
 
 

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT KHÓA YLOCK YL-8882 
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 chờ nghe âm thanh thông báo “didi”, nhả nút SET. 

- Ở trạng thái mặc định mật khẩu 123456 và tất cả vân tay, tất cả các thẻ từ đều có thể mở được cửa 

CÀI ĐẶT TÀI KHOẢN MASTER LẦN ĐẦU SỬ DỤNG 

Có thể đặt tối đa 09 tài khoản Master (mật khẩu / vân tay / thẻ). Nhấn nút SET và thực hiện: 

+ Nhập mật khẩu 6 chữ số + # hoặc đặt vân tay 3 lần hoặc quẹt thẻ. 

+ Sau khi thêm 1 tài khoản Master muốn thêm Master ấn phím 4 để tiếp tục thêm 

THÊM, SỬA, XÓA TÀI KHOẢN NGƯỜI DÙNG (Tối đa 500 người dùng) 

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

- Nhấn 1 để thêm người dùng: Nhập mật khẩu 6 chữ số + # hoặc đặt vân tay 3 lần hoặc quẹt thẻ. 

Ghi chú: Mỗi người dùng thêm mới sẽ có 1 ID ví dụ: 010, 011, 012… ghi chú lại ID tương ứng tới 
từng người dùng để có thể dễ dàng xóa trong tương lai 

- Nhấn 2 xóa người dùng: Nhấn tiếp: 

+ Xóa 1 người dùng theo ID: Nhấn số ID của người dùng đó (Ví dụ 010, 011, 012…) và # để xóa 
1 người dùng cụ thể  

+ Xóa người dùng vân tay: Đặt vân tay người dùng cần xóa và kết thúc bằng # 

+ Xóa người dùng mật mã: Nhập mật khẩu người dùng cần xóa và kết thúc bằng # 

+ Xóa người dùng thẻ từ: Nhập thẻ từ người dùng cần xóa và kết thúc bằng # 

- Nhấn 4 để thêm tài khoản Master 

+ Nhập mật khẩu 6 chữ số + # hoặc đặt vân tay 3 lần hoặc quẹt thẻ để thêm được tối đa 9 Master 


