์ตเสียบ Micro USB 
สําหรับชาร์จไฟ 


