
 
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG VÀ CÀI ĐẶT KHÓA SAMSUNG 

MODEL: SHP-DP728 
- Mã số mặc định: 1234. Mã số khôi phục cài đặt gốc của khóa: 4560852580 

- Chức năng mở khóa: 1 mã số, 20 thẻ từ, 100 vân tay, 5 chìa khóa cơ và 8 điện thoại kết nối Bluetooth để 

mở khóa 

1. MỞ KHÓA BẰNG MÃ SỐ 

1.1 Thay đổi mã số: Nhấn REG (phía sau hộp pin)  nhập mã số hiện tại (mặc định)  nhập *   nhập mã số 

mới  nhập * 

1.2 Mở khóa bằng mã số: Vuốt màn hình  chạm 2 số ngẫu nhiên hiện trên màn hình   nhập mã số mới  nhập  

*  

1.3 Lưu ý 

- Mã số mặc định của nhà sản xuất là 1234, nên thay đổi mã số trước khi sử dụng.  

- Nếu có khôi phục cài đặt gốc của khóa thì mã số mở khóa sẽ trở về mã số mặc định. 

- Nhập mã số sai quá 5 lần, khóa sẽ báo động rồi tắt nguồn 3 phút sau đó khởi động lại bình thường. 

2. MỞ KHÓA BẰNG THẺ TỪ 

2.1 Đăng kí thẻ từ: Nhấn REG  nhập mã số hiện tại  nhập *  đưa thẻ lại chỗ đọc thẻ  nhấn REG để kết 

thúc. 

2.2 Xóa thẻ (xóa tất cả thẻ): Nhấn giữ 5 giây REG  nhập mã số hiện tại  nhập *  nhập 88  nhập  *  

nhấn REG để kết thúc. 

2.3 Mở khóa bằng thẻ từ: Vuốt màn hình  đưa thẻ đã đăng kí lại vị trí đọc thẻ. 

3. MỞ KHÓA BẰNG VÂN TAY 

3.1 Đăng kí vân tay: Nhấn REG   nhập mã số hiện tại  nhập *  scan vân tay (3 lần)  nhấn REG để kết 

thúc  

2.4 Xóa vân tay (xóa tất cả vân tay): Nhấn giữ 5 giây REG  nhập mã số hiện tại  nhập *  nhập 77  nhập  

*  nhấn REG để kết thúc. 

3.2 Mở khóa bằng vân tay: Chạm vào cảm biến dưới vị trí đọc vân tay  scan vân tay 

4. MỞ KHÓA BẰNG BLUETOOTH  

4.1 Đăng kí kết nối Bluetooth điện thoại với khóa 

- Tải App sHome Doorlock trên App Store 



- Bật tính năng Buletooth trên khóa: Nhấn REG nhập 11  nhập * 

- Kết nối Điện thoại với khóa 

Bước 1: Mở App 

Bước 2: Nhập tên Khóa, Nhập tên người sử dụng, chọn loại khóa trên điện thoại (Khóa có tay cầm hoặc 

khóa không tay cầm) 

Bước 3: Bật Bluetooth điện thoại 

Bước 4: Nhấn REG 

Bước 5: Trên màn hình khóa: Nhập 88  nhập * 

Bước 6: Trên màn hình khóa: Nhập mã số mở khóa hiện tại  nhập * 

Bước 7: Chọn Nhận mã kết nối trên điện thoại (Receive a pairing code)  

Bước 8: Nhập mã code vừa nhận ở điện thoại trên màn hình khóa 

Bước 9: Đưa điện thoại lại gần khóa, chờ kết nối. (khi kết nối thành công sẽ hiển thị hình ổ khóa màu xanh 

ở góc phải màn hình ) 

4.2 Mở khóa bằng Bluetooth điện thoại: Mở App  vuốt màn hình khóa  nhấn mở khóa trên màn hình điện 

thoại.  

4.3 Lưu ý 

- Một khóa có thể kết nối với 8 điện thoại 

- Một điện thoại kết nối với 3 khóa 

- Có thể xem được lịch sử mở cửa qua App (khi điện thoại ở gần khóa) 

5. CHỨC NĂNG PHỤ CỦA KHÓA 

5.1 Tính năng khóa kép: Mở khóa bằng cả vân tay và mã số 

- Bật tính năng: Nhấn REG  nhập 4  nhập *  

- Tắt tính năng: Nhấn REG  nhập 6  nhập * 

5.2 Tính năng khóa cửa từ bên trong 

- Sau khi cửa khóa, nhấn giữ nút CLOSE (mặt khóa bên trong) trong 5 giây 

- Bên ngoài không thể mở khóa bằng vân tay, mã số, thẻ từ, Bluetooth được. Nhưng có thể mở khóa bằng 

chìa cơ 

- Bên trong vẫn có thể mở khóa bình thường 

5.3 Tính năng cảnh báo cửa mở từ bên trong.  

- Sau khi cửa khóa, Nhấn giữ phím home (ngôi nhà)  nhấn giữ phím * 

- Khi cửa bị mở từ bên trong, khóa sẽ báo động.  

- Bên ngoài vẫn mở khóa bằng vân tay, mã số, thẻ số, Bluetooth, chìa cơ bình thường 

6. KHÔI PHỤC CÀI ĐẶT GỐC CỦA KHÓA 

- Nhấn giữ REG trong 10 giây  nhập 4560852580  nhập * 

- Tất cả dữ liệu cài đặt khóa sẽ mất hết, mã số mở khóa trở về mã số mặc định là 1234 


