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2 chế độ hoạt động: chế độ khách sạn và chế độ nhà riêng

Thiết lập mặt định:
1. Thiết lập mặt định nhà máy là chế độ nhà riêng
2. Mã số người dùng (4-6 ký tự), mã số mặc định nhà máy: 1234 (Mã số này sẽ 
không còn giá trị sau khi được thay đổi) 
3. Mã số quản lý (6 ký tự), mã số mặc định nhà máy: 888888 (Mã số này sẽ 
không còn giá trị sau khi được thay đổi) 

Mở khóa két sắt

Lần mở đầu tiên: Lắp 4 viên Pin AA vào hộp Pin dự phòng bên ngoài, cắm vào cổng 
kết nối ở mặt trước. Đặt bàn tay lên mặt số cảm ứng để kích hoạt bàn phím. Nhập 
mã số người dùng mặc định nhà máy. Màn hình LED sẽ hiển thị “OPEN” nếu mã số 
được nhập có giá trị, sau đó sẽ báo “OPENED”. Cửa sẽ mở tự động. Nếu màn hình 
LED hiển thị “E-CODE” có nghĩa mã số đã nhập sai. 
Tháo Pin khỏi hộp Pin dự phòng bên ngoài để thay vào hộp Pin chính bên trong ở 
phía sau cửa. 

Khóa két sắt

1. Chế độ khách sạn: 
Đặt bàn tay lên mặt số cảm ứng để kích hoạt bàn phím. Nhập dãy số 4-6 ký tự bất 
kỳ và nhấn phím #. Màn hình LED sẽ báo “CLOSE” -> “CLOSED”.
Chức năng đóng cửa nhanh: Trong vòng 10 phút sau khi mở cửa két sắt, nếu bạn 
đóng cửa và nhấn phím #, cửa sẽ tự khóa với mã số gần nhất được sử dụng được 
hiển thị trên màn hình LED. 

2. Chế độ nhà riêng: 
Đặt bàn tay lên mặt số cảm ứng để kích hoạt bàn phím. Đóng cửa ở vị trí đóng và 
nhấn phím #, cửa két sắt sẽ được khóa.

Cài đặt thay đổi mã số

1. Chế độ khách sạn: 
Mã số được nhập để khóa két sắt sẽ được dùng để mở két sắt.  

2. Chế độ nhà riêng: 
Lưu ý: Ở chế độ này, mã số người dùng và mã số quản lý không thể giống nhau. Khi 
chuyển sang chế độ nhà riêng, mã số người dùng sẽ được chuyển thành 1234  
Khi cửa két sắt mở, nhập đúng mã số người dùng và nhấn phím *. Màn hình LED hiển 
thị “USEr”. Nhập mã số người dùng mới và nhấn phím #. Khi màn hình hiển thị 
“AGAIN”, vui lòng nhập lại mã số người dùng và nhấn phím #. Màn hình hiển thị 
“dONE” báo hiệu quá trình đổi mã thành công. 
Nếu 2 lần nhập với mã số khác nhau, màn hình sẽ báo “E-Code” và bạn sẽ phải lập 
lại các bước như trên. 
Ở chế độ nhà riêng, nếu mã số người dùng và mã số quản lý giống nhau, màn hình 
sẽ báo “E-Code”. Vui lòng thay đổi mã số quản lý, khác với mã số người dùng.  

Thiết lập quản lý

Giống nhau cho cả 2 chế độ Khách sạn và chế độ Nhà riêng: Khi cửa két sắt mở, đặt 
bàn tay lên mặt số cảm ứng để kích hoạt bàn phím. Nhập đúng mã quản lý và nhấn 
phím *. Khi màn hình báo “NEU”, nhấn phím số 0 và bạn có thể chọn giữa 2 danh mục 
“NEU” và “TyPE”. Chọn bất kỳ mục nào và nhấn phím # để đi vào trong danh mục đó.

1. Thay đổi mã số quản lý
Nhấn phím 0 để chọn “NEU” và nhấn phím # để đi vào mục thay đổi mã số. Khi màn 
hình LED hiển thị “BEGIN”, vui lòng nhập mã số quản lý mới (6 ký tự) và nhấn phím #. 
Màn hình LED hiển thị “AGAIN” – vui lòng nhập lại mã số quản lý mới để xác nhận. 
Màn hình LED hiển thị “dONE” – thông báo quá trình thay đổi đã thành công.
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2. Thay đổi chế độ
Nhập mã số quản lý và nhấn phím *, Khi màn hình LED hiển thị “NEU”, nhấn phím 
số 0 để chọn “TyPE” và nhấn phím # để đi vào bên trong danh mục thay đổi. 
H-TyPE: Chế độ khách sạn
F-TyPE: Chế độ nhà riêng
Tại bước này, bạn có thể nhấn phím 0 để thay đổi giữa “H-TyPE” và “F-TyPE”. 
Nhấn phím # để kết thúc quá trình thay đổi chế độ. Và nhấn phím * để quay về danh 
mục trước đó.   
(A) Chuyển đến “H-TyPE” và nhấn phím #: Màn hình báo “dONE” và sau đó mã số 
người dùng sẽ thay đổi về 1234 và mã số quản lý không thay đổi
(B) Chuyển đến “F-TyPE” và nhấn phím #: Màn hình báo “dONE” và sau đó mã số 
người dùng sẽ thay đổi về 1234 và mã số quản lý không thay đổi

Tùy chỉnh Bật/Tắt đèn LED chiếu sáng bên trong

Giống nhau ở cả 2 chế độ khách sạn và chế độ nhà riêng.
1. Bật đèn LED chiếu sáng bên trong: Khi cửa két sắt mở nhưng đèn LED bên 
trong tắt, đặt bàn tay lên mặt số cảm ứng để kích hoạt bàn phím. Sau đó nhấn phím 
* và giữ trong 2 giây, đèn LED bên trong sẽ sáng trong 15 giây (Ngay khi bạn đóng 
cửa, đèn LED sẽ tự động tắt).
2. Tắt đèn LED chiếu sáng bên trong: Đèn tự động tắt khi đóng cửa.

Chức năng riêng tư/Ẩn mã số

Giống nhau ở cả 2 chế độ khách sạn và chế độ nhà riêng.
1. Kích hoạt chức năng Ẩn mã số/Riêng tư: đặt bàn tay lên mặt số cảm ứng để 
kích hoạt bàn phím. Đảm bảo không có ký tự hiển thị trên màn hình LED và bàn 
phím số đã sáng đèn. Nhấn phím * 2 lần và nhấn phím #. Màn hình LED hiển thị “
口-ON” thông báo chức năng này đã được kích hoạt. Khi nhập bất kỳ số nào, màn 
hình LED chỉ hiển thị 口口口口
2. Tắt chức năng Ẩn mã số/Riêng tư: Làm tương tự như bước trên.

Khóa bàn phím

Giống nhau ở cả 2 chế độ khách sạn và chế độ nhà riêng: khi nhập sai mã số liên tiếp 
3 lần, màn hình LED sẽ hiển thị “E-Code” và bàn phím sẽ tạm khóa. “HODE XX” (XX 
là thời gian). Sau thời gian XX phút, bàn phím sẽ trở lại trạng thái hoạt động bình 
thường. 

Mở két sắt khẩn cấp

Trong trường hợp quên mật khẩu hoặc vì một lý do nào đó mà két sắt không thể mở 
bằng mã số, bạn có thể sử dụng chìa khóa cơ dự phòng để mở cửa két sắt. 

Lưu ý:

1.”LO-bAT”: Báo hiệu Pin yếu. Vui lòng thay Pin kịp thời. 
2.”E-rUN”: Báo hiệu có lỗi trong cơ cấu khóa cửa. Vui lòng làm theo các bước sau: 
A. Tháo nắp che mặt sau cửa và kiểm tra xem cơ chế khóa có bị kẹt bởi vật gì không 
dẫn đến không thể hoàn tất quá trình "mở / khóa".
B. Thay công tắc hành trình mới và kiểm tra lại xem đèn LED còn hiển thị “E-rUN” 
không
C. Thay Mô tơ mới và kiểm tra lại xem đèn LED còn hiển thị “E-rUN” không
3. “B-LOC”: 
A. Chốt khóa bị kẹt bởi khung cửa két sắt, vui lòng sử dụng mã số để mở và đảm bảo 
cửa đã được đóng hoàn toàn ở vị trí đóng và thực hiện khóa lại két sắt.
B. Thay Mô tơ mới trong cơ cấu khóa cửa.
4. Phím * có chức năng xóa, nhấn 1 lần sẽ xóa 1 ký tự.
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