
The contents of this user manual are subject to change without prior 
notice to the user in order to enhance of the products.

*
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Nội dung của hướng dẫn sử dụng này có thể thay đổi mà không cần thông báo 
trước cho người dùng để nâng cao hiệu năng của sản phẩm.

*

Hướng dẫn Sử dụng
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Hướng dẫn cài đặt

Nội dung Thông tin cần biết

Mật khẩu, thẻ từ, vân tay (chỉ có trên DL7100) và chìa khoá khẩn cấp.

3 mật khẩu chủ, 47 mật khẩu người dùng

Có thể thêm các số ngẫu nhiên vào phía trước hoặc sau mật khẩu người dùng nhưng 
không quá 16 ký tự. Chức năng này sẽ ngăn chặn khả năng mật khẩu bị sao chép.

Khi bật chế độ riêng tư, không thể mở cửa từ bên ngoài bằng vân tay, mật khẩu hoặc 
thẻ từ người dùng ngoại trừ vân tay, mật khẩu hoặc thẻ từ chủ và/hoặc chìa khóa cơ.

Khi nhập sai mật khẩu hoặc thẻ từ 6 lần hoặc 12 lần đối với dấu vân tay, khóa sẽ bị vô 
hiệu hoá trong vòng 300 giây cùng chuông cảnh báo (thời lượng báo động có thể được 
cài đặt trong khoản 5/10/20/30 giây trong menu “Cài đặt hệ thống”). Sau đó, khóa sẽ 
được kích hoạt lại. Trong khi khóa bị vô hiệu hoá, chỉ có thể mở cửa bằng chìa khoá cơ.

Khi dung lượng Pin quá thấp, tín hiệu cảnh báo sẽ hiện lên trên mặt bàn phím. Vui lòng 
thay tất cả Pin ngay lập tức.

Khi cửa không được đóng đúng cách, chẳng hạn như bị kẹt chốt, cảnh báo sẽ hiện lên 
để thông báo lỗi cho bạn.
Hãy ngay lập tức đóng và khoá cửa đúng cách.

Khi khóa được mở bằng cách tác động lực mạnh bên ngoài, khóa sẽ bị vô hiệu hoá 90 giây 
cùng chuông báo động.
Sau đó, khóa sẽ được kích hoạt trở lại. Thẻ từ hoặc dấu vân tay của chủ nhà/người dùng có 
thể tắt âm cảnh báo lúc kích hoạt lại khoá.

Khi bảng điều khiển bên ngoài bị một lực mạnh tháo dỡ, khóa sẽ hiển thị cảnh báo “Âm báo 
phá khóa” cùng với âm báo động trong 90 giây. Sau đó, khóa sẽ được kích hoạt lại.

3 thẻ từ chủ, 47 thẻ từ người dùng

3 vân tay chủ, 97 vân tay người dùng (chỉ có trên DL7100).

4 cách mở

Xác thực bằng Vân tay chủ/người dùng, Mật khẩu chủ/người dùng và Thẻ từ 
chủ/người dùng

Chức năng chống sao chép mật khẩu

Chế độ riêng tư

Chống phá hoặc hack

Cảnh báo thay pin

Cảnh báo khóa chưa được khóa hoàn toàn

Chức năng báo động phá khóa

Chức năng cảnh báo tháo khoá

Tính năng sản phẩm
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Thông tin cần biết

Chú ý

Thận trọng

Thông số kỹ thuật

* Đọc và hiểu tất cả hướng dẫn trước khi sử dụng.

* Nếu hư hỏng gây ra bởi việc không tuân thủ theo hướng dẫn sử dụng này, việc bảo hành sẽ không áp dụng.

* Chỉ sử dụng pin kiềm (Alkaline).

* Không để sản phẩm và phụ kiện tiếp xúc với mưa hoặc nước. 

* Không để sản phẩm và phụ kiện tiếp xúc với các chất ăn mòn để tránh làm hư hỏng bề mặt sản phẩm.

* Không cạo cảm biến vân tay bằng các vật sắt nhọn, nếu không sẽ gây ra hư hỏng vĩnh viễn.

* Khi vệ sinh sản phẩm, vui lòng lau bằng vải mềm.

* Nếu có cảnh báo Pin yếu, vui lòng thay tất cả pin và đảm bảo lắp Pin đúng cách..

1. Bạn có thể cài đặt theo menu được hiển thị trên màn hình dưới nhiều ngôn ngữ (ví dụ: Tiếng Anh, Tiếng Việt v.v.).

2. Mật khẩu  chủ mặc định là “123456 “, hãy đổi mã sau khi lắp đặt.

3. Mật khẩu (6-16 chữ số): Số lượng mật khẩu tối đa là 50 (3 mật khẩu chủ, 47 mật khẩu người dùng)

4. Mật khẩu tạm thời (6-16 chữ số): Số lượng mật khẩu tối đa là 1

5. Mật khẩu một lần (6-16 chữ số): Số lượng mật khẩu tối đa là 1

6. Thẻ từ: Số lượng thẻ tối đa là 50 (3 thẻ chủ, 47 thẻ người dùng)

7. Vân tay (chỉ có trên DL7100): Số lượng tối đa là 100 (3 vân tay chủ, 97 vân tay người dùng)

Mặt ngoài khoá Mặt trong khoá

Màn hình hiển thị

Bàn phím cảm ứng

Vùng đọc thẻ từ

Cảm biến vân tay
chỉ có trên DL7100

Tay nắm ngoài

Tấm che mặt trong

Tay nắm trong

Nút chuyển 
chế độ riêng tư

Cổng cấp nguồn khẩn cấp

Ruột 
khoá cơ

Đơn vị: mm

Cài đặt mặc định

Hướng dẫn truy cập menu cài đặt

Thông tin cần biết

Cài đặt Thiết lập mặc định

Mật khẩu chủ 123456

Xác thực đơn

Bật

Tiếng Anh

Tắt

6 lần với mật khẩu 
6 lần với thẻ từ 
12 lần với vân tay

Cài đặt chế đổ mở cửa

Loa

Giới hạn nhập xác thực sai

Ngôn ngữ hiển thị

Cảnh báo tháo khoá

1. Chạm vào màn hình để kích hoạt khoá

2. Ấn

3. Nhập mật khẩu/ thẻ từ / vân tay ( chỉ có trên mẫu DL7100) của chủ nhà

Lên

Xuống

Back

Nhập

Phím thao tác
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Hướng dẫn cài đặt

Bảng hướng dẫn

* Vui lòng xem phần chú thích cài đặt nâng cao

Vân tay

(Chỉ có trên mẫu 
DL7100)

Mật khẩu 

(MK)

Thẻ

Cài đặt hệ thống

1. Thêm chủ nhà

2. Thêm người dùng

3. Xóa 1 người dùng

4. Xóa tất cả người dùng

1. Thêm chủ nhà

2. Thêm người dùng

3. Xóa 1 người dùng

4. Xóa tất cả người dùng

1. Thêm chủ nhà

2. Thêm người dùng

3. Xóa 1 người dùng

4. Xóa tất cả người dùng

1. Thiết lập lại

2. Bật âm lượng

3. Tắt âm lượng

4. Cài đặt thời gian*

5. MK tạm thời*

6. Ngôn ngữ

7. Th.gian báo động

Chế độ luôn mở

Cài đặt xác thực

Âm báo phá khoá

Thông tin khoá

Bật chế độ luôn mở

Tắt chế độ luôn mở

Xác nhận đơn

Vân tay & Vân tay (chỉ có trên mẫu 
DL7100)

Vân tay & MK (chỉ có trên mẫu DL7100)

MK & thẻ

Vân tay & thẻ (chỉ có trên mẫu DL7100)

Lịch sử mở khóa

Thông tin bộ nhớ

Phiên bản

Pin

Hướng dẫn cài đặt

Bảng hướng dẫn

Bật 

Tắt
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Hướng dẫn cài đặt

Giải thích cài đặt và nâng cao

Cài đặt thời gian hệ thống

Cài đặt mật khẩu tạm thời

1. Truy cập vào menu bằng mật khẩu/thẻ từ/vân tay của 
chủ nhà.
2. Chọn “Cài đặt thời gian” trong tùy chọn “Cài đặt hệ 
thống”.
3. Nhập ngày giờ để cài đặt thời gian cho hệ thống.

Mật khẩu tạm thời được cài đặt sau khi thực hiện đúng như 6 bước bên trên.

1. Truy cập vào menu bằng mật khẩu/thẻ từ/vân tay của chủ nhà.

2. Chọn “MK tạm thời” trong menu “C.đặt hệ thống”.

3. Chọn “Thêm MK tạm thời” và điền mật khẩu.

4. Trở lại menu “MK tạm thời”, sau đó chọn “Cài đặt ngày” để cài ngày bắt đầu và kết thúc mà 
mật khẩu tạm thời có thể mở cửa.
(Lưu ý: ngày bắt đầu và ngày kết thúc không thể là cùng một ngày. Ví dụ: nếu bạn muốn mật khẩu 
tạm thời chỉ có thể được mở khóa vào ngày 20 tháng 2, bạn nên đặt ngày bắt đầu vào ngày 20 
tháng 2 và ngày kết thúc vào ngày 21 tháng 2. Mật khẩu tạm thời sẽ không thể mở khóa cửa sau 
00:00 sáng, ngày 21 tháng 2.)

5. Trở lại menu “MK tạm thời”, sau đó chọn “Thời gian 1” để cài ngày bắt đầu và kết thúc mà mật 
khẩu tạm thời có thể mở cửa. Có 3 khoảng thời gian và ít nhất phải đặt 1 khoảng thời gian để mật 
khẩu tạm thời có hiệu lực. Nếu bạn cài đặt hết các khoảng thời gian với các thời điểm khác nhau, 
mật khẩu tạm thời chỉ có thể mở khóa ở trong khoảng thời gian mà bạn cài.
Định dạng của khoảng thời gian là 00:00 to 23:59.
 Ví dụ:  thời gian bắt đầu: 00:00 
  thời gian kết thúc: 23:59

6. Quay lại menu “MK tạm thời”, sau đó chọn “Ngày trong tuần”. Làm theo hướng dẫn dưới đây để 
hoàn thành cài đặt tuần:
 A. Điền số “0” hoặc “1”.
 B. “0” nghĩa là ngày không có hiệu lực, “1” là ngày có hiệu lực  
 C. Điền 7 chữ số “0“ hoặc “1” để chỉ ngày có hiệu lực hoặc không từ Thứ Hai đến 

Chủ Nhật. Chữ số đầu tiên chỉ ngày Thứ Hai, số thứ 2 chỉ ngày Thứ Ba và tiếp tục như 
vậy.

Ví dụ: Nếu cài đặt tuần là “0111110”, thì mật khẩu tạm thời không thể mở khoá trong cả ngày Thứ 
Hai và Chủ Nhật, nhưng người có mật khẩu tạm thời có thể mở cửa từ Thứ Ba đến Thứ Bảy .

Định dạng ngày tháng: DD - MM - YYYY 
Định dạng giờ: HH - MM - SS

Chú ý

Chú ý

Hướng dẫn cài đặt

Giải thích cài đặt và nâng cao

Cài đặt mật khẩu một lần

Xoá mật khẩu tạm thời

Cài đặt thời gian âm cảnh báo (Cảnh báo người lạ cố tình mở cửa)

1. Truy cập vào menu bằng mật khẩu/thẻ từ/vân tay chủ.

2. Chọn “MK tạm thời” trong menu “C.đặt hệ thống”.

3. Chọn “Thêm MK 1 lần” và điền mật khẩu.

1. Truy cập vào menu bằng mật khẩu/thẻ từ/vân tay chủ.

2. Chọn “MK tạm thời” trong menu “C.đặt hệ thống”.

3. Chọn “Xoá MK tạm thời”  để xoá mật khẩu.

1. Truy cập vào menu bằng mật khẩu/thẻ từ/vân tay chủ.

2. Chọn “Th.gian báo động” trong menu “C.đặt hệ thống”.

3. Chọn thời gian từ 5 - 30 giây.

Mật khẩu này sẽ hết hiệu lực sau một lần mở khóa.

 Nếu mật khẩu dùng một lần được cài đặt. Khi xóa mật khẩu người dùng tạm thời, cả mật 
khẩu người dùng tạm thời lẫn mật khẩu người dùng một lần sẽ bị xóa cùng lúc.

Âm cảnh báo này sẽ kích hoạt khi có người nhập sai thông tin đăng nhập.

Chú ý

Chú ý

Chú ý
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Hướng dẫn cài đặt

Các tính năng mở rộng

Cài đặt chế độ luôn mở

Người dùng có thể bật tắt Chế độ luôn mở bằng hai cách.

Bật chế độ  luôn mở:

Tắt chế độ  luôn mở:

Cách 1:

1. Mở khoá bằng mật khẩu/thẻ từ/vân tay chủ nhà hoặc người dùng.

2. Nhấn và giữ phím “0” cho đến khi màn hiển thị “Chế độ luôn mở Bật”

Cách 2:

1. Truy cập vào menu bằng mật khẩu/thẻ từ/vân tay chủ nhà.

2. Chọn “Chế độ luôn mở” trong menu.

3. Chọn “Luôn mở: Bật” 

Cách 1:

1. Mở khoá bằng mật khẩu/thẻ từ/vân tay chủ nhà hoặc người dùng.

2. Nhấn giữ phím  

Cách 2:

1. Truy cập vào menu bằng mật khẩu/thẻ từ/vân tay chủ nhà.

2. Chọn “Chế độ luôn mở” trong menu.

3. Chọn “Luôn mở: Tắt”

Khi cửa đang khoá, trượt công tắc riêng tư sang 
chế độ “ON” để đổi sang chế độ riêng tư. Chỉ 
có xác thực chủ nhà và chìa khóa cơ mới có thể 
mở cửa từ bên ngoài.

Xác thực người dùng bị vô hiệu trong chế độ 
này.

Chế độ riêng tư 

Hướng dẫn sử dụng

Mở và khoá cửa

Mật khẩu Vân tay (chỉ có trên DL7100) Thẻ
1. Chạm vào bàn phím bằng 
lòng bàn tay để bàn phím 
sáng đèn.

2. Nhập mật khẩu đã 
cài đặt, kết thúc bằng 
phím        .

3. Gạt tay nắm cửa xuống 
dưới để mở khoá.

Có thể thêm dãy số ngẫu nhiên trước hoặc sau mật khẩu người dùng thật với độ dài tối đa 16 ký tự. 
Chức năng này tránh làm lộ mật khẩu người dùng.

Đưa chìa khoá vào lỗ khóa và xoay tới góc chính xác.

Sau đó gạt tay nắm cửa xuống dưới để mở khoá.

Không được gạt tay nắm cửa xuống dưới trong khi đang xoay 
chìa khoá cơ. Luôn luôn xoay chìa khoá trước, sau đó mới 
được gạt tay nắm cửa xuống dưới để mở cửa.

Tay nắm cửa

Gạt tay nắm cửa xuống dưới để mở khoá.

Sau khi đóng cửa đúng cách, chốt cố định sẽ tự động bị đẩy ra ngoài

1. Đặt ngón tay đã 
đăng ký thành công 
vào vùng cảm biến 
vân tay

2. Gạt tay nắm cửa 
xuống dưới để mở 
khóa.

1. Đặt thẻ từ đã cài 
đặt thành công vào 
khu vực đọc thẻ.

2. Gạt tay nắm cửa 
xuống dưới để mở 
khoá.

Hướng dẫn mở cửa từ bên ngoài

Chức năng chống sao chép mật khẩu

Sử dụng chìa khoá cơ

Hướng dẫn mở cửa từ bên trong

Hướng dẫn khoá cửa

Khoá cơ học Chú ý
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Hướng dẫn sử dụng

Các tính năng dịch vụ

Khôi phục cài đặt mặc định

Cấp nguồn khẩn cấp qua cổng Micro USB.

Nút thiết lập lại

Cổng cáp nguồn khẩn cấp

Có 2 cách để khôi phục cài đặt mặc định

Cách 1:

1. Mở nắp pin ra và tìm nút thiết lập lại.

2. Chạm vào bàn phím bằng lòng bàn tay để bàn phím sáng 
lên.

3. Sử dụng kẹp giấy để nhấn và giữ nút thiết lập lại và tiếp tục 
nhấn giữ nút         trên bàn phím cảm ứng để thiết lập lại hệ 
thống.

4. Sau đó, tất cả các dữ liệu người dùng và cài đặt đều bị xoá.

Cách 2:

1. Truy cập vào menu bằng mật khẩu/thẻ từ/vân tay chủ nhà.

2. Chọn “Thiết lập lại” trong menu “Cài đặt hệ thống”.

3. Nhấn và giữ phím

Khi điện áp của pin quá thấp và không thể mở khóa từ 
bên ngoài, kết nối nguồn điện 5V vào khoá qua cổng 
micro USB ở phía dưới. 

Sau đó mở cửa và ngay lập tức thay tất cả pin bên trong.




