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 CÁCH VÀO CHẾ ĐỘ CÀI ĐẶT VÀ RESET KHÓA VỀ MẶC ĐỊNH BAN ĐẦU 

Phía mặt trong của khóa có 1 nút reset: 

- Bấm giữ nút reset, khóa phát ra 5 tiếng bíp và phát ra một tiếng nhạc, nếu thả tay ra khóa sẽ cho vào 

cài đặt. 

- Còn nếu tiếp tục giữ nút reset, khóa sẽ tiếp tục phát ra 5 tiếng bíp trầm hơn, trên màn hình sẽ hiện lên 

và cho ta lựa chọn sao (*) hoặc thăng (#). Nếu chọn * có nghĩa là thoát,  còn nếu chọn # thì khóa sẽ 

cho phép mình reset khôi phục cài đặt gốc. 

Lưu ý, khi khôi phục cài đặt gốc xong, khóa sẽ cho mình lựa chọn, nếu tay cầm quay về phía 

bên trái thì chọn LEFT, còn nếu tay cầm  quay về phía bên phải thì bấm chọn RIGHT 

 

 CÀI ĐẶT KHÓA 

- Bấm giữ nút reset, khóa phát ra 5 tiếng bíp và phát ra một tiếng nhạc, nếu thả tay ra khóa sẽ cho vào 

cài đặt. 

Trên màn hình hiện lên 4 số: 

1 – ADD (Bỏ dấu vân tay vào 3 lần để lấy dấu vân tay, hoặc bỏ thẻ từ vào 1 lần để thêm thẻ từ, hoặc 

nhập mật khẩu 6 số trở lên xong bấm # rồi nhập lại lần nữa và bấm # để thêm mật khẩu mới) 

2 – DEL (Chọn 1 là xóa vân tay, chọn 2 là xóa thẻ từ, chọn số 3 là xóa mật khẩu) 

3 – MODE (Chọn 1 là chế độ mở khóa bình thường, chọn 2 là chế độ mở khóa bằng 2 dấu vân tay, 

chọn 3 là chế độ mở khóa bằng một dấu vân tay và một một khẩu) 

4 – N-OPEN (Chọn N-open để thay đổi hướng tay cầm gạt khóa) 


