
 
 

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT KHÓA TS2000 và TS2000F 
 

 HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT 

KHỞI TẠO:  

Bấm giữ nút reset sau nắp pin khoảng 6 giây, trên màn hình hiện sao (*) và thăng (#). Nếu chọn * là 
bỏ qua, nếu chọn # khóa sẽ reset khôi phục cài đặt gốc.  

Khi đã khôi phục cài đặt gốc xong, để vào cài đặt: Ta bấm sáng bàn phím lên và bấm * rồi bấm #. 

Lần đầu tiên vào cài đặt khóa sẽ bắt mình  khởi tạo mật khẩu admin đầu tiên 6 số, nhập xong bấm # 
để xác nhận và nhập lại lần nữa và bấm # để hoàn tất. 

CÀI ĐẶT KHÓA: 

Bấm sáng bàn phím lên xong bấm * rồi bấm thăng để vào cài đặt, khóa bắt nhập mật khẩu admin ta 
nhập mật khẩu đã khởi tạo ở bước đầu. 

Khi đã vào được cài đặt, khóa hiện lên 4 số, ta dùng phím 2 để di chuyển lên và bấm 8 để di chuyển 
xuống, bấm # để lựa chọn, bấm * để bỏ qua hoặc quay lại. 

1. Users: Cài đặt người dùng 

1. Add user (Thêm người dùng bình thường) 

2. Add admin (Thêm người dùng quản trị, có thể vừa mở khóa vừa vào cài đặt được) được 
5 admin 

3. Delete users (Chọn 1 xóa mật khẩu, 2 xóa dấu vân tay, 3 xóa thẻ từ, 4 xóa tất cả) 

4. Delete admin (Chọn 1 xóa mật khẩu, 2 xóa dấu vân tay, 3 xóa thẻ từ) 

2. Date & time: Cài đặt thời gian, ngày giờ cho khóa. 

3. User log: Kiểm tra thời gian người dùng mở khóa. 

4. Settings: Cài đặt khóa 

1. Tắt hoặc bật chế độ tự động khóa. 

2. Lựa chọn chế độ mở đơn (1 lần) hoặc chế độ mở đôi (2 lần)  để mở cửa. 

3. Không thịnh hành 

4. Không thịnh hành 

5. Thông tin phiên bản của khóa. 

 


