
SMART DOOR &WINDOW SENSOR
Your 24/7 home security guard.

คูมือการใชงาน

ภาษาไทย



SMART DOOR &WINDOW SENSOR
Your 24/7 home security guard.

เซ็นเซอรประตูและหนาตางอัจฉริยะจาก LAMPTAN สามารถติดตั้งไดกับหลายสถานที่

ไมวาจะเปน ประตู หนาตาง หรือ อุปกรณเครื ่องใชใดๆในบานของคุณที่มีบานพับ

หรือสไลดสำหรับเปด-ปดได ระบบเซนเซอรนี ้จะทำงานรวมกับ Zigbee minihub และ

แอพพลิเคชัน LAMPTAN HOME เพื่อปกปองดูแลบานของคุณใหปลอดภัย และสามารถ

ใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้นเมื่อใชรวมกับอุปกรณ Home Solution ชนิดอื่นๆ

เงื่อนไขการใชผลิตภัณฑ : ระบบจะทำงานรวมกับ IOS8.0 หรือ Android 4.0 ขึ้นไป

รายการสินคาในกลอง

สมารทเซ็นเซอรประตู
และหนาตาง

แบตเตอรี่แบบกระดุม 
CR2032

ตัวยึดพรอม
เทปกาวสองหนา
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รายละเอียดสินคา

การแสดงผลของLED

• LED กระพริบชาๆ ประมาณ 1 ครั้ง/วินาที : อุปกรณกำลังคนหาสัญญาณ

• LED กระพริบปกติ : อุปกรณกำลังตรวจจับสัญญาณและสงเสียงเตือน

• LED กระพริบประมาณ 3 ครั้ง / วินาที : แบตเตอรี่ออน

LEDแสดง
สถานะ

ตัวยึด
พรอม
เทปกาว
สองหนา

ปุมรีเซ็ต

เครื่องสง
สัญญาณ

ตำแหนง
ใสแบตเตอรี่

แมเหล็ก
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ขนาดสินค้า  : ตัวส่งสัญญาณ - 61.5*30.3*11.7 mm.
                  : แม่เหล็ก - 44.8*10.9*7.9 mm.
แรงดันไฟฟ้า : DC3V (ถ่านกระดุมCR2032)

ระยะส่งสัญญาณ : <80m (ในพื้นที่เปิด)

กระแสไฟขณะอยู่ในสถานะปกติ : <4µA
กระแสไฟขณะส่งสัญญาณเตือน : <7mA
ระบบการส่งสัญญาณ : ZigBee HA
ความถี่ในการทำงาน : 2.4GHz
ช่องสัญญาณ : 11,14,15,19,20,24,25
การเข้ารหัสข้อมูล : AES-128
กำลังตัวส่งสัญญาณ : <8dBm
การตอยสนองในการรับสัญญาณ : >-90 dBm
วัสดุ : ABS
อุณหภูมิในการทำงาน : -10~50 ˚C
ความชื้นในการทำงาน : 10%~90%RH

ขอมูลสินคา
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ขั้นตอนการใชงาน
ขั้นตอนที่ 1
ดาวน์โหลด LAMPTAN HOME application ลง smartphone ของท่าน

ขั้นตอนที่ 2
ตรวจสอบว่า อุปกรณ์ Zigbee minihub ได้เชื่อมต่อกับแอพพลิเคชัน 

LAMPTAN HOME เรียบร้อยแล้ว

ขั้นตอนที่ 3
เปิดเครื่องโดยทำการใส่แบตเตอรี่เข้ากับตัวกระจายสัญญาณ 

แล้วทำการเพิ่มอุปกรณ์และทำตามขั้นตอนแนะนำในแอพพลิเคชัน
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แสกนQR Codeเพื่อดาวนโหลดแอพพลิเคชัน
LAMPTAN HOME



เครื่องสง
สัญญาณ แมเหล็ก

ขั้นตอนที่ 4
ติดแถบแม่เหล็กและเครื่องส่งสัญญาณลงไปบนพื้นที่ที่ท่านต้องการ

ด้วยเทปกาวสองหน้าที่ติดไว้กับผลิตภัณฑ์ โดยเว้นระยะห่างของ

อุปกรณ์ทั้งสองชิ้นไม่เกิน 1 เซนติเมตร

 
หมายเหตุ: สามารถติดตั้งอุปกรณ์ไว้ได้ทั้งบนประตู หน้าต่าง ตู้ และ

ที ่อื ่นๆที่มีบานพับ หรือบานสไลด์ได้ตามต้องการ แต่สำหรับการ

ติดตั้งเซนเซอร์ไว้บนประตูที่ทำจากเหล็ก จะต้องติดตั้งตัวกระตุ้น

สัญญาณเพิ่มเติม
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ขั้นตอนการใสแบตเตอรี่
1. ดึงอุปกรณ์ออกจากสลักกาวสองหน้า
2. หมุนทวนเข็มนาฬิกาเพื่อเอาฝาครอบ
    แบตเตอรี่ออก
3. ใส่แบตเตอรี่ขนาดCR2032โดยให้ขั้วลบ
    สัมผัสกับขั้วด้านล่าง และให้บริเวณด้าน
    ข้างของแบตเตอรี่สัมผัสกับขั้วด้านข้าง

3
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ขั้วด้านข้าง
ขั้วด้านล่าง

ขั้วด้านข้าง ขั้วด้านล่าง

แบตเตอรี่

แบตเตอรี่

ขั้วด้านข้าง ขั้วด้านล่าง
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4. นำฝาครอบแบตเตอรี่ใส่โดยหมุนตาม
    เข็มนาฬิกา
5. นำอุปกรณ์กลับไปใส่กับสลักกาวสองหน้า

5 หมายเหต
1. ควรทำการเปลี่ยนแบตเตอรี่อย่างสม่ำเสมอ 
2. แบตเตอรี่จะมีอายุการใช้งานกับอุปกรณ์ได้ 8-12 เดือน
3. ควรให้ขั้วด้านข้างสัมผัสกับแบตเตอรี่ด้านข้าง(ดูภาพประกอบ)



กดปุ่ม รีเซ็ต ค้างไว้จนกว่าแสงไฟสีเขียวจะดับลง แสดงถึงอุปกรณ์

หยุดเชื่อมต่อกับเครือข่ายแล้ว และหาก กดปุ่ม รีเซ็ตสั้นๆ จะปรากฏ

แสงไฟสีเขียวกระพริบช้าๆเพื่อแสดงว่า อุปกรณ์อยู่ในสถานะพร้อม

เชื่อมต่อกับเครือข่าย

ขั้นตอนการตั้งคาเครื่องใหม
9

หมายเหตุ
1. ห้ามทำการกดปุ่มReset ก่อนทำการลบอุปกรณ์ในApp

2. ต้องทำการลบอุกรณ์ ในApp ก่อนทำการDelete Family ทุกครั้ง 



บริการและรับประกันหลังการขาย

1. การรับประกัน ภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่ซื้อ โดยนำใบเสร็จรับเงิน /
    ใบกำกับภาษีมาแสดง ถ้าซื้อสินค้าภายใน 7 วัน แล้วเกิดสินค้ามีปัญหา
    ทางบริษัทฯ ยินดีเปลี ่ยนสินค้าชิ ้นใหม่ให้ ถ้าทางบริษัทฯไม่มีสินค้าใน
    คลังสินค้า ทางลูกค้าต้องรอสินค้า และสินค้าต้องไม่อยู่ในสภาพ แตก หัก
    หรืออยู่ในสภาพไม่ปกติ

2. การรับประกัน จะไม่ครอบคลุมข้อบกพร่อง หรือความเสียหายจากสาเหตุ 
    ต่อไปนี้
    a. การใช้งานไม่ถูกต้อง หรือนำสินค้าอยู่ในสภาพที่ไม่เหมาะสมกับการ
        ใช้งานที่ผิด หรือนอกเหนือจากข้อแนะนำ การใช้ในคู่มือการใช้งาน
    b. การซ่อม หรือ ดัดแปลง แก้ไข โดยบุคคลภายนอกที่มิใช่ช่างของบริษัทฯ
    c. นำสินค้า ชิ้นส่วนหรือซอฟท์แวร์ของบุคคลอื่นมาใช้ร่วมกับสินค้า
    d. หากสินค้า ชารุด หรือ เสียหาย อันเกิดจากการใช้งานผิดวิธี หรือการ
       ต่ออุปกรณ์ผิดวิธี การใช้แรงดันไฟไม่ตรงกับมาตรฐานของสินค้าและ
       การใช้งานผิดประเภทที่มีเขียนไว้ในฉลากสินค้า
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ขอขอบพระคุณที่เลือกแลมป์ตั้น
แลมปตั้น ไลทติ้ง (2001) จำกัด
3 ซอยเทียนทะเล19 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล
แขวงทาขาม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพ 10150
แผนกบริการลูกคา : 0-2451-2968-9



User Guide

SMART DOOR &WINDOW SENSOR
Your 24/7 home security guard.

English



System Requirements : Smart devices running iOS8.0 and Android 4.0 

                                or above.

Packing list

SMART DOOR &WINDOW SENSOR
Your 24/7 home security guard.

Smart Door&Window sensor can be installed on a door, window

and any otheropen/close object. Working with Zigbee minihub

and LAMPTAN HOME APP, it provides the home security defense

and creates scene with other devices.

Smart door &
window sensor 

CR2032
button battery

Base with
Adhesive Tape
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LED states

• LED indicator light flashes slowly, once every second : 

  the device searching for the network.

• LED indicator light flashes: detecting and alarming.

• LED flashes once every 3 seconds :  low battery

LED
indicator

light

Base
with
adhesive 
tape

Reset button

Transmitter

Battery
position

Magnet

Product Description
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Product Size : Transmitter - 61.5*30.3*11.7 mm.
                    : Magnet - 44.8*10.9*7.9 mm.
Power Supply : DC3V (CR2032 button battery)

Transmission Distance : <80m (in open area)
Standby current : <4µA
Alarm current : <7mA
Communication Protocol : ZigBee HA
Operating Frequency : 2.4GHz
Channels : 11,14,15,19,20,24,25
Encryption Mode : AES-128
Transmission Power : <8dBm
Receiver Sensitivity : >-90 dBm
Material : ABS
Operating Temperature : -10~50 ˚C
Operating Humidity : 10%~90%RH

Specifications
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Step 1
Download LAMPTAN HOME application on your smartphone.

Step 2
Ensure that the Zigbee Minihub has access to the LAMPTAN HOME APP.

Step 3
Power on by inserting battery to the transmitter and

adding devices following user guide.

Operation Guide
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4 5
Scan QR Code for downloading

LAMPTAN HOME application



Transmitter Magnet

Step 4
Stick the magnet and transmitter on the install position

 with a double-sided adhesive tape, and the clearance

between the two parts shall be no less than 1cm.

 

Note: Please select doors, windows and other desired

position,for installation on a metal door, please install

the booster.
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How to insert Battery

1. Pull the device out from 
    double sided tape hasp
2. Counterclockwise Rotating the 
    device to take the cover out
3. Insert CR2032 Battery and make 
    sure that the cathode touches the 
    lower pole and a side of  battery 
    touches a side of the pole.

1 2

Side pole
Lower pole

Side pole Lower pole

Battery

Battery

Side pole Lower pole
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4
4. Insert the battery cover and clockwise 
    rotate it.
5. Install the device back to double sided
    tape hasp

5 Remark
1. Replace the battery regularly.
2. The battery’s standby time is 8 to 12 months.
3. make sure that the cathode touches the lower pole
    and a side of  battery touches a side of the pole.
    (view example picture)



Hold down the "Reset" button untill the green light is OFF,
then release the button. This indicates that the sensor is 
off from the network. Short-press the Rest button to make
the green light slowly blink, which indicates that the sensor 
is ready for network connecting.

Restore default setting
9

Remark

1. Do not push reset button before delete device in App.

2. Always delete device in App before Delete Family.



Warranty and after-sales service
1. Warranty period shall be valid for 1 year since the date of 
     purchase, it’s subject to purchase invoice. For any 
     malfunction caused by inferior quality (normal usage), 
     the company will repair it for you free of charge.   
     Meanwhile, exchange of goods (due to quality problem) 
     is available to you within 7 days. 
2. Exceptions are as follows: 
    a. Any malfunction or defect caused by improper usage 
        conditions or environment. 
    b. Any malfunction or defect caused by improper installation, 
        usage, unauthorized maintenance, modification, force   
        majeure or external causes. 
    c. Any malfunction or defect resulted from applying any 
        third- party product, software or component.
    d. Any malfunction or damage not caused by the product’s 
        design, technology and quality etc. 
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Thank you for choose LAMPTAN
LAMPTAN LIGHTING (2001) Co.,LTD
3 Soi Thianthale 19, Bangkhunthian- Chaithale Rd.,
Thakarm, Bangkhunthian, Bangkok 10150 
Customer Service : 0-2451-2968-9


