
คู่มือการใช้งาน Fingerprint Lock FRT002 
 
โครงสร้างผลติภณัฑ์ 

 
 

�. พอร์ตชาร์จไฟ USB 
�. จุดสแกนลายนิ�วมือ 
�. ไฟแสดงสถานะ 
�. สายสลิงกญุแจลอ็ค 
 
ไฟแสดงสถานะ 
ไฟแสดงสถานะของกญุแจลอ็คมีอยู ่� สี รายละเอียดของสีต่างๆดูไดจ้ากตารางขา้งล่างนี�  
 

สถานะของไฟแสดงสถานะ ความหมาย 
ไฟสีแดงกระพริบ แบตเตอรี�ต ํ�า 
ไฟสีเขียวสวา่งยาว กาํลงัชาร์จไฟ 
ไฟสีเขียวดบั ชาร์จไฟเสร็จสิ�น 
ไฟสีเขียวกระพริบ โหมดบนัทึกขอ้มูลลายนิ�วมือ 
ไฟสีเขียวสวา่งยาว เก็บบนัทึกขอ้มูลลายนิ�วมือสาํเร็จ 
ไฟสีฟ้าสวา่งยาว สิทธิ� ลายนิ�วมือของแอดมิน 
ไฟสีฟ้ากระพริบเร็ว ปลดลอ็คสาํเร็จ 
ไฟสีแดงสวา่งยาว โหมดลา้งลายนิ�วมือทั�งหมด 
ไฟสีแดงกระพริบ เก็บบนัทึกขอ้มูลลายนิ�วมือลม้เหลว 

 
 



การบันทกึลายนิ�วมอืลงในกญุแจลอ็คครั�งแรก (ลายนิ�วมอืของแอดมนิ) 
�. เสียบสายสลิงกญุแจลอ็คใหเ้รียบร้อย กดคา้งที�จุดสแกนลายนิ�วมือ � วนิาที 

 
 

�. ไฟสีฟ้าสวา่ง เอานิ�วออกจากจุดสแกน 

 
 
�. ไฟสีเขียวกระพริบ เริ�มสแกนลายนิ�วมือลงบนกญุแจลอ็คได ้

 



�. � นิ�วสแกน � ครั� งในมุมและทิศทางที�แตกต่างกนั ในระหวา่งการสแกนเก็บขอ้มูล ไฟสีฟ้า-สีเขียวจะกระพริบ
สลบักนั 

 
 

�. หากขึ�นไฟสีแดงหมายถึง สแกนไม่สาํเร็จ ใหส้แกนใหม่อีกครั� ง หากขึ�นไฟสีฟ้าหมายถึง สแกนสาํเร็จ 

                               
 

�. เมื�อสแกนผา่นครบ � ครั� ง จะไดย้นิเสียง “ติ�ด” ดงัยาวขึ�นมา และไฟสีเขียวสวา่งยาว แสดงวา่การสแกนเก็บ
ขอ้มูลลายนิ�วมือสาํเร็จเสร็จสิ�น 

 



การบันทกึลายนิ�วมอืลาํดบัที� � ถงึลาํดบัที� �� 
�. เสียบสายสลิงกญุแจลอ็คใหเ้รียบร้อย กดคา้งที�จุดสแกนลายนิ�วมือ � วนิาที 

 
 

�. ไฟสีฟ้าสวา่ง กดสแกนลายนิ�วมือของแอดมิน 

 
 
�. ไฟสีเขียวกระพริบ เริ�มสแกนลายนิ�วมือลงบนกญุแจลอ็คได ้

 



�. � นิ�วสแกน � ครั� งในมุมและทิศทางที�แตกต่างกนั ในระหวา่งการสแกนเก็บขอ้มูล ไฟสีฟ้า-สีเขียวจะกระพริบ
สลบักนั 

 
 

�. หากขึ�นไฟสีแดงหมายถึง สแกนไม่สาํเร็จ ใหส้แกนใหม่อีกครั� ง หากขึ�นไฟสีฟ้าหมายถึง สแกนสาํเร็จ 

                               
 

�. เมื�อสแกนผา่นครบ � ครั� ง จะไดย้นิเสียง “ติ�ด” ดงัยาวขึ�นมา และไฟสีเขียวสวา่งยาว แสดงวา่การสแกนเก็บ
ขอ้มูลลายนิ�วมือสาํเร็จเสร็จสิ�น 

 



หมายเหต ุ
�. ก่อนการสแกนบนัทึกขอ้มูลลายนิ�วมือ กรุณาลอ็คกญุแจใหเ้รียบร้อย 
�. ลายนิ�วมือที�สแกนลาํดบัที� � และ � ระบบจะใหเ้ป็นแอดมินโดยอตัโนมติั 
�. การบนัทึกขอ้มูลลายนิ�วมือลาํดบัที� � ถึงลาํดบัที� �� จะตอ้งไดรั้บการอนุญาตจากแอดมินลายนิ�วมือลาํดบัที� � 
 
การลบข้อมูลลายนิ�วมอื 
�. กดคา้งที�จุดสแกน �-�� วนิาที รอใหไ้ฟสีฟ้าสวา่งแลว้เปลี�ยนเป็นไฟสีแดงสวา่งยาว เอานิ�วออกจากจุดสแกน 

 
 

�. ไฟสีแดงสวา่งยาว กดสแกนลายนิ�วมือของแอดมินลายนิ�วมือลาํดบัที� � 

 
 

�. ไฟสีเขียวสวา่งยาว และไดย้นิเสียง “ติ�ด” ดงัยาว 

 



หมายเหต ุ
�. ก่อนการลา้งขอ้มูลลายนิ�วมือ กรุณาลอ็คกญุแจใหเ้รียบร้อยเสียก่อน 
�. มีเพียงแอดมินเท่านั�นที�สามารถลา้งขอ้มูลลายนิ�วมือได ้และเป็นการลา้งขอ้มูลทั�งหมดภายในครั�งเดียว 
 
แบตเตอรี�ตํ�า 
เมื�อแบตเตอรี� เท่ากบัหรือตํ�ากวา่ 3.5V ไฟสีแดงจะกระพริบเร็ว �� วนิาที หากแบตเตอรี�ต ํ�ามาก ทุก � นาทีจะแจง้
เตือน � ครั� ง 
 
การใช้งานผ่านแอปพลเิคชัน 
แอปพลิเคชนั LuckLock สามารถใชง้านไดก้บัระบบปฏิบติัการ Android/iOS เชื�อมต่อผา่นบลูทูธ ผูใ้ชส้ามารถ
ปลดลอ็คกญุแจ เพิ�มขอ้มูลลายนิ�วมือ ลา้งขอ้มูลลายนิ�วมือ แกไ้ขชื�อ แกไ้ขรหสัผา่น ดูประวติัการปลดลอ็คกญุแจ
ผา่นแอปพลิเคชนันี�ได ้ซึ�งมีขั�นตอนการใชง้านดงันี�  
�. ดาวน์โหลดแอปพลิเคชนั LuckLock 
ผูใ้ชส้ามารถเขา้ไปที� Play Store/App Store หรือสแกนคิวอาร์โคด้ดา้นล่างนี� เพื�อดาวน์โหลดแอปพลิเคชนั 
LuckLock 

 
 
�. การเชื�อมต่อบลูทูธ 
�.� เปิดแอปพลิเคชนั LuckLock > เปิดการใชง้านบลทููธ > ใชนิ้�วสมัผสัจุดสแกนนิ�วเพื�อปลุกตวักญุแจลอ็ค >  
แอปพลิเคชนัจะคน้หากญุแจลอ็คที�อยูใ่กลเ้คียง หากคน้หาไม่พบ ใหเ้สียบสายสลิง แลว้กดที�หนา้จอคน้หาอีกครั� ง 

  



�.� เมื�อหนา้จอแสดงชื�อกญุแจ LuckLock ขึ�นมาดงัภาพ คลิก LuckLock เชื�อมต่อกญุแจลอ็ค 
หมายเหตุ ชื�อกญุแจ LuckLock สามารถแกไ้ขไดใ้นแอปพลิเคชนั 

  
 

�.� หนา้ต่างรหสัผา่นจะปรากฏขึ�นมา ทาํการตั�งค่ารหสัผา่นของกญุแจลอ็ค (� ตวัเลข) > คลิก “Confirm” 
หมายเหตุ หากเปลี�ยนโทรศพัทมื์อถือเพื�อเชื�อมต่อกญุแจลอ็คนี�  จะตอ้งใชร้หสัผา่นที�เคยตั�งไวใ้นเครื�องก่อน 

   
 

�.� ตั�งชื�อกญุแจลอ็ค เสร็จแลว้คลิก “Confirm” 

  
 



2.5 โทรศพัทเ์ชื�อมต่อกบักญุแจลอ็คสาํเร็จ สามารถใชโ้ทรศพัทป์ลดลอ็คกญุแจ เพิ�มขอ้มูลลายนิ�วมือ ฯลฯ ได ้

  
 

�.� เมื�อกญุแจลอ็คตดัการเชื�อมตอ่ หากเปิดการใชง้านแอปพลิเคชนั LuckLock แอปพลิเคชนัจะแจง้เตือนให้
เชื�อมต่อกญุแจลอ็ค ผูใ้ชส้ามารถคลิกที�ชื�อกญุแจลอ็คก็จะทาํการเชื�อมต่อทนัที เมื�อเชื�อมต่อสาํเร็จ ที�ดา้นทา้ยของ
ชื�อกญุแจลอ็คจะมีจุดสีฟ้าปรากฏขึ�นมา 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แนะนําฟังก์ชันการใช้งาน 
บนแอปพลิเคชนั LuckLock คลิกที�ไอคอน  มุมซา้ยบน จะเขา้สู่หนา้เมนูการตั�งค่าดงัภาพ 

 
1. Prevent from losing 
หากเปิดใชง้านฟังกช์นันี�  เมื�อโทรศพัทมื์อถือห่างจากกญุแจลอ็คเกินจากระยะที�กาํหนด แอปพลิเคชนัจะสั�นเตือน 
แจง้ใหผู้ใ้ชต้ดัการเชื�อมต่อบลูทูธ การเปิดใชฟั้งกช์นันี�กญุแจลอ็คจะกินพลงังานมากขึ�น 
2. Proximity Function 
ฟังกช์นัตั�งเวลาคน้หาอุปกรณ์ที�อยูใ่กลเ้คียง การเปิดใชฟั้งกช์นันี�กญุแจลอ็คจะกินพลงังานมากขึ�น 
3. Rename 
แกไ้ขชื�อกญุแจลอ็คที�กาํลงัใชง้านอยู ่
4. Password and Fingerprint 
เพิ�ม-ลา้งขอ้มูลลายนิ�วมือ และแกไ้ขรหสัผา่น 
5. Historical Records 
ดูประวติัการปลดลอ็คของกญุแจ 
6. Scanning 
สแกนคน้หากญุแจลอ็คที�อยูใ่กลเ้คียง 
7. Restore Factory Settings 
คืนค่าโรงงาน 
8. Disconnect 
ตดัการเชื�อมต่อกบัแอปพลิเคชนั 
9. Select Language 
จีน/องักฤษ/เยอรมนั/รัสเซีย/ฝรั�งเศส/ญี�ปุ่น/สเปน 



การเพิ�ม-ล้างข้อมูลลายนิ�วมอืผ่านแอปพลเิคชัน 
�. วธีิใช้แอปพลเิคชันเพิ�มข้อมูลลายนิ�วมอื 
�.� ไปที� “Password and Fingerprint” > คลิกที� “add fingerprints” 

  
 

1.2 จะแสดงหนา้จอขึ�นมาดงัภาพ (ที�กญุแจลอ็คไฟสีเขียวจะกระพริบ พร้อมที�จะใหส้แกนเพิ�มขอ้มูลลายนิ�วมือ) 

 
 

�.� ในการสแกนแต่ละครั� ง หากสแกนสาํเร็จจะปรากฏเสน้ลายนิ�วมือสีแดงขึ�นมา 

  
 



�.� เมื�อสแกนครบ � ครั� ง จะไดย้นิเสียง “ติ�ด” ดงัยาวขึ�นมา หนา้จอจะยอ้นกลบัสู่หนา้ Password and Fingerprint 

  
 

�. วธีิใช้แอปพลเิคชันล้างข้อมูลลายนิ�วมอื 
�.� ไปที� “Password and Fingerprint” > คลิกเลือก “Empty fingerprints” 

  
 

2.2 กญุแจลอ็คจะดงั “ติ�ด” ยาวขึ�นมา ที�หนา้จอแอปพลิเคชนัจะแสดงขอ้ความ “Empty fingerprints success” 
ขึ�นมา ขอ้มูลลายนิ�วมือจะถูกลา้งออกจากระบบทั�งหมด 

 
 



ข้อมูลจาํเพาะ 
การสแกนลายนิ�วมือ    รองรับทิศทางการสแกนลายนิ�วมือ ��� ° 
ความละเอียด     ���DPI 
ไฟฟ้าสถิต (ESD)    อากาศ +/- ��kV, การสมัผสั +/-8kV 
อตัราการปฏิเสธผิดพลาด (FRR)  <1% 
อตัราการอนุญาตผิดพลาด (FAR)  <0.002% 
ระยะเวลาการปลดลอ็ค   <� วนิาที 
จาํนวนการบนัทึกลายนิ�วมือ   �� กลุ่มลายนิ�วมือ 
จาํนวนแอดมิน     � คน 
กระแสไฟที�ใชใ้นการปลดลอ็ค  3.7V 
ความจุแบตเตอรี�     1�0 mAh (ปลดลอ็คได ้���� ครั� ง) 
แรงดนัไฟที�ใชใ้นการชาร์จ   5V 1A 
ระดบัการกนันํ� า     IP66 
ระยะเวลาสแตนดบ์าย    �� วนั 
 


