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1.Cách mở khoá: 

– Mở bằng mật mã: 

+ Đặt tay lên bàn phím để kích hoạt bàn phím. Nhập mật mã và nhấn phím “*” để kết thúc. Nếu 

đúng sẽ nghe tiếng mô tơ chạy mở khóa. 

+ Sử dụng chế độ mật mã ảo: nhập dãy số bất kỳ + mật mã và nhấn “*” để kết thúc. 

– Mở bằng vân tay: đặt tay vào vạch ngang, mặt quét vân tay sẽ mở ra. Miết vân tay theo chiều từ 

trên xuống để xác nhận. Nếu đúng sẽ nghe tiếng mô tơ chạy mở khóa. 

2.Cách khóa cửa: 

Cài đăt/hủy chế độ khóa cửa tự động: 

– Cài đặt chế độ khóa cửa tự động: Khóa cửa à Đặt tay lên mặt khóa à Nhập mật mã à nhấn 2 lần 

phím “#”à nhấn số 4 

– Hủy chế độ khóa cửa tự động: Khóa cửa à Đặt tay lên mặt khóa à Nhập mật mã à nhấn 2 lần phím 

“#”à nhấn số 7 

Nếu khóa đã đặt chế độ tự động khóa thì bỏ qua bước này. 

– Cách khóa cửa từ bên ngoài: Đặt tay lên bàn phím để khóa 

– Khóa từ bên trong 

+ Nhấn nút khóa/mở cửa hình tròn to, khóa sẽ tự khóa 

+ Hoặc xoay nút khóa/mở bằng tay. 

– Khóa riêng tư từ bên trong 

+ Khi khóa đóng, nhấn và giữ nút nhỏ trong vài giây, nghe tiếng bíp là đã cài đặt khóa riêng tư. Khi 

đó từ bên ngoài không thể mở bằng vân tay, mật mã và thẻ được. 

+ Để hủy chế độ này chỉ cần nhấn lại nút cài đặt hoặc nhấn nút mở cửa. 

3. Đăng ký mật mã: 

Nhấn nút đăng ký rồi à nhập mật mã cần đặt (từ 4-12 ký tự) à nhấn “*” để ghi lại. Sau đó có thể đăng 

ký tiếp bằng cách nhập mật mã và phím “*”. Để thoát chế độ đăng ký nhấn lại nút đăng ký. Đăng ký 

tối đa được 04 mật mã. 

Khi đăng ký mật mã mới, mật mã cũ sẽ tự động bị hủy. 

4.Đăng vân tay: 

Nhấn nút đăng ký rồi à Miết vân tay 2 lần để đăng ký. Có thể đăng ký liên tục. Để thoát chế độ đăng 

ký nhấn lại nút đăng ký hoặc chờ sau 10 giây. Đăng ký tối đa được 100 vân tay. 



5. Xóa vân tay: 

Nhấn nút đăng ký rồi à Nhấn và giữ phím “#” trong vòng 5 giây đến khi nghe âm báo là thành công, 

đã xóa toàn bộ vân tay. 

6. Chế độ báo động khi bị cậy cửa 

Khi cửa bị cạy, khóa sẽ kêu báo động. Để tắt báo động dùng vân tay, thẻ hoặc mật mã mở cửa thì 

chế độ báo động mới tắt. 

7. Dấu hiệu hết pin 

– Khóa sẽ có biểu tượng báo hết pin. Cần thay pin ngay trong trường hợp này. 

8. Cài đặt chế độ mật mã xác nhận 2 lần 

– Đặt tay vào bàn phím à nhập mật mã à nhấn phím “#” à nhấn phím 5 để đăng ký. Khi mở khóa 

trong trường hợp này khóa sẽ yêu cầu nhập thêm 3 số nữa trước khi mở cửa. 

– Để hủy chế độ này làm lại thao tác như trên. 

9. Điều chỉnh âm lượng 

– Đặt tay vào bàn phím à nhập mật mã à nhấn phím “#” à nhấn phím 3 tăng âm lượng, nhấn phím 6 

để giảm âm lượng à nhấn “*” để ghi lại. 

 


