
Hướng dẫn sử dụng:  

Hướng dẫn cài đặt khóa Samsung 

SHS-P717/H625/H635/H505/1321/2320 

 

1. Đổi mật khẩu (4 ~ 12 số) 

Nhấn nút REG        nhập mật khẩu đang sử dụng   nhấn phím  *         nhập mật 

khẩu mới        nhấn phím *       nhập lại mật khẩu mới         nhấn nhấn phím  *        
    

2. Đăng ký thẻ 

Nhấn nút REG        nhập mật khẩu đang sử dụng         nhấn phím *        Để thẻ vào 

đầu đọc thẻ (để lần lượt các thẻ vào gần đầu đọc thẻ)          nhấn REG để hoàn tất 

       

3. Xóa thẻ: 

Nhấn và giữ nút REG trong 03 giây          nhập mật khẩu            nhấn phím * 

(Tất cả thẻ sẽ bị xóa hết) 

4. Thiết lập lại khóa 

Nhấn và giữ nút REG trong 05 giây          nhập số 4560852580            nhấn phím * 

    

Lưu ý: Chỉ cài đặt khóa trong trạng thái mở cửa. Sau khi thiết lập lại khóa thì tất 

cả thông tin thẻ bị xóa và mật khẩu trở về mặc định 1234 ( hoặc 12345) 



Hướng dẫn sử dụng:  

Khóa SHS-3420/3320 

 

1. Đổi mật khẩu chính (4 ~ 12 số) 

 

Nhấn nút REG        nhập mật khẩu chính đang dùng      nhấn phím *       nhập mật 

khẩu chính mới         nhấn phím * 

    

2. Tạo mật khẩu phụ (4 ~ 12 số) 

 

 Nhấn nút REG       nhập mật khẩu chính       nhấn phím *        nhập số người dùng 

(1~70) nhấn phím *        nhập mật khẩu phụ         nhấn phím * 

3. Đăng ký thẻ 

 

Nhấn nút REG       nhập mật khẩu chính        nhấn phím  *         nhập số người 

dùng (1~70)        nhấn phím *        để thẻ vào đầu đọc thẻ        nhấn nút REG kết 

thúc 

             

4. Thiết lập lại khóa 

 

nhấn giữ nút REG trong 10 giây    nhập số 1470852369      nhấn phím * 

    

Lưu ý: Chỉ cài đặt khóa trong trạng thái mở cửa. Sau khi thiết lập lại khóa thì tất 

cả thông tin thẻ và mật khẩu phụ bị xóa và mật khẩu chính trở về mặc định 1234 

hoặc 12345 



Hướng dẫn sử dụng:  

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG KHÓA SAMSUNG SHS-H705 

 

1. Đổi mật khẩu chính (4 ~ 12 số) 

 

nhấn nút REG       nhập mật khẩu chính đang dùng        nhấn phím *       nhấn phím 

1       nhấn phím *        nhập mật khẩu chính mới        nhấn phím * 

    

2. Tạo mật khẩu phụ 

 

nhấn nút REG       nhập mật khẩu chính        nhấn phím * nhấn phím 4       nhấn 

phím *   nhập số người dùng (0~9)       nhấn phím *       nhập mật khẩu phụ 

       nhấn phím * 

  

3. Đăng ký vân tay 

 

nhấn nút REG        nhập mật khẩu chính   nhấn phím *        nhấn phím 7        

nhấn phím *         để vân tay vào đầu đọc đến khi nghe [toot ~] (thao tác 03 lần) 

nhấn         phím * 

       

4. Thiết lập lại khóa (xóa hết vân tay, thẻ, mã số về mặc định 1234) 

 

Nhấn nút và giữ nút REG trong 05 giây       nhập số 4560852580      nhấn phím * 

 

Lưu ý: Chỉ cài đặt khóa trong trạng thái mở cửa. Sau khi thiết lập lại khóa thì tất 

cả thông tin vân tay và mật khẩu phụ bị xóa và mật khẩu chính trở về mặc định 

1234 

 

 



Hướng dẫn sử dụng:  

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG KHÓA SAMSUNG SHS-P718 

 
1. Đổi mật khẩu (4 ~ 12 số) 

 

Nhấn nút REG        nhập mật khẩu đang sử dụng   nhấn phím  *         nhập mật 

khẩu mới        nhấn phím *       nhập lại mật khẩu mới         nhấn nhấn phím  *        
    

2. Đăng ký thẻ 

 

Nhấn nút REG        nhập mật khẩu đang sử dụng         nhấn phím *        Để thẻ vào 

đầu đọc thẻ (để lần lượt các thẻ vào gần đầu đọc thẻ)          nhấn REG để hoàn tất 

  

1. Đăng ký vân tay 

 

Nhấn nút REG        nhập mật khẩu       nhấn phím *         khi nắp che vân tay mở 

         để vân tay vào đầu đọc đến khi nghe [toot ~] lấy vân tay ra và tiếp tục đặt vào 

đến 03 lần          nhấn phím *  

      

2. Thiết lập lại khóa (xóa hết vân tay, thẻ, mã số về mặc định 1234) 

 

Nhấn nút và giữ nút REG trong 05 giây       nhập số 4560852580      nhấn phím * 

 

Lưu ý: Chỉ cài đặt khóa trong trạng thái mở cửa. Sau khi thiết lập lại khóa thì tất 

cả thông tin vân tay và mật khẩu phụ bị xóa và mật khẩu chính trở về mặc định 

1234 

 

 

  


