คูมือการใชงาน
OPERATING MANUAL
LYNEX / 428

ใบรับประกันสินคา WARRANTY

ชุดมอเตอร

Motor Operators

ประตูแบบบานเลื่อน รุน Lynex / 428 / Platinum
Sliding Gate Model Lynex / 428 / Platinum
การใชงานแบบมือผลัก “กรณีไฟฟาดับ” - “No electricity supply”

ชุดมอเตอร

Motor Operators

ขอควรระวัง และดูแลรักษามอเตอร
1. ควรดูแลรักษาทําความสะอาดบริเวณรางเลื่อนประตูสม่ําเสมอ อยาใหมีสิ่งกีดขวางอยูบนสวนของรางเลื่อน

• ใชกุญแจไข ชุดคลายล็อค หลังมอเตอร ทวนเข็มนาฬิกา 90 องศา แลวดึงชุด คลายล็อคออก ใชประแจ 6
เหลี่ยม สอดเขาไปยังชองสําหรับคลายล็อค แลวหมุนในทิศทาง ตามเข็มนาฬิกาจนสุด แลวเลื่อนประตูเปน
แบบมือผลัก
 Release the knob lock by turning the key 90 degrees counter-clockwise. Insert the hexagonal
wrench and turn clockwise until the gate can be moved manually.

คลายล็อค
UnLock
การใชงานแบบอัตโนมัติ “สภาวะปกติ” – “Normal condition”
1. ปดไฟฟา 220V กอน แลวเข็นประตูใหไปหยุดอยูตําแหนงตรงกลางชองประตูทางเขา
Turn off the electricity supply. Slide the gate to the middle of the entrance space.
2. หมุนประแจ 6 เหลี่ยม ไปในทิศทาง “ทวนเข็มนาฬิกา” จนสุด แลวเลื่อนประตูไปเล็กนอย จนไดยินเสียงล็อค
ทํางาน ปดชุดคลายล็อคกลับเขาไปดังเดิม แลวล็อคกุญแจตามเดิม
Insert the hexagonal wrench and turn counter-clockwise till the end. Slide the gate to the left or
right until the user hears the motor in lock position. Close the knob lock.

ประตู หรือ บานพับประตูสวิง
2. หามนําจารบีไปทาบริเวณเฟองขับ หรือเฟองสะพาน เพราะจะทําใหเศษขี้ฝุนเขาไปเกาะฝงตัวไดงาย ควรใช
น้ํามันหลอลื่นแทน ในกรณีที่มีการฝดหรือเสียงดัง
3. หมั่นตรวจสอบสภาพของลอเลื่อน เชน ลอประคองของประตู บูธประตูสวิงอยูในสภาพดีอยูเสมอ แนะนําใหใช
น้ํามันครอบจักรวาล (SONAX) ฉีดเพื่อหลอลื่น

4. ควรตรวจสอบระบบคลายล็อค วาทํางานตามปกติดี ทุก 6 เดือน
5. หามใชน้ํา หรือ ยากําจัดแมลง ฉีดเขาไปภายในตัวมอเตอร หรือกอกองไฟใกลตัว มอเตอร
6. กรณีที่มีสุนัขปสสาวะถูกมอเตอร ควรหมั่นฉีดน้ําลางบริเวณภายนอกมอเตอรเทานั้น เพื่อปองกันการผุกรอนของ
กลองมอเตอร

Safety Precautions
1. Carry out periodic of the gate structure, gate’s rail and hinges are in perfect working condition.
2. Use “lubricant oil” (Do Not use Grease) at Motor gear, Rack and gate wheel when the gate makes
squeaking noise.
3. Clean motor by using water on outer case only. Do Not spray inside the motor.
4. Check periodically that the release mechanism for manual movement is fully operative. Safety
devise installed on the system must be checked every 6 months.

ล็อค
Lock

ขอแนะนํา - Recommendation
ควรเก็บกุญแจคลายล็อค, ประแจ 6 เหลี่ยม และ คูมือการใชงานไวในที่ หาไดไนเวลาฉุกเฉิน
Keep the key, hexagonal wrench and manual operation in case of emergency.
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การทํางานของระบบ ล็อค 2 ชั้น

Double Lock System

มีเฉพาะ รุน LYNEX / 428 / Platinum
Only in Model LYNEX / 428 / Platinum

การทํางานของระบบ ล็อค 2 ชั้น

Double Lock System

การเปด กริ่งไซเรน ฉุกเฉิน – Emergency Activate Siren

• ระบบล็อค 2 ชั้น (DLS)จะเพิ่มความปลอดภัยใหกับผูใช โดยเมื่อกดล็อคประตู จากที่รีโมท ประตูจะหยุดการ
ทํางานทั้งหมด สวิทชกด เปด-ปดประตู ภายในบาน และที่รีโมท จะไมทํางาน ซึ่งจะชวยปองกันการเผลอกด
รีโมทโดยไมตั้งใจ หรือ สายไฟรั่วทําใหประตูเปด-ปดเอง
 Double Lock system will enhance user’s security by deactivating the gate from manual switch and
transmitter. This prevents unintentional pressing the remote button or short circuit wire.

Transmitter - รีโมทคอนโทรล

วิธีการล็อค

ระบบเสียงเตือน กรณีเปดประตูคาง – Warning if the gate OPEN too long.
• ระบบเตือนนี้ จะมีอยูแลวในเครื่อง หากผูใช ลืมปดประตู หรือ เปดประตูนานเกิน 5 นาที เสียงไซเรน จะดัง
เตือนเปนจังหวะ นาน 1 นาที แลว จะหยุดเอง โดยอัตโนมัติ
 If user forgot to close or the gate is opened longer than 5 minutes, Siren will automatically Beep.
It will beep for 1 minute and turn off.

เปด - ปดประตู
Open - Close
ล็อค – คลายล็อค
Lock - Unlock

• ผูใช สามารถ กดเปด “ไซเรนฉุกเฉิน” ไดโดยกดปุม ล็อค ที่รีโมท คางไวนาน 6 วินาที เสียงไซเรนจะดัง และ
จะหยุดเอง หลังจากปลอยมือ
 Press and Hold the Lock button at transmitter for 6 seconds will activate the siren. It will stop
after release the button shortly.

ปุม Lock-Unlock จะทํางาน เฉพาะ
ในรุน Platinum เทานั้น
Lock-Unlock button works with
model Platinum only

•

ปดประตูใหสนิท แลวกดปุม “ล็อค” ที่รีโมท จะไดยินเสียง “ติ๊ด” พรอมไฟกระพริบ 1 ครั้ง หากตองการ
ยกเลิก ใหกดปุม ซ้ํา อีกครั้ง จะไดยินเสียง “ติ๊ด-ติ๊ด” พรอมไฟกระพริบ 2 ครั้ง เพื่อยืนยันการยกเลิก
 Close the gate; Press Lock button at transmitter with hearing “Beep” and lamp blink once. To
unlock; press same button again with hearing “Beep-Beep”
หมายเหตุ - หาก กดล็อคขณะประตูปดไมสนิท ระบบจะไมล็อค พรอม ไดยินเสียง “ติ๊ด” 4 ครั้ง
- เฉพาะ รุน “Platinum” สามารถกด Lock-Unlock จากทาง สวิทช กดภายในบานได
Note - If Lock while the gate is NOT completely close; system will not Lock with hearing 4 Beeps.
- Only Model “Platinum” can be Locked / Unlocked from Manual Switch.
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ÇÔ¸Õ¡ÒÃºÑ¹·Ö¡ ª×èÍÅ§ã¹ SIM CARD

ª×èÍ
#01David
#02µéÍÂ
#03Art
#04Ë- Ô§

ËÁÒÂàÅ¢Á×Í¶×Í
081084xxxx
085884xxxx
081777xxxx
081799xxxx

#19BILL
#20à»ÔéÅ

....

....

1. ¹Ó SIM CARD ãËÁè ãÊèã¹Á×Í¶×Íã´æ ¡çä´é (·´ÊÍºÇèÒ¾ÃéÍÁãªé§Ò¹ä´é´éÇÂ)
2. ºÑ¹·Ö¡àºÍÃìâ´Â¡ÓË¹´ µÑÇÍÑ¡ÉÃË¹éÒª×èÍ´éÇÂ "#" µÒÁ´éÇÂ
µÑÇàÅ¢ 01 µÒÁ´éÇÂª×èÍà¨éÒ¢Í§àºÍÃì¹Ñé¹æ
3. ºÑ¹·Ö¡àºÍÃìâ·Ã¶Ñ´ä» ´éÇÂ "#02xxx", "#03xxx", "#04xxx"
µÒÁÅÓ´Ñºâ´Â ¨Ó¹Ç¹àºÍÃì·Õè ÊÒÁÒÃ¶ºÑ¹·Ö¡ä´éÊÙ§ÊØ´ ¤×Í 20 àºÍÃì
4. ¶Í´ SIM CARD ÍÍ¡¨Ò¡â·ÃÈÑ¾·ì
5. »Ô´ä¿ 220V ·ÕèµÑÇÁÍàµÍÃì áÅéÇãÊè SIM CARD Å§ã¹á¼§¤Çº¤ØÁ µÒÁÃÙ» 1 áÅÐ 2

µÑÇÍÂèÒ§¡ÒÃºÑ¹·Ö¡

081692xxxx
084566xxxx

"Click"

ÃÙ»·Õè1

ÃÙ»·Õè2

6. ÅçÍ¤ SIM CARD ãËéàÃÕÂºÃéÍÂ µÒÁÃÙ» 1 áÅéÇ¨èÒÂä¿ 220V ä¿ÊÑ- - Ò³ Net áÅÐ RUN ¨Ð¡ÃÐ¾ÃÔº¶Õèæ
7. ÃÍ»ÃÐÁÒ³ 30-60 ÇÔ¹Ò·Õ ãËéä¿ÊÑ- - Ò³ Net áÅÐ RUN ¡ÃÐ¾ÃÔºªéÒÅ§ áÊ´§ÇèÒ ÃÐºº¾ÃéÍÁãªé§Ò¹µÒÁ»¡µÔ

ÇÔ¸Õãªé â·Ã à»Ô´-»Ô´ »ÃÐµÙ ´éÇÂâ·ÃÈÑ¾·ìÁ×Í¶×Í

1. ãªéâ·ÃÈÑ¾·ìÁ×Í¶×Í â·Ãä»ËÒ àºÍÃì ã¹ SIM CARD ·ÕèµÑÇÁÍàµÍÃì à¾×èÍ¿Ñ§ÊÑ- - Ò³ ´Ñ§¹Õé
ÅÑ¡É³Ð¡ÒÃ·Ó§Ò¹ÁÍàµÍÃì
ÅÑ¡É³ÐàÊÕÂ§àÃÕÂ¡
·Ó§Ò¹
àÃÕÂ¡ 1 ¤ÃÐé§ áÅéÇµÐ´ÊÒÂ·Ôé§
äÁè·Ó§Ò¹
àÃÕÂ¡ ä»àÃ×èÍÂæ äÁèÁÕ¡ÒÃµÐ´ÊÒÂ·Ôé§
(àªè¹ ã¹¡Ã³Õ "ÅçÍ¤»ÃÑµÙäÇé" ËÃ×ÍãªéàºÍÃìÍ×è¹æäÁèµÃ§¡ÐºàºÍÃì·Õè ÍÂÙèã¹ SIM CARD)

ÇÔ¸Õàªç¤ Ê¶Ò¹Ð¢Í§»ÃÐµÙ / ÅçÍ¤ - ¤ÅÒÂÅçÍ¤ / ÂÍ´à§Ô¹¤§àËÅ×Í à¹×èÍ§´éÇÂ¡ÒÃãªéâ·ÃÈÑ¾·ì ÊÒÁÒÃ¶ãªéà»Ô´-»Ô´»ÃÐµÙ ä´é¨Ò¡ÃÐÂÐä¡Å
¼ÙéãªéÊÒÁÒÃ¶´Ù Ê¶Ò¹ÐÇèÒã¹¢³Ð¹Õé »ÃÐµÙà»Ô´ - »Ô´ - ÅçÍ¤ -¤ÅÒÂÅçÍ¤ ·Óä´éâ´Âãªé¤ÓÊÑè§ SMS ´Ñ§µèÍä»¹Õé
1. ¶ÒÁÊ¶Ò¹Ð¢Í§»ÃÐµÙ ¾ÔÁ¾ì¤ÓÇèÒ STATUS
¢éÍ¤ÇÒÁ SMS µÍº¡ÅÑº ÁÕ´Ñ§¹Õé 1.1 DOOR CLOSE & UNLOCK = »ÃÐµÙ»Ô´ÍÂÙè áÅÐ äÁèÅçÍ¤
1.2 DOOR CLOSE & LOCK = »ÃÐµÙ»Ô´ÍÂÙè áÅÐ ÅçÍ¤
1.3 DOOR OPEN
= »ÃÐµÙà»Ô´ÍÂÙè
2. ÊÑè§ãËé ÅçÍ¤ »ÃÐµÙ ¾ÔÁ¾ì¤ÓÇèÒ LOCK
¢éÍ¤ÇÒÁ SMS µÍº¡ÅÑº ÁÕ´Ñ§¹Õé 2.1 LOCK OK
= ÅçÍ¤»ÃÐµÙàÃÕÂºÃéÍÂáÅéÇ
2.2 DOOR OPEN CAN'T LOCK = »ÃÐµÙà»Ô´ÍÂÙè äÁèÊÒÁÒÃ¶ÅçÍ¤ä´é
2.3 DOOR IS LOCK
= »ÃÐµÙÅçÍ¤áÅéÇ
3. ÊÑè§ãËé ¤ÅÒÂÅçÍ¤ »ÃÐµÙ ¾ÔÁ¾ì¤ÓÇèÒ UNLOCK
¢éÍ¤ÇÒÁ SMS µÍº¡ÅÑº ÁÕ´Ñ§¹Õé 3.1 UNLOCK OK
= ¤ÅÒÂÅçÍ¤»ÃÐµÙàÃÕÂºÃéÍÂáÅéÇ
3.2 DOOR OPEN
= »ÃÐµÙà»Ô´ÍÂÙèáÅéÇ
4. àªç¤ÂÍ´à§Ô¹¤§àËÅ×Íã¹ SIM ¾ÔÁ¾ì¤ÓÇèÒ BALANCE

