
 

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT KHÓA YLOCK YL-8862 

TÀI KHOẢN: 

- Tài khoản Master: Là tài khoản có quyền mở khóa và có quyền để vào cài đặt khóa 

- Tài khoản Người dùng: Là tài khoản có quyền mở khóa 

RESET KHÓA VỀ CÀI ĐẶT BAN ĐẦU 

- Nhấn giữ nút SET lắp PIN vào và tiếp tục giữ 5 giây để khôi phục cài đặt gốc 

- Ở trạng thái mặc định tất cả các vân tay, tất cả các thẻ từ đều có thể mở được cửa mà không cần 
cài đặt 

- Mật khẩu Master mặc định: 123456 

CÀI ĐẶT KHÓA LẦN ĐẦU 

- Khi cài đặt lần đầu nhấn nút SET + 123456# thì Khóa sẽ yêu cầu đổi và đặt Master:  

* Đặt vân tay để cài vân tay có quyền Master 

* Quẹt thẻ để cài thẻ có quyền Master 

* Nhập 2 lần mật mã 6 ký tự + # để cài mật mã có quyền Master. 

CÀI ĐẶT KHÓA 

- Để vào cài đặt nhấn nút SET + Master (Vân tay hoặc Mật mã hoặc Thẻ từ) 

- Nhấn 1# để thay đổi Master (Vân tay, Mật mã, Thẻ từ) 

- Nhấn 2# để thêm tài khoản người dùng mở khóa (Tối đa 5 Mật mã và 83 Vân tay hoặc Thẻ từ) 

* Đặt vân tay để cài vân tay (có thể cài liên tiếp nhiều vân tay) 

* Quẹt thẻ để cài thẻ (có thể cài liên tiếp nhiều thẻ từ) 

* Nhập 2 lần mật mã 6 ký tự + # để cài mật mã (có thể cài liên tiếp nhiều mật mã) 

- Nhấn 3# để xóa tài khoản 

* Nhấn 1# để xóa thủ công từng tài khoản (quẹt thẻ, đặt vân tay hoặc nhập mật mã cần xóa) 

* Nhấn 2# để xóa tất cả vân tay 

* Nhấn 3# để xóa tất cả thẻ 

* Nhấn 4# để xóa tất cả mật khẩu 

* Nhấn 5# để xóa toàn bộ tài khoản người dùng 

 


